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Movimentos, Trânsitos e Memórias: temas e abordagens 

 

O conceito de movimentos, dada a sua amplitude, abre múltiplas possibilidades a serem 

exploradas. Pode ser pensado a partir de mobilizações isoladas e/ou coletivas em torno de causas, 

ideais, projetos/ações, identidades e reivindicações, que articulam ideias, recursos e agentes que se 

organizam, se unem durante certo tempo e em dado contexto histórico. Assim, os relacionamentos 

que se engendram no e para o movimento necessitam ser feitos e refeitos certo número de vezes, 

fazendo com que cada indivíduo dentro da trama social assuma necessariamente diversos papéis 

concomitantes ao longo de sua existência. Por outro lado, pode-se pensá-lo a partir da ideia de 

deslocamento de pessoas, de produtos, de culturas (em seu sentido amplo) e de saberes por 

diferentes territórios. Outra possibilidade para o entendimento do conceito de movimentos é a 

relação que pode ser estabelecida com a demografia histórica e o método quantitativo, a fim de se 

estabelecer padrões comportamentais e identificar fenômenos coletivos em diferentes 

temporalidades históricas. 

Desta maneira, o I Colóquio Internacional Movimentos: Trânsitos e Memórias  foi 

concebido para que se possa pensar vários temas tomando como base a ótica do 

movimento, ou seja, a partir das transformações e das confrontações que seus agentes 

sofrem ou estabelecem em suas ações.  

Nos dias 3, 4 e 5 de outubro de 2016, o Colóquio foi organizado nas instalações da 

Universidade Salgado de Oliveira, em parceria com diferentes instituições e universidades 

nacionais e internacionais, entre elas: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade de 

São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Universidad Nacional de La Plata, 

Universidad Nacional del Sur, Universidade de Varsóvia, Colegio de la Frontera Sur / Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (México), Universidad de Santiago de Chile, Universidad de 

Chile e Museu do Ingá (Niterói). As atividades reuniram mais de 150 pesquisadores das mais 

diversas instituições em sessões coordenadas, pôsteres de trabalhos de iniciação científica 

e mesas com palestras e conferências de professores convidados.  

As pesquisas foram apresentadas nas oito sessões coordenadas que aconteceram ao 

longo dos dias 5 e 6 de outubro. Apesar das diferentes propostas dos trabalhos, eles 
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convergiram rumo à temática central do Colóquio, dialogando sempre com os 

movimentos, trânsitos e memórias.  

As sessões coordenadas foram divididas nas seguintes temáticas e apresentadas 

conforme os seguintes resumos:  

 

Ditaduras, memórias e exílios  

Desde meados do século XX,  algumas regiões, como é o caso do Cone Sul, viram-se 

submersas em regimes autoritários que fizeram da repressão um dos instrumentos para silenciar 

e  aniquilar a oposição política. Apesar de possuírem  diferenças,  as  ditaduras, de maneira geral, 

implantaram  formas de governo com o intuito de censurar, perseguir, encarcerar, exiliar e matar 

ao considerado "inimigo", "subversivo" e "terrorista" que ameaçava a  ordem social. Esta sessão 

pretende reunir propostas interessadas em problematizar os vínculos entre ditadura e repressão, 

especialmente em relação aos exílios, entendido como consequência direta ou indireta do exercício 

de formas estatais de violência. Objetiva-se refletir e  discutir os modos de operar, os impactos que 

tiveram  as experiências das pessoas expulsas e as memorias coletivas dessas sociedades.  

Intelectuais e ideias em trânsito  

Para refletirmos acerca dos intelectuais, é fundamental pensá-los inseridos em instituições de 

poder ou de Estado, ou seja, nos variados espaços da sociedade civil e da sociedade política. Os 

intelectuais transitam no campo do poder, engajando-se, dentre outros, em discussões sobre os 

rumos das nações, em seus múltiplos aspectos, social, político, econômico e cultural. Assim, seu 

locus de atuação situa-se na esfera pública. O objetivo desta sessão é abrigar estudos que estejam 

centrados na história intelectual e dos intelectuais. Pretende-se agregar trabalhos que foquem sua 

análise no movimento de ideias e nas relações entre intelectuais, cultura, sociedade, ciência e nação, 

com vias a ampliar os debates neste campo de pesquisa e contribuir para o estudo do papel dos 

intelectuais na sociedade civil e política. 

Tráfico, escravidão e mestiçagens  

A permanente demanda por braços escravos fez com que o deslocamento populacional pelo 

Atlântico fosse praticamente ininterrupto, pelo menos desde o século XVI até o século XIX. 

Salvaguardadas as flutuações de intensidade, a sangria de gentes que escoava da África rumo à 

Europa e Américas teve profundas consequências em todos os lados de onde saíram e para onde 

foram os cerca de 10 milhões de escravizados dos quais se trata nesta sessão coordenada, cujo 

objeto das reflexões abarca desde as estratégias de captura, comércio, transporte, e distribuição 
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destas pessoas até o impacto econômico, cultural e demográfico destes movimentos em seus 

contatos com as populações americanas. 

Religião e religiosidades em trânsito 

Desde o século XII, a Europa empreendeu movimentos de expansionismo calcados nas 

premissas religiosas. Das Cruzadas à Expansão Ibérica, embora tenha havido um enorme 

deslocamento e do caminho privilegiado para alcançá-los, o movimento do Mediterrâneo ao 

Atlântico levou consigo o desejo de expandir a fé católica, tanto em seus agentes protagonistas, 

como na percepção discursiva dos partícipes menos engajados ao catolicismo. Não obstante a isso, 

a miríade de realidades práticas e discursivas acerca do universo religioso com as quais este 

catolicismo tridentino teve de se haver gerou uma série de fenômenos que se prestam a múltiplas 

leituras. Os movimentos, trânsitos e transformações sofridos pelas crenças, convicções e práticas 

catequéticas ou ritualísticas são o mote desta sessão coordenada. 

E/Imigração 

Os fenômenos migratórios têm merecido lugar de destaque nos ambientes acadêmicos com 

diferentes mudanças de enfoque nos modelos de análise, na metodologia e nas fontes utilizadas. 

Objetiva-se, a partir dessa sessão, reunir comunicações que apresentem uma abordagem a partir 

dos enfoques metodológicos e das perspectivas de análise tais como: os fenômenos de mobilidade 

econômica internacional da mão de obra ou do exílio político; mulher e gênero; os fluxos 

migratórios no processo de construção das sociedades emissoras e receptoras; discursos, 

imaginários e representações  do “outro” e-imigrante; processos de inserção nos espaços urbanos 

e criação de estratégias étnicas como as redes sociais, o associativismo formal e as iniciativas 

assistenciais; a emigração de retorno, os contatos entre origem e destino (massa média, redes e 

novas tecnologias) e, por último, a transnacionalidade e a interculturalidade. 

Cidades e seus movimentos  

Ao longo dos tempos, as cidades têm sido o lugar por excelência de relações entre pessoas, 

que se congregam em seu espaço para múltiplas finalidades. Essa sessão tem o objetivo de reunir 

comunicações que tenham como temática a cidade. Serão aceitas abordagens que contemplem 

desde uma perspectiva mais teórica, com análises referentes ao pensamento e às formas de conceber 

a cidade, bem como trabalhos cujo enfoque esteja relacionado aos múltiplos movimentos que 

perpassam o viver em uma urbe, em seus âmbitos, econômico, político e cultural. 
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Governos e práticas políticas 

As sociedades, em suas diferentes formas de organização política, contaram, ao longo da 

história, com diversas concepções de governo. Num sentido mais ampliado, tal termo pode ser 

entendido como o conjunto de pessoas que exercem o poder político, como também o complexo 

de órgãos que detém o exercício do poder. Essa sessão coordenada tem por objetivo reunir 

comunicações, cuja temática esteja relacionada aos múltiplos enfoques que envolvem o exercício 

do poder na era moderna e contemporânea.  Isso nos remete a congregar trabalhos que perpassem 

por uma discussão sobre governos e sua atuação nas sociedades. 

Movimentos sociais e seus desdobramentos  

Agentes políticos por excelência – e por isso mesmo objeto tradicional da reflexão 

historiográfica – os movimentos sociais englobam todas as intervenções coletivas destinadas a 

transformar as condições de existência de seus atores de exercer sua cidadania, de contestar as 

hierarquias ou as relações sociais gerando identidades coletivas e sentimentos de pertencimento 

baseados em valores comuns. Partindo dessas definições, propõe-se analisar os movimentos 

sociais, dando ênfase tanto àqueles mais estruturados e organizados (movimento operário, 

movimento estudantil, movimento camponês) quanto às irrupções de protesto de origem mais 

difusa; movimentos, todos eles, que abrangem situações políticas, econômicas, sociais e de 

mentalidades. 

História militar e fronteiras 

Essa sessão tem por objetivo congregar, em um mesmo debate, acadêmicos, militares, 

docentes e demais profissionais interessados na pesquisa de temas convergentes entre a história 

militar e os estudos de fronteiras. Geralmente, a cultura da memória vem desempenhando um papel 

essencial para a continuidade do debate sobre a construção e desenvolvimento de uma sociedade. 

O debate ocorrerá na reflexão de assuntos relacionados, desde a questão metodológica de utilização 

das fontes dos arquivos militares, até o entendimento, de como os organismos militares atuaram na 

conquista e defesa dos territórios. Instituições militares que contribuíram para a construção da 

história. É importante compreender as diferentes posturas e atuações que os militares 

empreenderam nesses territórios, identificando a articulação estabelecida, entre Estado e sociedade. 

Buscar-se-á, portanto, debater os estudos sobre a história militar e sua interface com a construção 

das fronteiras. 

O evento contou ainda com mesas redondas e conferências, cujas temáticas giraram em torno 

do exílio, das migrações e da memória. A escolha não foi aleatória. Os professores convidados 

fazem parte de uma rede acadêmica vinculada ao Programa Interinstitucional sobre Migraciones, 
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exilios y refugios, com sede no Instituto de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales da 

Universidad Nacional de La Plata e CONICET. Os especialistas trataram de assuntos de máximo 

interesse nos estudos contemporâneos, como as ditaduras no Cone Sul, a metodologia dos estudos 

comparados na emigração, as abordagens teóricas do exílio e as questões que envolvem o estudo 

da memória e história. 

Esse foi um encontro que, sem dúvida, proporcionou diálogo e interlocução entre professores 

e pesquisadores de universidades brasileiras e internacionais, mas que, principalmente, trouxe 

grandes contribuições para as pesquisas voltadas para os países da América Latina.  
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PARTE 01: Ditaduras, memórias e exílios 
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“I WALK DOWN PORTOBELLO ROAD... I’M ALIVE”: A COMUNIDADE DE EXÍLIO 

BRASILEIRA EM LONDRES (1968-1972) 

Leon Kaminski1 

Em meio às levas de exilados produzidos pelas ditaduras que surgiram em vários países 

latino-americanos nas décadas de 1960 e 1970, a escolha por viver na Inglaterra refletia, em muitas 

vezes, o posicionamento daqueles personagens no debate político-cultural da época. O êxodo 

populacional provocado pelos regimes autoritários gerava o surgimento de “lugares de exílio”, 

cidades como Montevideo, Santiago e Cidade do México, que recebiam grande número de 

exilados. Uma das mais famosas foi Paris, um centro de atração de brasileiros e demais latino-

americanos, especialmente de militantes e intelectuais de esquerda (RONIGER, 2014; 

NAPOLITANO, 2014). Para Sznajder e Roniger (2013), as comunidades de exílio podem ser 

analisadas por meio de dois elementos chave: o grau de politização e ativismo e a capacidade de 

organização e articulação entre os conterrâneos. Londres, que era considerada uma das “mecas” da 

cultura pop e da contracultura, enquanto lugar de exílio de brasileiros possuía suas especificidades, 

tanto pelos posicionamentos político-culturais dos que lá buscavam abrigo quanto pelas 

possibilidades de retorno ao Brasil. 

Analisaremos, neste artigo, a relação entre a experiência exiliar de brasileiros em Londres e 

a contracultura, seu imaginário e suas práticas, durante o período que vai de 1968 até 1972. 

Também discutiremos o debate político-cultural no Brasil, no qual nossos personagens estavam 

inseridos. Além de memórias publicadas em livros sobre as experiências vividas em Londres, 

utilizaremos como fontes material produzido pela imprensa alternativa brasileira da época, que 

veiculava cartas, crônicas e entrevistas daqueles que viviam fora ou que retornavam ao país. 

Os exilados brasileiros em Londres mais lembrados são, sem dúvida, os músicos Caetano 

Veloso e Gilberto Gil. Ambos partiram para a Inglaterra em 1969, após um tempo presos. Nos anos 

de 1967 e 1968, foram figuras-chaves do movimento tropicalista, que tensionou o debate político-

cultural brasileiro. O regime ditatorial implantado após o golpe civil-militar de 1964 permitiu, em 

seus primeiros anos, uma relativa liberdade de expressão no campo cultural pela classe média 

intelectualizada, que tendia para a chamada estética nacional-popular. Fato que levou Roberto 

Schwartz (2009) a afirmar que existia, naquele momento, uma possível hegemonia cultural da 

esquerda. Nesse contexto, havia fortes cobranças para que os artistas tomassem uma posição de 

engajamento político em suas obras. Buscava-se unir a utopia revolucionaria com uma busca das 

                                                 
1 Doutorando - PPGH-UFF/Bolsista Capes. kaminski.historia@gmail.com 
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raízes populares da nação. Tratava-se, conforme Marcelo Ridente (2014, p.02), “de procurar no 

passado uma cultura popular genuína, para construir uma nova nação, anti-imperialista, 

progressista – no limite, socialista”. No clima de efervescência cultural e politica que caracterizou 

o final da década de 1960, o movimento tropicalista surgia como um contraponto estético e 

comportamental ao nacional-popular. 

O “momento tropicalista”, como distingue Flora Süssekind (2007, p.31), surgiu da 

“convergência e de intensa contaminação mútua no âmbito da produção cultural brasileira”. Além 

da música, que ganhou maior visibilidade, o tropicalismo aproximava experiências estéticas 

autônomas nos campos das artes plásticas, do teatro, do Cinema e do design. Numa época em que 

o debate cultural construía-se no trânsito entre ação artística e política, o experimentalismo de 

vanguarda proposto pelos tropicalistas era contraposto à produção de uma arte “verdadeiramente 

nacional”. Artistas, intelectuais e público defensores da estética nacional-popular combatiam o 

experimentalismo formal, vista como “importação sem critérios de modelos culturais, uma 

extensão da própria dependência econômica” (REIS, 2006, p.18). Já os tropicalistas defendiam, 

por meio da antropofagia de Oswald de Andrade, a devoração do elemento estrangeiro a fim de 

criar algo novo, autêntico, não simplesmente receber passivamente a cultura metropolitana como 

um bom selvagem. Contudo, um evento político no final daquele ano suspenderia esse debate e 

reconfiguraria o campo cultural brasileiro. 

No dia 13 de dezembro de 1968 foi decretado o Ato Institucional no 5 (AI-5), que simbolizou 

o recrudescimento do regime e a permanência por tempo indeterminado dos militares no poder. 

Era uma vitória dos setores radicais que davam sustentação à ditadura e promoveu o fortalecimento 

da repressão e da censura. A relativa liberdade de expressão presente no campo cultural 

desaparecia. A onda repressiva provocava uma segunda geração de exilados – a primeira havia 

ocorrido em 1964, decorrente do golpe (ROLLEMBERG, 2007).  

No dia 27 de dezembro, Caetano e Gil foram presos em São Paulo e levados para o Rio de 

Janeiro, onde ficaram encarcerados até a quarta-feira de cinzas. Depois, em Salvador, seriam 

mantidos em confinamento domiciliar até partirem para o exílio em julho de 1969. Conforme as 

memórias de Caetano Veloso (2008) sobre os interrogatórios, a razão de terem sido presos era o 

caráter subversivo de seus trabalhos, que seriam mais perigoso que o dos artistas de protesto faziam. 

Além do vanguardismo estético, algumas obras e performances tropicalistas incorporavam o 

imaginário contracultural que crescia entre a juventude em vários países no final dos anos 1960, 

como a crítica aos costumes e valores tradicionais (DUNN, 2009). No imaginário anticomunista, o 

ideário e as práticas da contracultura passavam a ser vistos como armas soviéticas para corromper 
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a juventude e destruir a família, rumo à implantação do socialismo no país. Uma “revolução 

comunista invisível”, dizia Plínio de Oliveira (1972, p.54). Partindo desse ponto de vista, alguns 

órgãos policiais reprimiriam não só os movimentos de esquerda, mas também as práticas 

contraculturais da juventude. De outro lado, na perspectiva de militantes e intelectuais de esquerda, 

as manifestações culturais e sociais da contracultura eram alienadas, individualistas, irracionalistas 

e importadas. 

Gil e Caetano, com suas esposas Sandra e Dedé Gadelha, partiram para o exílio, com paradas 

em Lisboa e Paris antes de chegarem a Londres. Em Portugal, já os esperava Guilherme Araújo, 

empresário da dupla. Ele estava na Europa desde 1968, quando viajara para negociar a participação 

de Gil no Midem, um evento da indústria fonográfica paralelo ao Festival de Cannes. Recebeu a 

noticia das prisões no exterior. Como forma de repúdio e denúncia da opressão vivida no Brasil, 

escreveu um manifesto e distribui-o pessoalmente na entrada da sala de espetáculos do evento. Ato 

com o qual encaminhou seu autoexílio forçado, visto que as condições não lhe seriam favoráveis 

caso regressasse ao país (VELOSO, 2008). Devido às possibilidades de trabalho para Caetano e 

Gil, Guilherme Araújo pleiteou com eles o encaminhamento de fixarem residência em Londres, 

visto que não queriam ir para os Estados Unidos (FREIRE, 1972). Em relação à Paris, Caetano 

recorda que havia lá uma continuação intensificada dos embates ideológicos existentes no Rio, em 

função da grande quantidade de brasileiros. Depois de toda a tensão vivida no Brasil, Londres 

figurava como melhor opção: “Estável, tranquila e na última moda, a capital inglesa (...) mostrou-

se a solução mais racional” (VELOSO, 2008, p.411-412).  

Após a Segunda Guerra Mundial, Londres se reconstruía. Transformava-se também o 

imaginário que sobre ela circulava nos meios de comunicação. De aristocrática à cidade moderna, 

democrática e jovem: a Swinging London. Paralela a essa imagem, a partir da metade da década de 

sessenta, delineava-se outra, a de um lugar de expressões culturais de vanguarda e de estilos de 

vida alternativos. Uma cidade contracultural, como Nova York, São Francisco e Amsterdam. 

Imaginário que circulava internacionalmente por meio da imprensa underground e de outras mídias, 

atraindo milhares de pessoas para a cidade (RYCROFT, 2011). Muitos brasileiros, exilados ou não, 

deslocaram-se para o país dos Beatles e dos Rolling Stones. 

Diferentes formas de exílio compunham o quadro da comunidade brasileira desterrada em 

Londres. Caetano e Gil representam o perfil do exílio forçado: foram presos e depois mandados 

para fora do país, sem previsão de retorno, embora não fossem militantes de esquerda. Mas este 

não era o perfil mais comum, visto que a maioria dos militantes e intelectuais de esquerda forçados 

ao exílio optou ou foi levada a viver em outras cidades, onde existiam outros exilados com posições 



 

20 

ideológicas mais próximas à deles. Outros seguiam para países que aceitavam refugiados políticos 

(SZNAJDER & RONIGER, 2013). Grande parte dos brasileiros que buscaram abrigo em Londres 

pode ser considerada como “exilados voluntários”, pois escolhia de forma voluntária deixar o país 

(SILVA, 2010).  

A partir de 1968, como foi dito, houve um recrudescimento da ditadura militar. A repressão 

e a censura cresceram de forma aterrorizante para os que contestavam o regime. Em função desse 

ambiente, segundo Beatriz Vieira (2007, p.332), a experiência histórica dos anos setenta no Brasil 

foi marcada pela metáfora do “sufoco”, recorrente na produção poética do período, devido à 

“opressão asfixiante da vida cotidiana sob a ditadura”. A sensação, para algumas parcelas da 

sociedade, era de asfixia, de falta de ar. Buscavam-se válvulas de escape e locais onde se pudesse 

respirar. Segundo Antonio Bivar (1984, p.07), em seu livro de memórias sobre o exílio, 

O tempo no Brasil – e nem pretendo voltar a falar no assunto – estava sufocante. Não só 

para os que militavam politicamente em oposição à ditadura em gestão, mas sufocante 

também para os que estavam vivendo uma outra revolução, a revolução das mochilas. 

Todos, cada um ao seu modo, sofreram com a repressão vigente. 

Paralelamente, crescia também o número de jovens brasileiros que se apropriaram do 

imaginário e das práticas da contracultura. Era o “desbunde”, termo inicialmente usado de forma 

pejorativa pelas esquerdas para referir-se às práticas contraculturais, mas que foi apropriado e 

positivado pela juventude. Algumas cidades, no começo dos anos 1970, apresentavam produção 

underground pujante, como Rio de Janeiro e Salvador. Porém, várias práticas contraculturais eram 

também reprimidas, como o uso de substâncias alteradoras da consciência, algumas táticas de 

automarginalização e até mesmo a estética hippie de vestuário e seus cabelos compridos. Produções 

culturais eram censuradas. Nesse ambiente de “sufoco”, muitos buscaram seus exílios voluntários, 

longos ou temporários, no exterior, no próprio país ou mesmo em trânsito, on the road. Os diretores 

de cinema marginal Rogério Sganzerla e Júlio Bressane e a atriz Helena Ignez, sócios da produtora 

Belair, foram para Londres em 1970, após terem filmes censurados. O dramaturgo Antonio Bivar 

partiu após ser preso em função de uma operação de combate às drogas, pois seu colega de quarto, 

um norte-americano, andava promovendo experiências com LSD (BIVAR, 2014).  

Bivar, ao usar o termo “revolução das mochilas” no trecho citado acima, faz referência a uma 

passagem do livro Vagabundos Iluminados, de Jack Kerouac (2011), e chama a atenção para outra 

esfera da contracultura, a prática da viagem, em seu sentido geográfico. O ato de viajar era 

compreendido como um ato de liberdade, em que o “viajante se torna senhor de si”, podendo 



 

21 

“estipular os rumos a serem traçados” (MARTINS, 2009, p.57), num processo de ruptura com a 

família e com as instituições (CARVALHO, 2008). Mas também carregava a ideia de ser um 

caminho para a transformação pessoal, como um rito de passagem, concepção herdada da tradição 

homérica. Jovens do mundo inteiro “caíram na estrada”. Vítimas da repressão ou não, muitos 

brasileiros colocaram a mochila nas costas e seguiram para Londres, mesmo que só de passagem. 

Helenice Rodrigues da Silva lembra que a repressão nem sempre era a única responsável pela 

partida. Muitos jovens, normalmente de classe média, partiam voluntariamente para o exílio, 

“aspirando por liberdade e cultura” (SILVA, 2010, p.108). Outros iam somente passar as férias 

como turistas. O “milagre econômico” oportunizava que cada vez mais brasileiros viajassem para 

o exterior. O número de passaportes emitidos passara de cerca de quatro mil por ano, em 1968, 

para mais de duzentos mil (GASPARI, 2014).  

O perfil de boa parte dos que se encaminharam para Londres, ao menos dos que se 

relacionaram com essa comunidade de exílio que estamos descrevendo, possuía aproximação com 

o universo contracultural, seja pelas predileções estéticas, pelas práticas ou pela contestação dos 

valores e costumes tradicionais. Na maioria exílios voluntários. Assim como militantes, intelectuais 

e simpatizantes da esquerda aproximavam-se em Paris, jovens cabeludos, hippies, desbundados, 

“malucos”, artistas marginais, independentes e tropicalistas se reuniam nas terras da rainha.  

Guilherme Araújo alugou uma casa em Chelsea onde forma morar ele, Caetano, Dedé, Gil e 

Sandra, onde viveram juntos cerca de um ano. Os baianos passariam a aglutinar a sua volta uma 

grande quantidade de artistas e intelectuais brasileiros a sua volta, como Júlio Bressane, Rogério 

Sganzerla, Helena Ignez, Neville d’Almeida, Antonio Bivar, Antônio Peticov, Jorge Mautner, 

Hélio Oiticica, entre tantos outros (COELHO, 2002). Nessa casa, diria Caetano, “onde muitos 

amigos brasileiros auto-exilados vieram morar – recebemos a visita de Haroldo de Campos, que 

apelidou de capela Sixteena” (VELOSO, 2008, p.414). Era um ponto de encontro da comunidade 

de expatriados. Segundo Gil, em entrevista para periódico alternativo O Bondinho (logo após o 

retorno ao Brasil, em 1972), depois de um tempo de sofrimento e recolhimento, “foi a casa aberta”, 

“passou a entrar todo mundo, eu aí nem tinha tempo mais de recolhimento, nem de meditar sozinho. 

Eu estava sempre com todo mundo. Aí foi um ano de alegria” (ALMEIDA, 1972, p.27). 

Foi para lá que Antonio Bivar ligou no seu segundo dia em Londres, procurando se instalar 

na cidade: 

Na manhã seguinte saí à procura de lugar ainda mais barato pra ficar. Depois de ir a uns 

quatro lugares indicados pela YMCA e de ouvir sempre a mesma resposta, que a casa 

estava cheia, lembrei-me que trazia no bolso o número do telefone de Gilberto Gil (que 



 

22 

ainda não conhecia pessoalmente) e liguei pra lá. Por sorte um conhecido meu, o Johnny 

Howard, de passagem pela casa dos baianos, ao saber que era eu na linha, me convidou 

a ficar em sua casa (BIVAR, 1984, p.10) 

Johnny, que Bivar conhecia do ambiente badalativo do eixo cultural Rio-São Paulo, era 

casado com Maria, moça da alta sociedade paulistana. Eles recebiam muitas visitas em casa e 

“também hospedavam alguns notáveis expoentes de nossa jovem sociedade, em férias europeias e 

de passagem por Londres” (p.11). Pouco tempo depois, Bivar foi morar na comunidade dos irmãos 

Claudio e Sérgio Prado. Claudio vivia desde 1965 na cidade e conhecia toda a movimentação hip, 

head e freak da área. No apartamento morava uma comunidade flutuando de mais de trinta pessoas 

que “consistia da fina-flor da ala adolescente de uma faixa bastante original do underground” 

(p.12).  

O cotidiano destes desterrados, pelas fontes que conseguimos acessar, girava em torno do 

universo underground londrino. Frequentavam concertos de rock (Rolling Stones, Lennon e Yoko, 

Rod Stewart, David Bowie...), peças de teatro, projeções de cinema alternativo, festivais. Passeios 

pela Portobello Road, Picadilly Circus, Hyde Park... Podia-se andar pelas ruas das formas mais 

extravagantes sem causar espanto ou reações adversas dos demais transeuntes, algo impossível no 

Brasil. Num sábado, conta Bivar (1984, p.42), 

Resolvemos ir passear, rir, brincar e flertar, na Portobello Road. No caminho, José 

Vicente – continuando suas experiências em torno da estética exquisite – parou em uma 

drugstore para comprar um batom Mary Quant (...). E comprou um na tonalidade 

vermelho-ameixa. (...) E fomos nós três, de lábios pintados, pegar o metrô.  

O máximo de reação foram olhares cúmplices. Um relato semelhante é narrado por Carlos 

Calado acerca de uma passagem d’Os Mutantes pela Inglaterra. Sérgio Batista 

saiu andando por Picadilly Circus com um bizarro chapéu de couro de cangaceiro. 

Depois de alguns quarteirões, sentindo-se como um ser invisível, Sérgio viu alguém 

olhando do outro lado da rua e vindo em sua direção. Era o poeta Torquato Neto, que 

também estava viajando pela Europa e ficara curioso por saber quem era aquele 

brasileiro exótico. O piauiense e o paulista morreram de rir, sem que nenhum britânico 

desse a mínima bola aos dois (apud KRUEL, 2008, p.41). 

Existem várias formas de lidar com o desterro, de sentir e expressar a distância da terra natal. 

Há uma longa bibliografia tratando dessas experiências, seja sob um olhar negativo – da tristeza e 

da saudade oriundas da impossibilidade de retorno, ou da incomunicabilidade – ou sob uma 
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perspectiva positiva – com foco no crescimento pessoal e cultural propiciados pelo contato com o 

novo, com o diferente.  

Tal variabilidade também surge nos relatos e obras produzidas a partir da experiência exiliar 

londrina. Antonio Bivar (1984, p.35) sentia um deslumbramento com toda aquelas possibilidades, 

a revolução estava acontecendo ali, na liberdade de se expressar, de sentir, de transformar: um 

“alegre e moderno conto de fada que era essa vida em Londres”. Ele via o sonho de parte daquela 

geração acontecer. Ele e tantos outros, viajantes ou exilados voluntários. Caetano e Gil tiveram 

seus desterros forçados pelo arbítrio, mas o sentiram de formas diferentes. Gil, mesmo sem previsão 

de regresso, esteve mais aberto para a experiência exiliar. Depois de um tempo de recolhimento, 

abriu-se para o que Londres tinha a oferecer, começou a se dedicar ao estudo da música, do violão, 

a vivenciar os mesmos espaços e a apresentar-se nos mesmos locais que os então astros do rock 

haviam tocado (ALMEIDA, 1972). 

Caetano, por outro lado, viveu uma grande “fossa”, o sentimento de tristeza e melancolia 

foram registradas em canções gravadas em seus dois discos londrinos, como em If you hold a stone, 

de 1971: “Mas eu não sou daqui/Marinheiro só/Eu não tenho amor/Eu sou da Bahia/De São 

Salvador/Eu não vim aqui/Para ser feliz/Cadê meu sol dourado/E cadê as coisas do meu país”2. 

Caetano também se expressava em cartas e crônicas publicadas n’O Pasquim: 

Eu atravesso as ruas sem medo, pois sei que eles são educados e deixam o caminho livre 

para eu passar. Mas eu não estou aqui e não tenho nada com isso. 

Estou andando como os homens, com os dois pés. Não penso em fazer nada. Alguém 

entende o que seja isso? (CAETANO, 1969, p.04) 

A relação de Caetano com Londres teve duas fases. A primeira, de recolhimento e de 

desinteresse pelo que a cidade oferecia. A segunda iniciou após receber permissão dos militares 

para ir aos festejos de 40 anos de casamento de seus pais, em janeiro de 1971, na sua saudosa Bahia. 

Em entrevista para O Bondinho, em 1972, Caetano falou dessa transição: “O que divide mesmo 

minha estada em Londres foi depois que eu vim ao Brasil a primeira vez. Daí quando eu fui pra lá, 

foi completamente diferente, porque eu sabia que podia voltar pra cá e me sentia muito melhor. 

Então transava mil, gostava...” (ALMEIDA, 2008, p.228). A partir desse momento, Caetano passou 

a demonstrar maior interesse pelo que acontecia na cidade e também pelo trabalho, começou a 

produzir um espetáculo e o disco Transa (1972). Para fazer a produção do show e o LP, chamou 

Jards Macalé, que estava passando por dificuldades para gravar seu próprio trabalho no Brasil. As 

                                                 
2 VELOSO, Caetano. “If you hold a stone”. In: Caetano Veloso, LP, 1971. 
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gravadoras se negavam, diziam: “Não, absolutamente não. Macalé? Aquele louco?”. Diante da 

situação, Macalé queria sair do Brasil, mas estava sem dinheiro: “aí, o Caetano disse para eu ir de 

qualquer maneira. Que ele só fazia o disco, se eu fosse. Que pagava tudo... Aí eu disse: ‘– Tá legal’” 

(MOHERDAUI, 1972, p.04). 

Mas nem todos brasileiros sentiam-se bem na comunidade de conterrâneos que se formava 

na capital britânica. O artista plástico Roberto Campadello teve dificuldades de comunicação e 

aproximação com os ingleses e com estrangeiros de outras nacionalidades. Para Campadello (1972, 

p.23), acabavam sendo criados grupos “conservadores amarrados às raízes étnicas e linguísticas”, 

inclusive entre os brasileiros, que ele evitava. Segundo ele, “a maioria é composta de jovens de 

classe-média, com mesada dos pais, a turma curtia Londres em ruidosa alegria como se fosse uma 

filial de Ipanema ou da Bahia”. Seu relato contrapõe-se a outros, como o de Bivar, que é recheado 

de referências a amizades com estrangeiros. Campadello havia ido à Londres em busca da 

capacidade de libertação que o movimento underground propiciava, mas o “muro da 

incomunicabilidade foi se fechando” ao seu redor e pelo “pavor do dinheiro acabar e ficar à mercê 

do desespero, pela imagem clichê que eu trouxera do Brasil, achando-me um cara especial”. 

Desconfortável em Londres, Campadello acabou por outros caminhos libertários encontrar e 

encontrou-se. 

Em janeiro de 1972, Caetano, Gil, Guilherme Araújo, familiares e músicos ligados a eles 

retornam ao Brasil. Ao embarcarem no avião que os levaria para o exílio, em 69, um dos policiais 

que os acompanhou havia dito: “Não volte nunca mais. Se pensar em voltar, venha se entregar logo 

que chegue para nos poupar trabalho”, relembra Caetano Veloso (2008, p.411). As condições e a 

negociação que possibilitaram o retorno dos baianos até hoje não estão bem claras. Nem para eles 

próprios. Caetano costuma ressaltar a possível intermediação de João Gilberto, que ligou para ele 

pedindo para que voltasse para o Brasil e dizendo que não haveria problemas com os militares 

(FERREIRA, s/d). Outros brasileiros, sem impedimentos oficiais ou extraoficiais, iam e voltavam 

de Londres. 

O retorno deles foi bastante festejado nos círculos alternativos e aconteceu no chamado 

“verão do desbunde”, no auge das manifestações contraculturais no Brasil. Parte dos exilados em 

Londres, mesmo à distância, ou em seus retornos, participavam ativamente dos debates e da 

produção cultural no Brasil. A conjuntura política pós-68 provocou incertezas, prisões, exílios e o 

refreamento dos debates na arena cultural. Após o pavor inicial, já no início da década de 1970, há 

uma reordenação do campo cultural, com a atualização dos temas, reposicionamento de antigos 

personagens e entrada de novos atores. O crescimento de manifestações sociais e artísticas 
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contraculturais entre a juventude esquentava novamente o debate. O auge do “desbunde” ocorreu 

em 1972 e coincidiu com o retorno de vários exilados que estavam em Londres, como Caetano e 

Gil. Além deles, muitas outras pessoas se deslocavam entre a Inglaterra e o Brasil, promovendo a 

circulação cultural. Muitos dos que estiveram na contracultural Londres participaram, mesmo à 

distância, dos embates político-culturais do início dos anos setenta. 
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PASTOR DOS BONS E DOS MAUS: O CARDEAL DOM EUGÊNIO SALES E A REDE 

DE PROTEÇÃO CARIOCA AOS EXILADOS SUL AMERICANOS DURANTE AS 

DITADURAS DE SEGURANÇA NACIONAL (1978 - 1982) 

Walter Ângelo Fernandes Aló1 

Pela lei dos homens não posso fazer. O governo é contra isso. Mas pela lei do meu Deus 

eu tenho que fazer isso. Eu opto pela lei de Deus. Vamos fazer um trabalho organizado. 

Vamos abrir as portas. Pode receber. (Dom Eugênio Sales, ao decidir acolher e ajudar 

os exilados do Cone Sul no Palácio São Joaquim, em 1976) 

Na manhã de 06 de agosto de 1979 a rotina do Consulado da Suécia na cidade do Rio de 

Janeiro é subitamente alterada. Iniciam-se momentos de tensão, que se prolongariam pelos cinco 

dias seguintes. Motivo? Dez exilados políticos sul americanos (sete chilenos, dois argentinos e uma 

uruguaia, com três crianças) invadem a representação diplomática nórdica2 e anunciam a ocupação 

do prédio, situado no nª 344 da Praia do Flamengo. Falando em nome do grupo o argentino Roberto 

Marenco3 se apresenta como militante da Frente de Refugiados Latino Americanos, denunciando 

publicamente a violenta repressão promovida pela ditadura militar de seu país aos companheiros 

oposicionistas. 

Imediatamente o Cônsul Geral Lennart Henings aciona Rolf Jenny, representante do Alto 

Comissariado das Nações Unidas Para os Refugiados (ACNUR) na cidade que, por sua vez, pede 

a ajuda do Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio de Araújo Sales (1920-2012). Ao 

tentar um primeiro contato com os invasores Dom Eugênio é logo rechaçado: “Só aceitamos falar 

com Dom Hélder e Dom Paulo! ”. Nada que então causasse surpresa, uma vez que o Cardeal era 

tido como um homem autoritário e de ferrenho posicionamento anticomunista. 

Definitivamente o Cardeal Sales não era visto como um “campeão” dos direitos humanos. 

Esta deferência sempre esteve associada aos progressistas Dom Hélder Câmara (1909-1999)4 e 

                                                 
1 Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro-FAETEC. Programa de Estudos de América Latina 

e Caribe – PROEALC / UERJ. waaflo@gmail.com 
2 -Depois de tensas negociações e pensando na segurança dos exilados, Dom Eugênio leva os mesmos para a sua 

residência no Sumaré, onde permaneceram até conseguirem um país para refúgio legal. Preocupado com a polícia 

argentina e a operação condor, organiza comboios, com o seu carro a frente, com a presença de jornalistas, escoltando 

os estrangeiros até praticamente ao avião. O Cardeal repetiria este gesto outras vezes até o início dos anos 80. 
3 - Tempos depois do episódio da invasão ao Consulado sueco Dom Eugênio e seus colaboradores descobriram que 

Marenco era na verdade um agente da repressão argentina que conseguiu se infiltrar na comunidade de exilados 

cariocas. Conforme relatos dos próprios exilados, a estratégia de infiltração foi frequente durante aquele período. 
4 - Dom Hélder Pessoa Câmara (1909-1999), cearense de Fortaleza, foi um dos maiores expoentes da Igreja Católica 

brasileira no século XX. Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e Arcebispo Emérito de Recife e Olinda, destacou-se pela 

intensa dedicação as causas sociais e dos direitos humanos, pregando uma igreja simples e voltada para os pobres, 

dinamizando as famosas Comunidades Eclesiais de Base – CEB s. Foi um dos fundadores da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil – CNBB, sendo indicado quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz. 
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Dom Paulo Evaristo Arns5, que construíram esta justa fama no Brasil e na América Latina apoiando 

e protegendo exilados e refugiados e denunciando o terror de Estado que se alastrou pela região a 

partir de meados da década de 1970. Dom Hélder, por exemplo, era chamado pela ditadura 

brasileira de “arcebispo vermelho”. Já Dom Paulo Arns “incomodou” em vários momentos o 

regime com a sua corajosa atuação de combate ao arbítrio, especialmente através do Projeto Brasil 

Nunca Mais e do trabalho do Grupo CLAMOR 6. 

Naqueles tempos de Guerra Fria, de acentuada radicalização ideológica, com o Cone Sul 

infestado de ditaduras de segurança nacional, predominava na “esquerda” da Igreja Católica 

brasileira e na sociedade em geral a visão de um Dom Eugênio conservador e “amigo da ditadura”. 

E, por que não dizer, de até ter se calado em relação aos crimes do regime de exceção brasileiro. 

Desta forma, com o presente artigo, buscamos contribuir com um novo aporte à historiografia 

dos exílios no Cone Sul.  Refutaremos as interpretações dominantes que situam Dom Eugênio Sales 

como um ator “insensível” e omisso as violações e aos crimes perpetrados pelas ditaduras brasileira 

e sul americanas de então. Reconstituiremos a expressiva (porém pouco conhecida) contribuição 

do Cardeal na defesa dos direitos humanos no âmbito do Cone Sul. A despeito da declarada 

ortodoxia doutrinária e da contundente negação ao marxismo, demonstraremos como Dom 

Eugênio, que à época se definiu como uma “unanimidade desfavorável”, organizou, de maneira 

“silenciosa”, a partir do Palácio São Joaquim7, uma eficaz rede de proteção e solidariedade que, 

entre 1976 e 1982, apoiou e salvou aproximadamente cinco mil exilados, principalmente 

argentinos, além de chilenos, paraguaios e uruguaios, das mãos assassinas daquelas ditaduras.  

                                                 
5 - Dom Paulo Evaristo Arns, Frade da Ordem Franciscana, nascido em 1921, na cidade de Forquilinha, em Santa 

Catarina, foi outro ícone da Igreja Católica do Brasil. No período em que esteve à frente da arquidiocese de São Paulo 

(1970-1998) dedicou-se as Pastorais de cunho social, como a operária e a da moradia. Defensor intransigente dos 

direitos humanos, foi a “voz” de diversos presos políticos brasileiros e sul americanos. Criou a Comissão de Justiça e 

Paz da Arquidiocese de São Paulo e integrou o Grupo Tortura Nunca Mais 
6 -  O Comitê de Defesa dos Direitos Humanos Para os Países do Cone Sul - CLAMOR- foi um Grupo humanitário, 

fundado em fins de 1977, por iniciativa conjunta do Reverendo Jaime Wright, da jornalista inglesa, radicada no 

Brasil, Jean Rocha e do advogado brasileiro Luís Eduardo Greenhalgh, vinculando-se à Comissão Arquidiocesana da 

Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados, apoiados pelo Arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Paulo 

Evaristo Arns. Entre 1978 e 1990 o Comitê protegeu e assistiu materialmente milhares de exilados sul americanos, 

principalmente argentinos, que entravam ilegalmente no Brasil, sem o status de refugiados, expurgados pelas 

respectivas ditaduras de segurança nacional. O grupo atuou denunciando internacionalmente o arbítrio das ditaduras 

no continente e ainda coletando e sistematizando testemunhos e documentação que atestavam violações aos direitos 

humanos praticadas pelas mesmas. Neste sentido destaque-se o trabalho dos exilados argentinos no Brasil na 

elaboração da lista de desaparecidos políticos em seu país, entregue em 1983 ao governo Alfonsín, base da Comissão 

Nacional dos Desaparecidos Políticos – CONADEP. Ver ALÓ, Walter Ângelo Fernandes- “Solidariedade Não Tem 

Fronteiras: a trajetória do Comitê de Defesa dos Direitos Humanos Para os Países do cone Sul – CLAMOR (1978- 

1990) ”. Disponível em Http:// jornadasexilios.fahce.unlp.edu.ar/ponencias.   
7 - Situado na Rua da Glória nº 446, era o escritório e residência do Arcebispo do Rio de Janeiro, apesar dos aposentos 

do Sumaré. Naqueles “anos de chumbo”, este foi um dos endereços que mais circularam pelas cadeias do Cone Sul, 

sendo a esperança para muitos perseguidos políticos. Era praxe Dom Eugênio e seus colaboradores atenderem os 

exilados e refugiados nos jardins e no pátio interno. 
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Em maio de 2000 importantes revelações confrontaram a historiografia brasileira. A partir 

de então este capítulo do período ditatorial brasileiro e sul americano ganha novos elementos de 

análise. Pela primeira vez, decorrida mais de uma década do fim das ditaduras, o Cardeal Dom 

Eugênio Sales, em entrevista ao Jornal do Brasil8, se pronuncia publicamente sobre a sua atuação 

de acolhimento aos exilados/refugiados do Cone Sul que transitaram pelo Rio de Janeiro nas 

décadas de 1970-1980. 

Nos anos seguintes e até o seu falecimento, em 2012, Dom Eugênio, em outras 

oportunidades9, resgatou as memórias daqueles “anos de chumbo” e do seu trabalho político-

pastoral de ajuda aos expatriados e de defesa dos direitos humanos. A partir de então a visão 

dominante que rotulava Dom Eugênio como “amigo da ditadura” encontra uma oportunidade de 

crítica e revisão. Esse trabalho humanitário, coordenado discretamente pelo Cardeal anticomunista, 

se estruturou com o apoio de vários colaboradores, individuais e institucionais, constituindo uma 

atuante (e salvadora) rede ecumênica de proteção e solidariedade aos exilados. 

Cone Sul: em nome da segurança nacional 

Entre 1964 e 1976, cinco países da América do Sul sofreram rupturas de suas instituições 

democráticas, erigindo regimes ditatoriais sob inspiração da ideologia de segurança nacional: 

Brasil (1964), Bolívia (1964), Chile (1973), Uruguai (1973) e Argentina (1976). 10 Produto genuíno 

da Guerra Fria, a Doutrina de Segurança Nacional se estrutura nos EUA, a partir de 1945, por 

intermédio do National War College, estabelecendo o conceito de guerra subversiva.  

A partir de 1976 houve um expressivo aumento na produção de exilados no Cone Sul, fruto 

da intensificação das ações de “caça” da Operação Condor aos dissidentes e da brutalidade da 

ditadura implementada na Argentina.  

                                                 
8 - Jornal do Brasil. 25/05/2000. Entrevista a Fritz Utzeri. 
9 - Jornas O Globo. 02/03/2008; 03/03/2008 e 10/03/2008. Ainda TV/vídeo: “Os refugiados e a ação de Dom Eugênio 

Sales”. Entrevista a Christina Abelha / Ministério da Justiça e Luiz Fernando Godinho / ACNUR, 05/09/2010. Youtube; 

Programa Dossiê - Globo News. Rede Globo, outubro de 2010; Especial 90 anos de Dom Eugênio Sales – Rede Vida, 

02/11/2010; Especial Cardeal Dom Eugênio Sales- Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, 15/07/2012. 

Youtube. 
10 - A ditadura do general Stroessner no Paraguai, inaugurada em 1954, a despeito das excelentes relações e colaboração 

com os citados, não se enquadraria no tipo de regime político militarizado como os do Cone Sul, assemelhando-se 

mais às ditaduras tradicionais, num padrão caudilhesco, como a Nicarágua de Somoza, a República Dominicana de 

Trujillo e Cuba de Fulgêncio Batista.  
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Na cronologia dos regimes de segurança nacional, a ditadura Argentina foi a última a se 

instalar no Cone Sul, o que não a eximiu de ter sido a mais devastadora de todas. No âmbito da 

cultura política nativa, fundamentou-se no chamado Processo de Reorganização Nacional – PRN: 

Quando, em 24 de março de 1976, a Junta Militar composta pelos comandantes-em-

chefe das três Forças Armadas - o general Jorge Rafael Videla, o almirante Emílio 

Eduardo Massera e o brigadeiro Orlando Ramón Agosti – assumiu o governo, iniciou-

se a ditadura militar mais violenta e transformadora da história argentina. Tal ditadura 

implicou uma fissura na ação do poder militar, não só pela tendência autodefinida e auto-

sustentada da interferência castrense no sistema político, mas, particularmente, pela 

capacidade de reconstituição das condições de dominação social, pela redefinição do 

papel do Estado e pela reestruturação social e política provocada por essa ação, no 

quadro da mais cruel experiência de terrorismo de Estado observada no Cone Sul. Nessa 

ocasião, os objetivos da corporação militar no denominado Processo de Reorganização 

Nacional – PRN- não se limitavam exclusivamente à desarticulação coercitiva da 

estrutura politico-social que dava sustentação à sociedade ‘populista’, mas se estenderam 

à criação de novas bases estruturais e à formação, nesse contexto, de novos sujeitos 

sociais dominantes, tudo isso combinando repressão política e transformação econômica 

e social. A intensidade da repressão revela que o terrorismo de Estado não foi uma reação 

lógica e proporcional à ação da ‘subversão’. As características da máquina repressiva 

estatal e o número de vítimas desse sistema refletem a magnitude do genocídio produzido 

e demonstram que os objetivos do PRN iam mais além. Entre 1976 e 1979, foram dadas 

como desaparecidas cerca de 9 mil pessoas identificadas. Outras 1.898 foram 

assassinadas, sendo seus cadáveres encontrados e identificados posteriormente, e 

calcula-se que entre 5 mil e 9 mil pessoas tenham desaparecido sem haver denúncia. Em 

suma, ao longo de toda ditadura, houve na Argentina entre 16 mil e 21 mil pessoas 

mortas pela repressão processista.11 

E a intensidade dos expurgos na Argentina cresceu em 1977 com a lei de banimento, que 

concedeu liberdade aos presos políticos, o que não significou certeza de segurança para quem 

deixou a pátria. E a partir de então: 

...a chegada de latino-americanos ao Brasil, particularmente ao Rio de Janeiro, foi tão 

significativa – estima-se que cerca de vinte mil, principalmente argentinos, chilenos, 

paraguaios e uruguaios – que, em 1977, foi preciso abrir um escritório do ACNUR (Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) na cidade para se encarregar de 

recebe-los e buscar outros países que pudessem servir como lugar de exílio.12 

Assim, a integridade física de milhares de cidadãos chilenos, paraguaios, uruguaios e, 

sobretudo argentinos, fica severamente ameaçada, obrigando muitos desses homens e mulheres (e 

famílias) a abandonarem suas pátrias, sob risco de morte iminente. Inicia-se a tragédia humanitária 

                                                 
11 - D’ARAÚJO, 2000, p. 22. 
12 - RIBEIRO, 2012, p. 56. 
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desta grande massa de expatriados, que ao transitarem pelo Brasil, mais especificamente pelo Rio 

de Janeiro, seja na condição de exilado/clandestino e/ou refugiado, viveram momentos de 

dramática ambiguidade, experimentando tanto o medo e a angústia como encontrando também 

solidariedade e esperança pelas mãos de Dom Eugênio e seus colaboradores. 

“Conservador, mas íntegro” 

A frase é de um ex preso político brasileiro, que conviveu com Dom Eugênio nos “anos de 

chumbo” por ocasião das visitas do religioso ao cárcere. Inspirado no texto bíblico de 2 Coríntios 

12:15, o Cardeal adotou um lema: Impendam et superimpendar. Em tradução ampliada significa 

“de muito boa vontade darei o que é meu, e me darei a mim mesmo pelas vossas almas, ainda que, 

amando-os mais, seja menos amado por vós”. Sintomático, se olharmos para a trajetória de quase 

sessenta anos de vida sacerdotal do Cardeal e mais especificamente para a sua controvertida 

atuação política e pastoral nas décadas de 1970 e 1980.  

Sem dúvida que Dom Eugênio foi estimado e respeitado por muitos leigos, fiéis e clérigos 

em seu serviço cristão, seja no Rio Grande do Norte, sua terra natal, onde se ordenou em 1943, 

atuando até 1964, na Bahia, onde foi nomeado Arcebispo (1968) ou ainda à frente da Arquidiocese 

do Rio de Janeiro (1971-2001), quando atuou no Banco da Providência, fundou pastorais sociais, 

como a penal e do menor e defendeu os moradores do morro do Vidigal contra a especulação 

imobiliária. E porque não dizer no próprio Vaticano, onde ocupou diversos cargos13, desfrutando 

de boas relações com todos os Pontífices durante quase cinquenta anos, especialmente com João 

Paulo II (1978-2005). Chegou até a ser cotado como candidato a Papa por ocasião da sucessão de 

João Paulo I. 

Mas, no contexto de radicalização política que a sociedade brasileira vivia, com a ditadura 

recrudescendo após a edição do AI-5 (1968), as visões e posições maniqueístas se acentuavam. E, 

por que não dizer, também a prática do “patrulhamento ideológico”, sobretudo sobre as figuras 

públicas. E Dom Eugênio não ficou imune a isso. Naquela época de polarização esquerda x direita, 

quando confrontado politicamente sobre a questão social, não titubeou em expressar a sua 

                                                 
13 - Entre outros, Membro nas comissões de elaboração dos Docuentos "Gaudium et Spes", "Apostolicam 

Actuositatem" e "Inter Mirifica" do Concílio Vaticano II (1962-1965); - Membro da Comissão Pós-Conciliar “De 

apostolatu laicorum” (1966); Membro do Sínodo dos Bispos (1980) - representante nomeado pelo Papa;  Consultor da 

Pontifícia Comissão de “Justiça e da Paz” - presidente do Comitê de Promoção Humana (1967); Consultor da Pontifícia 

Comissão para a América Latina (1967); Membro do Conselho de Cardeais para as questões organizativas e 

econômicas da Santa Sé (1981); Co-Presidente do Pontifício Conselho para a Cultura (1982); Membro do Conselho 

para os Negócios Públicos da Igreja (1984). 
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fidelidade a “sã liturgia da Igreja Católica”, ratificando que a preocupação com os desfavorecidos 

deve ser através da fé e não pela ideologia política: “A Igreja deve se engajar nos movimentos 

sociais, na busca pela justiça social. A preocupação com o social precisa ser à luz do evangelho. 

Nós não somos políticos, mas presbíteros”.14 

Participante ativo do histórico Concílio Vaticano II (1962-1965), Dom Eugênio vivenciou as 

discussões sobre qual deveria ser o papel e a ação da Igreja Católica no mundo após a segunda 

guerra mundial, profundamente modificado nas esferas política, econômica, social, científica e 

tecnológica. Assistiu ao surgimento de uma Igreja que optou em se abrir ao mundo secular e não 

mais se fechar e si mesma. Testemunhou o profundo impacto do Concílio Vaticano II sobre o 

episcopado latino americano, motivando duas marcantes Conferências Gerais, que reorientariam a 

doutrina social da igreja no continente: Medellín (Colômbia -1968) e Puebla (México-1979). 

A partir de Medellín viu emergir no Brasil e na América Latina a Teologia da Libertação, 

uma inovadora corrente teológica, acentuando que o evangelho exige uma opção preferencial pelos 

pobres (o que seria oficialmente formalizado em Puebla) e conclamando a reorientação de uma 

Igreja com atuação pastoral centrada no ver-julgar-agir e que, alicerçada nas escrituras, atue 

politicamente na transformação da realidade social e econômica da região. Nas duas décadas 

seguintes a Medellín a Teologia da Libertação, que pregava o diálogo com as ciências sociais e 

humanas na leitura do mundo, passou a incomodar não apenas a ortodoxia da Cúria Romana, mas 

também a preocupar os grupos políticos conservadores e de direita da América Latina. Eram 

tempos de Guerra Fria, de “ameaça comunista”, de vigência das ditaduras de segurança nacional.  

Análises centradas na teoria da dependência capitalista e questionamentos tais “como ser 

cristão em um continente de empobrecidos”, afetaram politicamente a Igreja Católica em suas bases 

latino americanas. De instituição historicamente identificada com o poder, a Igreja Católica viu 

nascer dentro de seu maior rebanho, a América Latina, um “cristianismo de libertação”, uma 

esquerda católica. A dicotomia clero progressista x clero conservador. Dom Eugênio era filho de 

seu tempo. Não abria mão de suas convicções no campo doutrinário e pastoral. Era um ortodoxo. 

Fiel aos Papas. E manteve-se assim. De Pio XII (1939-1958) a Bento XVI (2005-2013). Um 

conservador. Marcou sempre a sua posição anticomunista e de crítica à utilização do marxismo e 

de suas categorias como ferramentas de apoio à teologia na leitura do mundo e na busca pela justiça 

social. Por diversas vezes afirmou que o seu livro de doutrina era o evangelho. 

                                                 
14 - Depoimento de Dom Eugênio. Rede Vida de Televisão. Especial 90 anos de Dom Eugênio Sales. 02 de novembro 

de 2010. 
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Mas nem sempre foi assim. Nascido em 08 de novembro de 1920, no pequeno município de 

Acari (RN), de formação Marista, já foi chamado até de “Bispo vermelho” pela sua vanguardista e 

ousada atuação pastoral em Natal e no estado do Rio Grande do Norte, sobretudo no meio rural. 

Era a década de 1950 e o jovem Bispo de Natal (sagrado em 1953) vivenciava o processo de 

renovação da atuação da Igreja Católica no Brasil, direcionada mais intensamente para o trabalho 

social, saindo da sacristia e indo ao encontro do povo, com a “benção” da Conferência Nacional 

dos Bispos do Brasil–CNBB, criada em 1952, e com o apoio de seu idealizador e Secretário Geral, 

Dom Hélder Câmara, amigo fraternal de Dom Eugênio. 

O vanguardismo materializou-se em ações de caráter assistencialista, como a construção de 

maternidades, passando por outras de cunho apostólico, exemplificadas na motorização do clero, 

levando o evangelho a população dos rincões, além da tentativa de universalização da educação, 

organizando o Movimento de Educação de Base – MEB e as escolas radiofônicas para o meio rural. 

A ousadia, contemporaneamente as temidas Ligas Camponesas do Nordeste, foi o apoio na 

organização da federação de sindicatos rurais, lhe valendo outra alcunha: “Bispo do Nordeste”. 

Para um de seus contemporâneos15 “...ele puxou o movimento social da igreja”. 

E um dos inevitáveis legados da ativa atuação pastoral de Dom Eugênio, especialmente entre 

as décadas de 1950 e 1980, tempos de luta contra a “ameaça subversiva”, foi a construção de uma 

imagem revestida de controvérsia. Homem taciturno, de personalidade forte e, para alguns, 

autoritário, sempre expressou o seu posicionamento doutrinário e político de forma autêntica: 

fidelidade ao Papa e negação ao marxismo. A ambiguidade e a polêmica, com viés de preconceito, 

acompanharam Dom Eugênio: as vezes porque gozava da intimidade do governador da Bahia, 

Antônio Carlos Magalhães, expoente civil da ditadura, com quem tomava banho de mar ou porque 

se recusava a celebrar missa em comemoração à edição do AI-5. Por desautorizar os Dominicanos 

de rezarem missas para as mães dos presos políticos brasileiros16 ou por recusar uma medalha dos 

militares. Proibindo a utilização da imagem do cristo redentor no desfile de uma escola de samba17 

ou advogando a atenção também para situação dos presos comuns e pobres. 

                                                 
15 - Dom Waldir Calheiros (1923-2013), Bispo de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um dos maiores expoentes da ala 

progressista da Igreja Católica brasileira. Revista História Viva. Temas Brasileiros. Edição especial temática nº 2. 2010. 

p. 29 
16 - Dom Eugênio comentou que vetou a realização das missas para evitar confronto, provocação aos militares, o que, 

segundo ele, poderia fechar canais de diálogo e salvação de encarcerados e perseguidos. 
17 - No carnaval de 1989 um dos carros alegóricos da escola de samba Beija Flor de Nilópolis, do famoso carnavalesco 

Joãosinho Trinta, levava uma escultura estilizada do “cristo redentor mendigo”. Por considerar a utilização da imagem 

ofensiva aos católicos e, sem conseguir acordo com a agremiação, a Arquidiocese do Rio de Janeiro consegue decisão 

judicial proibindo a utilização da escultura. Trinta reage com criatividade, mantendo a escultura e o carro para avenida, 

cobrindo-a com uma lona preta, com a célebre inscrição “mesmo proibido, olhai por nós. 
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Todavia, talvez a contenda que mais contribuiu para a consolidação de uma visão intolerante 

do Cardeal Arcebispo tenha sido o embate com o maior expoente da Teologia da Libertação no 

Brasil, o teólogo franciscano Leonardo Boff, especialmente após a publicação de seu livro Igreja, 

Carisma e Poder, em 1981. A obra de Boff lhe rendeu um processo na Congregação da Doutrina 

da Fé, em Roma, condenando-o, em 1985, ao chamado “silêncio obsequioso”. Para a opinião 

pública cristalizou-se a visão que Dom Eugênio perseguiu e impôs a “mordaça” aos Boff, o que foi 

negado pelo Cardeal.18 

E foi justamente este homem, uma “unanimidade desfavorável”, destemido e inflexível na 

defesa dos princípios da Igreja, que logo ao assumir a Arquidiocese do Rio de Janeiro se deparou 

com um abaixo assinado de aproximadamente 60 padres questionando a sua nomeação, o 

articulador e o comandante, em solo carioca, de uma corajosa e solidária rede de acolhimento e 

proteção, salvando vidas e dando esperança a milhares de exilados políticos do Cone Sul. 

Sob as bênçãos do Cardeal: a rede de proteção carioca aos exilados do Cone Sul (1976-1982) 

Em 2000, quando estava próximo do término do seu mandato de Cardeal Arcebispo, aos 80 

anos, Dom Eugênio se dispôs a falar publicamente sobre o trabalho de acolhimento e proteção aos 

exilados. Em meio ao impacto que suas revelações provocaram, entre surpresa e desconfiança, 

prevaleceu na opinião pública, e por que não dizer no meio acadêmico, a percepção que um 

conservador declaradamente anticomunista como ele “não poderia ter apoiado subversivos. 

 E mesmo hoje, quarenta anos depois, ainda existem visões que identificam no Cardeal uma 

postura de omissão quanto à denúncia e o repúdio as graves violações dos direitos humanos 

cometidas pelo regime implementado em 1964 e pela demais ditaduras do Cone Sul: “Do que 

conheço a respeito da atuação do Cardeal Dom Eugênio, a não ser em casos isolados, ele realmente 

não se confrontou com a ditadura”19. E ainda: “ fechou os olhos às maldades cometidas durante a 

ditadura, fechando seus ouvidos e os portões do Sumaré aos familiares dos jovens ditos 

‘subversivos’ que lá iam levar suas súplicas, como fez com minha mãe”20. E por último: “A 

                                                 
18 - O irmão de Leonardo Boff, Clodovis Boff, à época também defensor da teologia da libertação, perdeu a sua cátedra 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC / RJ e foi proibido de lecionar na Faculdade de Teologia 

de sua ordem, Servos de Maria, em Roma. Não chegou a ser processado pela Congregação da Doutrina da Fé. 

Em entrevista ao padre Wagner Portugal, Dom Eugênio nega que tenha partido dele o pedido de abertura de processo 

de cassação a Leonardo Boff em Roma. Rede Vida de Televisão. Especial 90 anos de Dom Eugênio Sales. 02 de 

novembro de 2010. 
19 - Dom Angélico, que foi Bispo Auxiliar do Cardeal Paulo Evaristo Arns em São Paulo. Revista Carta Capital on line. 

18/10/13.  Disponível em www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html  
20-Hildegard Angel, colunista social. Revista Carta Capital on line. 18/10/13. Disponível em 

www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html. Hildegard se refere à incansável busca 

http://www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html
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conversa não foi boa. Ele não acreditava que a comunidade cristã dele estava sendo perseguida e 

não quis intervir. Ele nos considerava subversivos e era contra cristãos de esquerda”21. E até mesmo 

de colaboração com a ditadura22. Mas há quem seja mais prudente, como um engajado exilado 

argentino, que viveu no Rio entre 1976 e 1984, atestando, entretanto, a “má fama” do Cardeal 

naqueles tempos: “Reconheço que a Caritas ajudou os exilados. Quanto a Dom Eugênio não o 

conheci pessoalmente, nem registro gestos dele neste sentido, o que não significa que não tenha 

ajudado. Mas posso dizer que ele não gozava de simpatia entre os meus amigos brasileiros”23. 

Por outro lado, muitos contemporâneos ao Cardeal tiveram percepção totalmente contrária, 

reconhecendo e atestando a sua importante atuação na proteção aos exilados e na defesa dos direitos 

humanos: 

Só eu levei em 1980 de Florianópolis ao Rio de Janeiro vários refugiados do Cone Sul 

(argentinos, chilenos e uruguaios) principalmente Tupamaros, integrantes da guerrilha 

urbana uruguaia, até Dom Eugênio. Cumpria ordens de Leonel Brizola. Muito cedo, de 

madrugada ainda, saíamos em viagem na minha antiga DKV para chegar antes do 

entardecer ao Rio de Janeiro. Para disfarçar acomodava no banco da frente o meu filho 

de 8 anos. Fizemos várias viagens, penso que ao todo levei até Dom Eugênio mais de 40 

jovens, entre 15 e 18 anos. Eram todos muito jovens”.24  

Inclusive de presos políticos brasileiros: “Fui torturado durante 83 dias e mandado para o 

presídio da rua Frei Caneca. Um dia Dom Eugênio foi lá e pedi que nos transferissem para Bangu, 

onde as famílias poderiam nos visitar. Dois dias depois, mudamos”25.  E mais:  

                                                 
que sua mãe, a estilista Zuzu Angel, fez para encontrar o filho, Stuart Angel, militante do MR-8, preso, torturado e 

assassinado/desaparecido por obra de agentes do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica-CISA, em 1971. 

A jornada de Zuzu Angel só teve fim com sua morte, em 1976, em um acidente de carro orquestrado pela ditadura para 

silenciá-la. 
21 - Maria Aída Bezerra, militante do movimento social da igreja, depondo na Comissão Nacional da Verdade, 

descrevendo o seu insucesso ao pedir ajuda ao Cardeal para a libertação de uma companheira encarcerada. Revista 

Carta Capital on line. 18/10/13. Disponível em www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-

6767.html.  
22 - Revista Carta Capital on line. 18/10/13. Disponível em www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-

duplo-6767.html. A matéria intitulada “Dom Eugênio, agente duplo”, traz a versão que o Cardeal, em 1976, agiu 

colaborando com o I Exército, impedindo a ala progressista da CNBB de confrontar mais diretamente o regime, face 

a violência então desencadeada contra membros do clero e do PCB, inclusive a jornalistas filiados ao partido. 
23 - Entrevista realizada em 29/04/13, com Julio Raffo, argentino, natural de Mendoza, advogado, professor. Trabalhou 

no Rio de Janeiro como professor na PUC, Universidade Santa Úrsula e Cândido Mendes / IUPERJ e também como 

assessor do ACNUR na cidade. Juntamente com outros exilados argentinos foi fundador no Brasil do Comitê de 

Solidariedade as Mães da Praça de Maio e Povo Argentino-COSPLAM 
24 -Depoimento de Manoel Dias, ex Secretário Geral do PDT e Presidente do PDT de Santa Catarina. 13/07/12. 

Disponível em  www.pdt.org.br/index:php/exilados-contaram-com-apoio-de-dom-eugenio-garante-maneco  
25 - Sebastião Paixão, preso político e ex dirigente do PCB. Jornal o Globo. 02/03/2008. p. 

http://www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/770/dom-eugenio-agente-duplo-6767.html
http://www.pdt.org.br/index:php/exilados-contaram-com-apoio-de-dom-eugenio-garante-maneco
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...encapuzado fui jogado no chão. Deixaram-me sedento e só me davam comida salgada. 

Alternavam luz e escuridão. Havia ruídos e muito frio. Um dia a porta se abriu e jogaram 

um macacão para mim. Depois de um banho me transferiram para uma cela com colchão, 

onde logo fui interpelado por um oficial (General Sílvio Frota, Comandante do I Exército 

e posteriormente ministro do Exército 1974-1977), que me perguntou se eu estava bem. 

Eu disse que não. Ele foi embora. Era véspera ou dia de natal. Fui entregue a minha 

família no dia seguinte. Dom Eugênio foi essencial (na libertação). Evitou que eu 

sofresse mais, tomasse choques elétricos. Tenho extrema gratidão a ele, que fez isso com 

muitos outros. (José Noronha, preso político detido no quartel da Polícia do Exército, na 

Tijuca, Rio de Janeiro. Jornal O Globo. 02/03/08). 

Após a polêmica desencadeada por suas revelações, quando solicitado a retomar a memória 

daqueles tempos, o Cardeal sempre procurou explicar por que ajudou: “era o meu dever Bispo. 

Defendi a fé. Não olhei as consequências, mas a obrigação de agir como esperava a Igreja. Servindo 

aos aflitos”. E como começou o trabalho de acolhimento dos exilados? Com a palavra Cândido 

Feliciano da Ponte Neto, então Diretor da Cáritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro, homem de 

confiança de Dom Eugênio e “executivo” da rede de solidariedade organizada a partir do Palácio 

São Joaquim, local de trabalho do Cardeal: 

A partir de 1973, começaram a aparecer no Palácio São Joaquim pessoas perseguidas no 

Chile, que passavam pelo Brasil, solicitando ajuda enquanto buscavam o status oficial 

de refugiados em outro pais. Começamos a ajudar financeiramente, disponibilizando 

hospedagem de 3 ou 4 dias em pequenos hotéis. Só que este número de pessoas foi 

crescendo. Em abril de 1976 recebemos uma carta de um padre chileno solicitando a 

Cáritas brasileira que apoiasse 5 chilenos que estavam fugindo da repressão da ditadura 

Pinochet. Eu levei o caso a Dom Eugênio, que leu a carta e depois disse que ia rezar, me 

pedindo para retornar no outro dia. Na manhã seguinte me disse que tinha a solução. 

Pegou o telefone e ligou para o General Silvio Frota, então Ministro do Exército, dizendo 

que ia começar na Arquidiocese um trabalho de apoio ao pessoal exilado, subversivos e 

comunistas do Chile, Uruguai e Argentina. E se lhe dissessem que estava recebendo 

Montonero e Tupamaro, era verdade. Frisou que não queria ser incomodado. Depois me 

disse que iríamos fazer um trabalho estruturado com essas pessoas. Mandou abrir as 

portas do Palácio e receber26 

Acontece que a especificidade da legislação brasileira sobre refúgio deu o tom de urgência e 

perigo para a situação desses homens e mulheres que estavam chegando em número cada vez maior 

ao Rio de Janeiro. Ao ratificar em 1960 a Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados (1951), o 

Brasil confirmou as reservas temporal e geográfica, ou seja, reconhecia como refugiados apenas os 

cidadãos europeus, vítimas de perseguição na Europa, antes de 1951. Os milhares de sul americanos 

que passaram a chegar ao Brasil recebiam visto de turista por 90 dias, prazo que o ACNUR tinha 

                                                 
26 - Entrevista com o Dr. Cândido Feliciano da Ponte Neto, Procurador da Arquidiocese do Rio de Janeiro e Diretor da 

Cáritas Arquidiocesana, em 19/07/16. Rio de Janeiro. 
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para encontrar um país que os acolhesse oficialmente como refugiado. Fora disso, o exílio era 

clandestinidade, penúria, sofrimento. E perigo de vida. Cândido Feliciano continua lembrando essa 

trajetória: 

Recebi de Dom Eugênio esta missão. Procurei meus amigos Marina Bandeira e Cândido 

Mendes, ambos da Comissão de Justiça e Paz da CNBB. Tivemos apoio também de 

homens como Marcelo Cerqueira, Bento Rubião e Sobral Pinto. Marina contatou uma 

amiga do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, que conseguiu 

que o Alto Comissariado das Nações Unidas – ACNUR abrisse uma representação no 

Rio de Janeiro, funcionando nas dependências do PNUD, em Botafogo. Conforme 

determinou o Cardeal, abrimos as portas do Palácio São Joaquim, organizando uma 

estrutura administrativa mínima. Por razões de segurança recebíamos os exilados nos 

Jardins do Palácio. Tínhamos receio de infiltrados, especialmente das forças de 

segurança argentina. Estrategicamente tínhamos uma pessoa, de prancheta na mão, 

coletando os dados iniciais das pessoas. Era uma forma de ‘apertar’ possíveis 

infiltrados.27 

Dom Eugênio e seus colaboradores sabiam que o braço argentino da Operação Condor atuava 

no Rio de Janeiro. O próprio Cândido Feliciano viveu uma experiência de contato com esta ameaça, 

dentro do Palácio Joaquim28. E esta suposição se confirmaria mais com o sequestro e 

desaparecimento de três argentinos no Rio de Janeiro: Noberto Habegger (1978), Horácio 

Campiglia (1980) e Mônica Bisntock (1980). Todos eram guerrilheiros Montoneros. Florinda 

Habegger, em sua jornada de desespero buscando notícias do marido cogitou vir ao Rio de Janeiro, 

encontrando o apoio de Dom Eugênio Sales, que em carta de fevereiro de 1979, se dispôs a recebe-

la e hospedá-la, ponderando que a mesma deveria se cercar de cuidados, pois havia fortes indícios 

da presença de agentes argentinos agindo livremente na cidade.29 

O Diretor da Cáritas Arquidiocesana acentua um traço marcante da atuação pastoral e política 

de Dom Eugênio, que seria o fator fundamental para o sucesso da rede de solidariedade e proteção 

do Cardeal que, estima-se, salvou 5 mil vidas naqueles anos: 

Dom Eugênio não queria aparecer, divulgar. Queria produção, resultado. Fosse o 

trabalho com os exilados ou com os presos políticos brasileiros, nos dava tarefas e queria 

                                                 
27  - Entrevista com o Dr. Cândido Feliciano da Ponte Neto, em 19/07/16. Rio de Janeiro. 
28 - Em entrevista ao Jornal do Brasil em 25/05/2000, relatou que uma tarde foi procurado por um homem que precisava 

falar a sós com ele. Ao conduzi-lo a um local reservado, o mesmo mostrou-lhe uma arma presa à perna, identificando-

se como policial argentino e ordenando que ficasse quieto. Cândido levantou-se imediatamente, abriu a porta e passou 

a gritar que havia um policial argentino no Palácio. O agente, assustado, fugiu em desabalada carreira. 
29 - MARIANO, 2006, p. 56-57. 



 

38 

solução. Eu mesmo fui várias vezes ao DOI/CODI e ao quartel da Polícia Militar da 

Barão de Mesquita prestar assistência aos presos”30. 

Trabalhando inicialmente com recursos da Arquidiocese, depois reforçados com aportes do 

PNUD, do ACNUR e do Conselho Mundial das Igrejas, este último representado pela Pastor 

Presbiteriano Jaime Wright, os colaboradores do Cardeal conseguiram operacionalizar para aquela 

massa de exilados, majoritariamente de argentinos, assistência em quatro grandes áreas:  

- Jurídica: Prestando assessoria na tramitação de documentação junto a ACNUR com vistas 

a formalização da condição de refugiado em outro país; 

- Educacional: Possibilitando empregos em instituições universitárias católicas aos exilados 

com qualificação docente31, além de conseguir matrículas para os filhos dos exilados no Colégio 

Bennet, da Igreja Metodista, enquanto permanecessem no Rio de Janeiro. Mais um traço indicativo 

de que a solidariedade foi ecumênica; 

-Saúde: Disponibilizando atendimento médico-clínico, odontológico e psicológico (...o 

desenraizamento do exílio...); 

-Material: Dotação de itens de vestuário, higiene, comida e o repasse mensal de determinada 

quantia de dinheiro, proporcional a condição/necessidade do exilado, fosse solteiro e ou casado 

com filhos.  

 

Talvez uma das tarefas mais complexas tenha sido manter o aluguel, via Mitra 

Arquidiocesana, de aproximadamente 80 apartamentos para milhares de pessoas, em diversos 

bairros, como Lapa, Flamengo, Copacabana, Botafogo, Cidade Nova, Tijuca, Bairro de Fátima, 

Santo Cristo, Rio Comprido, Bonsucesso, Grajaú e Andaraí. 

A Cáritas e a equipe de Dom Eugênio tinham continua preocupação com a segurança dos 

exilados. Por isso não coletavam documentação de origem dos mesmos. Acabaram tendo a 

necessidade de criar controles internos para sua logística, como fichas de inscrição, por ordem de 

chegada, atribuindo numerações as pessoas. E mesmo essa documentação não ficava armazenada 

no Rio de Janeiro. O mais rapidamente possível era despachada para fora do Brasil, provavelmente 

                                                 
30 -  Entrevista com o Dr. Cândido Feliciano da Ponte Neto, em 19/07/16. Rio de Janeiro. 
31 - “Em meu caso e de outros argentinos que conheço Cândido Mendes foi muito generoso nos dando trabalho nas 

Faculdades e no IUPERJ sem termos a documentação necessária. Para mim foi bastante relevante para a sobrevivência. 

A Fundação Getúlio Vargas nos deu bolsas, nos pagavam a argentinos para estudar ali e isso, além de nos instruir, 

contribuía para o nosso sustento. Era muito paradoxal que argentinos sem documentação e formalmente suspeitos aos 

olhos do SNI, recebessem fundos provenientes do Estado brasileiro durante os governos Geisel e Figueiredo”. 

Entrevista com Julio Raffo, argentino, advogado e professor, exilado no Brasil entre 1976-1984. Em 29/04/13.  
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para a Cáritas de Buenos Aires. Ressalte-se ainda que, estrategicamente, o jurídico da Cáritas 

ocultava as identidades dos cidadãos nos processos de asilo junto a ACNUR. 

Um pouco antes de falecer, fazendo um balanço do trabalho com os exilados e dos embates 

com a ditadura brasileira, Dom Eugênio afirmou: “Se eu anunciasse o que estava fazendo não tinha 

chance. Muitos não concordavam, mas eu preferia dialogar e salvar. Eu era um Bispo, não devia 

obediência aos militares. Tinha minha independência. Mantinha a posição da Igreja, que era 

essa”32. 

Considerações finais 

No período das ditaduras de segurança nacional no Cone Sul a violação aos direitos humanos 

foi a tônica. Tempos de terror de Estado, sob a forma de perseguição, tortura, assassinatos. Mas 

como já se destacou, o exílio foi mais uma das formas de repressão. E quando milhares de 

expatriados uruguaios, chilenos e argentinos aportaram no Rio de Janeiro buscando refúgio e a 

preservação de suas vidas, encontraram apoio e esperança no controvertido Cardeal Arcebispo 

Dom Eugênio Sales. 

Contemporâneo da Guerra Fria, Dom Eugênio assistiu à polarização capitalismo x 

socialismo. Testemunhou os desafios impostos a Igreja Católica após o Concílio Vaticano II e a 

Conferência de Medellín, confrontada sobre o seu papel no mundo e a questão social. Como 

consequência, presenciou na América Latina o surgimento de uma ousada Teologia da Libertação, 

que dialogava com o marxismo, conclamando a Igreja desse continente, marcado pela dependência 

e pelo subdesenvolvimento, a optar preferencialmente pelos pobres. 

Viveu a consequente cisão do clero em conservadores e progressistas. Não hesitou. Sempre 

teve posição definida: fiel aos Papas, ortodoxo, conservador, anticomunista. Homem de 

personalidade forte, para muitos até autoritário, colecionou polêmicas, desafetos e respeito em seu 

sacerdócio. Mas como pastor cuidou dos “bons e dos maus”. Aplicou os fundamentos cristãos, 

servindo, protegendo e amando ao próximo. Se definiu como uma “unanimidade desfavorável”. 

Tinha consciência que seus posicionamentos autênticos (principalmente o anticomunismo) e 

tradicionalistas tinham gerado uma imagem “negativa” dele. Mas dizia não se importar com isso. 

Para além de uma opção pastoral conservadora e ambígua, ajudou a salvar vidas, não se calou 

diante da tortura e dos crimes da ditadura. Escolheu salvar sem confrontar radicalmente o regime, 

muito embora marcando sempre a sua autonomia e independência de Bispo. Neste sentido, o 

                                                 
32 - Jornal O Globo. 03/03/08. p. 3 
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General Castelo Branco teria dito mais de uma vez que “Dom Eugênio era o Cardeal mais perigoso 

do Brasil”. Optou em trabalhar silenciosamente pelos exilados e perseguidos, brasileiros ou 

estrangeiros. Acolheu e protegeu. Estima-se que tenha ajudado a salvar cerca de 5 mil sul 

americanos, além de tantos outros brasileiros. Defendeu implacavelmente a dignidade humana. 

Não usufruía da mesma simpatia dos progressistas Dom Hélder Câmara e Dom Paulo Evaristo 

Arns, “campeões dos direitos humanos” e seus fraternos amigos. Não havia rivalidade entre eles. 

Cada um dos três, com suas respectivas realidades e personalidades lutaram e contribuíram para 

confrontar as ditaduras brasileira e do Cone Sul. 

Acreditamos que a compreensão da dimensão histórica do personagem Dom Eugênio Sales 

ainda continua “comprometida” pelos estereótipos. Oxalá novos estudos possam contribuir para 

superar as visões reducionistas, que oscilam entre o “conservador, mas íntegro” e o “Cardeal da 

ditadura”. 
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O CPAGB E A SEMANA DE SOLIDARIEDADE COM O POVO BRASILEIRO 

Rodrigo Pezzonia1 

O CPAGB (Comitê Pró-Amnistia Geral no Brasil) inaugurou-se em maio de 1975, na cidade 

Lisboa, Portugal, sob a aliança de exilados brasileiros e militantes da esquerda portuguesa2 que 

objetivavam dedicar-se a denunciar os regimes ditatoriais da América Latina, sobretudo o 

brasileiro. Com isso, desde o início, explicitou sua identidade política diversa e agregadora, como  

podemos já notar nos nomes de seus apoiadores que englobavam militantes de diversas correntes 

da esquerda portuguesa, representadas, por exemplo, por Fernando Piteira Santos, importante 

figura da resistência anti-salazarista, José da Felicidade Alves e Frei Bento Domingues ligados à 

esquerda católica, por membros do Partido Socialista como Vasco da Gama Fernandes e o deputado 

Antônio Reis (FREIRE, 2010, p. 50), Miguel Urbano Rodrigues, importante quadro do Partido 

Comunista Português, entre outros relevantes personagens e organizações da vida política 

portuguesa que hipotecavam enorme capital político para a entidade. Assim o jornal Amnistia 

sintetizava o posicionamento plural da organização em seu número de estreia: 

Trata-se de um comitê apartidário, aberto à participação de todos quantos possam dedicar 

uma parte do seu tempo à solidariedade para com a luta do povo brasileiro contra a 

ditadura. É nesse sentido que apelamos a todos os portugueses que, tendo sentido em sua 

carne os 48 anos de fascismo, podem, mais que ninguém, avaliar o sentido desta luta3 

Já no front brasileiro, de acordo com depoimentos, a geração de 68 se fazia em maioria. 

Nomes como Alfredo Sirkis, Almir Dutton, Carlos Minc, Moema São Thiago, Mauricio Paiva, 

Domingos Fernandes, entre outros indivíduos que se posicionavam de maneira crítica a seu passado 

de luta armada. Mas também se alinhavam a estes em um primeiro momento militantes do Partido 

Comunista Brasileiro4, como Elivan Rosa e Alberto Carmo que, notoriamente, não haviam se 

colocado em armas contra o regime no Brasil, mas, junto ao Partido Comunista Português 

                                                 
1 Doutorando USP/FAPESP. pezzonia@gmail.com 
2 É importante ressaltar logo de início que, por mais que fossem os brasileiros os principais organizadores e promotores 

do coletivo, pela impossibilidade e mesmo proibição de ação explícita dos brasileiros em terras de exílio, todos os 

documentos eram assinados e tinham como “rosto” os apoiadores portugueses. Pois, de acordo com Frei Bento 

Domingues, os brasileiros sabiam que estavam sendo vigiados, por isso, “.... só se metiam em coisas visivelmente 

legais. Eu era diretor por uma razão banal. Só dava meu nome, o trabalho era todo eles quem faziam. Então tinha-se 

informação de tudo o que se passava no Brasil. Publicava-se, pois, o que eles queriam, conforme eles queriam e eu 

nunca interferi em nada. (Entrevista ao autor)” 
3 AMNISTIA, nº0, abr.1976, p.2. 
4 Esta aliança não suporta o ano de 1976, quando a luta interna entre PCB e os ex-militantes da luta armada, assim 

como as discordâncias entre PCP e PS, faz com que o PCB/PCP se distancie do CPAGB. 
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procurava espaço político na organização.  Aferimos então que estes dois grupos distintos do 

espectro político brasileiro se destacaram dentro do comitê, assim como seus congêneres 

portugueses, já que o Partido Socialista havia se aproximado dos antigos guerrilheiros, enquanto 

Partido Comunista Português, como era de se esperar, aliava-se ao PCB. 

A importância da relação entre brasileiros e portugueses no Comitê Pró-Amnistia no Brasil 

de Portugal pode ser traduzida nas inúmeras campanhas de denúncia contra o regime brasileiro que 

promoviam. A organização, com certa regularidade, conclamavam entrevistas coletivas junto aos 

órgãos de imprensa portugueses, entre outros eventos de denúncia. Além disso, manifestavam-se 

enquanto parlamentares na Assembleia da República5, local de onde, inclusive, aplicou-se o mais 

agudo ataque à ditadura brasileira, em reação ao que ficou conhecido no Brasil como o Massacre 

da Lapa6, assim como promoveu intensos eventos de conscientização do povo português em relação 

ao que ocorria no Brasil, sendo, talvez, o mais significativo a Semana de Solidariedade com o Povo 

Brasileiro, o qual trataremos a seguir. 

Mas os comitês de solidariedade internacionais, ou CABs (Comitês pela Anistia no Brasil), 

entre eles o CPAGB, embora independentes em seus atos, tinham como base as resoluções dos 

Comitês Brasileiros de Anistia (CBA) espalhados pelo mundo e contados às dezenas. A maioria 

tinha pouca representação, sendo que, muitas vezes se limitavam a endereços de correspondência 

e de reuniões de exilados. Mas outros eram comitês organizados por cidadãos dos países de 

acolhida que se destacavam como indivíduos ligados à luta pelos direitos humanos, políticos de 

esquerda, estudantes e intelectuais. 

Interessante notar que na França, país com maior número de exilados, o Comitè Brèsil Pour 

l’Amnistie, inaugurou-se 5 meses depois, em 10 de setembro de 1975. Outros comitês considerados 

de grande importância, como o da Suíça, Suécia e Holanda também vieram mais tarde7.  

Mas este aspecto de inovação não se dava à toa. Portugal era um país em que os meios de 

comunicação e o governo estavam embriagados com as ideias de esquerda e de liberdade. Isso 

majorava o apoio aos brasileiros e fazia com que a facilidade de acesso aos meio de comunicação 

aumentasse, assim como produzir seus próprios periódicos de denúncia contra o regime brasileiro, 

como o já citado, Amnistia8. 

                                                 
5 Participaram também deste ato Acacio Barreiros, parlamentar da União Democrática Popular (UDP), frente política 

ligada ao PCdoB (Partido Comunista do Brasil) 
6 Ação da repressão ocorrida em meados de dezembro de 1976, onde foram assassinados três dirigentes do Partido 

Comunista do Brasil. 
7 Sobre isto ver capitulo VI - A Frente Externa: a luta pela anistia em solo estrangeiro da tese de Helena GRECO 

(2003). 
8 Amnistia: Órgão do Comitê Pró-Aministia Geral no Brasil, como o próprio nome revela, foi o veículo impresso de 
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Foi em Portugal, após a Revolução dos Cravos, que os brasileiros encontraram espaço de 

resistência e vivência em um país onde a mesma língua e cultura embalaram os últimos anos de 

exílio. Em abril de 1977, sob a organização do Comitê Pró-Amnistia Geral no Brasil, a Semana de 

Solidariedade com o Povo Brasileiro demonstrou a relevância de Lisboa para com o combate à 

ditadura. Nesta Semana, opositores ao regime brasileiro debateram sobre suas experiências de luta 

dentro e fora do país e promoveram as mais diversas atividades culturais, tais como teatro, cinema 

e música, os quais foram utilizados como chamariz e peças de compreensão e identificação com a 

cultura e política brasileira.  

A Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro 

 

 

Na quarta-feira, 13 de abril de 1977, aos 13 anos e 13 dias do golpe que instalara os militares 

no poder no Brasil, iniciava-se, na Universidade de Lisboa, a Semana de Solidariedade com o Povo 

Brasileiro.  No programa do evento pode-se identificar que seu objetivo era o de “... levar ao 

conhecimento do povo português diversos aspectos da realidade brasileira ao longo dos 13 anos de 

ditadura militar no Brasil9”.  

A semana estendeu-se até a segunda-feira, dia 19, encerrando-se com um comício que reuniu 

milhares de pessoas. Nestes sete dias, onde houve intensa cobertura da imprensa, portugueses e 

                                                 
denúncia e conscientização contra ditadura brasileira e em apoio aos exilados. Foram publicados 7 números entre abril 

de 1976 e o ano de 1978 (não há data no último número do boletim). 
9 Dossiê da Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, ASMOB, CEDEM – UNESP. 
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brasileiros estiveram juntos nas mais diversas atividades políticas e culturais na busca de 

compreender e divulgar o que ocorria no Brasil, além de debater formas de ação para chegada ao 

objetivo imediato: a Anistia, o acesso aos direitos humanos e o fim da ditadura.  

Antes de nos dedicarmos à Semana, é válido salientar que naquele mesmo dia 13 era lançado 

no Brasil o Pacote de Abril, impondo medidas que - após derrota dos militares nas eleições de 1974 

– objetivavam frear o avanço e pressão dos opositores usando do artifício do AI-5, como o 

fechamento do Congresso e modificações nos processos eleitorais e de composição do parlamento.  

Esta lembrança é apenas para ilustrar que, enquanto no Brasil o regime tinha como implantar 

meios de dificultar o acesso da população à oposição e garantir a lentidão da distensão, no exterior, 

o governo já perdia seu prestígio e a possibilidade de pressionar e dificultar a ocorrência de eventos 

como a Semana de Solidariedade. Salientando que este era um evento que ocorria em um país de 

governo reconhecido pelo Ministério das Relações Exteriores e de ativa relação diplomática com 

o governo brasileiro. Mas, em fins da década de 1970, a pressão pelos direitos humanos em escala 

global era inconteste. Eventos desta natureza já vinham ocorrendo em vários outros países da 

Europa e América do Norte. 

Importante também ressaltar que o ano de 1977 revelou-se aquele o qual as manifestações de 

rua retornaram com força, principalmente no que confere ao movimento estudantil, assim como 

houve também o recrudescimento da repressão a elas infligida. Desta forma, como veremos 

adiante, estes agentes que começaram a se manifestar de forma mais contundente no Brasil são os 

personagens principais nas mesas de debates da Semana, ou seja, representantes do Movimento 

Estudantil, do Movimento Operário), da intelectualidade e da igreja. Por isso, compreender e apoiar 

este retorno às ruas tinha importância ímpar. Discutia-se a possibilidade de ação de camponeses, 

operários, estudantes e igreja, identificando aí a face do que, agora democrática, seria a reação ao 

regime. 

Helena Greco, quando toca no tema dos grandes eventos nacionais e internacionais, embora 

não se refira com mais entusiasmo à semana portuguesa, aponta que “O movimento pela anistia no 

exterior tem consciência de que para a causa ter visibilidade é necessária a constante criação de 

fatos políticos” (GRECO, 2003, p. 199). Acreditamos que, pelo alcance que o comitê toma para 

com os portugueses e por ser considerado um dos cinco mais importantes pela própria autora, este 

evento mereceria ser mais bem analisado, enquanto exemplo relevante de fato político. 

Como já citado, este tipo de evento já vinha ocorrendo em outros países. Paris, por exemplo, 

através do Comitê de Solidariedade França-Brasil, também já havia promovido eventos, e com o 

mesmo objetivo, “... visavam sensibilizar a sociedade francesa e europeia em favor da campanha 
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pela anistia e os direitos dos exilados” (MARQUES, 2011, p. 200). Mas, como aponta artigo no 

Diário de Lisboa, a relevância deste acontecimento na capital portuguesa difere dos demais, pois, 

“Portugal – saliência nesse ponto – é um daqueles países com os quais o actual regime brasileiro 

faz questão em ter boas relações10”.  

Acreditamos que este não seria motivo suficiente para fazer-se relevante o evento português, 

embora sim, houvesse interesse do governo brasileiro nas questões políticas portuguesas, sobretudo 

no que diz respeito à questão africana, mas cremos que a já citada afinidade cultural e histórica 

entre os dois países, se realmente interesse houvesse nisto, poderia ser acionada como diferencial 

entre as atividades promovidas por Portugal em relação aos países do resto da Europa, mesmo 

salientando que todos os CABs tinham objetivos e programas muito parecidos e baseados nas 

diretrizes do CBA. 

Realmente, parece haver este entendimento de que Portugal teria importância para a 

resistência no exílio. Em documento do CIEX (Centro de Informação do Exterior), ainda do ano 

de 1975, os agentes deste órgão de espionagem do governo brasileiro, monitorando um encontro 

de “autênticos” do MDB com Leonel Brizola no Uruguai, informavam que estes se deslocariam ao 

país de exílio do político gaúcho conclamando-o a aderir a uma campanha internacional pela 

anistia. O objetivo era que Brizola “empreendesse uma pregação cívica pelos países do Terceiro 

Mundo para sensibilizar essas áreas quanto ao problema da anistia no Brasil”, e, de acordo com o 

documento do CIEX: “O primeiro país a ser visitado por Brizola nesta campanha seria Portugal, 

onde, acredita o MDB, existiriam as melhores condições para sensibilizar a opinião pública tanto 

brasileira quanto portuguesa11”. 

Em certo sentido, naquele Portugal de transição, não era muito difícil chamar a atenção para 

a situação política brasileira. O “antifascismo” era a palavra de ordem e o país que fosse entendido 

pelos portugueses ligados a esta luta como sendo fascistas seriam rechaçados. Mas, havia a 

necessidade de se conectar também com o cidadão que, em sua maioria, não se interessava pelos 

problemas externos a Portugal. Era preciso que a questão política pudesse ser tratada de forma mais 

palatável, para além dos debates, alcançando o maior número de pessoas. E isso parece ter sido 

feito através de intervenções culturais, de cinema, teatro e música, que permearam o encontro.  

Por toda a semana, a história recente brasileira foi contada via curtas e longas-metragens, 

peças teatrais, saraus e concertos musicais. E esta solidariedade ficava ainda mais evidente quando 

                                                 
10 Solidariedade com o Brasil: semana encerra hoje com comício no pavilhão. Diário de Lisboa. 19 de abr. de 1977.  

In: dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, ASMOB, CEDEM – UNESP. 
11 CIEX, Informe nº 050/75. 14 de fev. 1975. Arquivo Nacional: BR AN BSB IE 14.2. p. 3 



 

47 

o espetáculo teatral era de criação de um dramaturgo brasileiro, mas encenada por atores 

portugueses; na música, onde se revezavam artistas brasileiros e portugueses, também se mostrava 

a ilustração de união entre os países, assim como as mostras de arte e poesia contavam com artistas 

e público dos dois lados do oceano.  

Na visão dos organizadores, e não temos porque não concordar, a “Semana foi a mais 

importante iniciativa até hoje [1977] realizada em Portugal, no que se refere à divulgação da 

realidade brasileira [...] E se constituiu, por isso mesmo, no mais importante acto de solidariedade 

com o povo brasileiro e de apoio à sua luta.” Acreditava-se também que, a partir dali, alargavam-

se “as perspectivas de acção em Portugal, no sentido de reforçar a luta que se trava no Brasil pelo 

pleno restabelecimento das liberdades democráticas12”. Para Teotônio Pereira  

Os objetivos principais desta iniciativa são chamar a atenção do povo português para a 

importância da permanente resistência do povo brasileiro contra a ditadura, e promover 

um esforço de informação tendente a esclarecer melhor essa dramática realidade: e para 

que essa data não seja considerada como um acontecimento histórico já ultrapassado, 

mas sim como um testemunho da luta dos antifascistas brasileiros13. 

Como já dito, este evento poderia, normalmente, ter sido realizado em qualquer outro país da 

Europa que tivesse maior confluência de exilados, mas, de acordo com telegrama enviado à ANOP 

(Agência Noticiosa de Portugal), o motivo da escolha de Portugal para o encontro seria, segundo o 

Comitê Pró-Amnistia Geral no Brasil “...de ordem histórica e cultural, os acontecimentos em 

Portugal tem uma grande repercussão no Brasil, como foi recentemente o caso da posição unânime 

da Assembleia da República portuguesa ao condenar os recentes crimes políticos perpetrados no 

Brasil. E continua: “O comunicado do Comitê Pró-amnistia no Brasil explica ainda que a semana 

realiza-se num momento em que se intensifica a luta pela anistia geral no Brasil. Actual regime 

brasileiro é contestado pelos mais amplos setores da sociedade, desde os trabalhadores, as classes 

médias e até os empresários” 14. 

Na imprensa, por exemplo, o Diário Popular mostrava a relevância daquele evento para 

acelerar o fim da ditadura que, para o jornal, estaria cada vez mais isolada internamente, tendo 

apenas apoio internacional. Assim, de acordo com todos os informes e notícias, a leitura que se 

                                                 
12 Relatório das Actividades do CAB (25/04/1977). In: dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, 

ASMOB, CEDEM – UNESP. 
13 No Aniversário da Ditadura Militar: Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro. Diário Popular, 30 de mar. 

De 1977. In: Dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, ASMOB, CEDEM – UNESP. 
14Solidariedade com o Brasil – Telex ANOP.  In: dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, ASMOB, 

CEDEM – UNESP. 
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fazia à época é a de que sem o apoio externo, a ditadura cairia, já que não havia mais o apoio 

interno. Para este jornal, o que comprovava a queda do apoio interno estava no resultado das 

eleições de 1974, que deu vitória à oposição, “... oposição tolerada, é certo, mas que significou, na 

circunstância, o repúdio possível pelo fascismo. Por outro lado, os votos nulos atingiram número 

elevado.15”  

Obviamente que esta era uma leitura um tanto equivocada, mas não errada, pois a ditadura 

brasileira, embora com uma emergente oposição liberal que anteriormente fora apoiadora do golpe 

de 1964, ainda tinha nas elites apoio necessário para manter-se. Mas, realmente, não tinha mais o 

mesmo apoio interno da sequencia de 1964, ou mesmo dos anos do “Milagre Econômico”, e o 

apoio externo também começava a se esvair graças às intensas manifestações públicas contra o 

regime. 

José Ibrahim, quando entrevistado no A Capital, parece sustentar a afirmação anterior 

dizendo que a solidariedade “no campo internacional tem contribuído cada vez mais para o 

isolamento da ditadura militar fascista de Geisel e, no interior do Brasil, tem dado força aos 

companheiros presos [...] essa ação já tem influenciado o regime no sentido da diminuição e 

tratamento dos presos políticos sujeitos a torturas16”. 

Não está ainda muito claro, se realmente este protagonismo português na luta pela anistia no 

Brasil estaria causando os efeitos acreditados, mas sabe-se que, realmente, as pressões 

internacionais de forma geral feriam o governo militar e seus negócios externos. 

Importante também ressaltar que a imprensa portuguesa deu extensa cobertura ao evento. Os 

organizadores aferiram que por volta de 5000 pessoas participaram da semana “... destacando-se a 

presença de vários deputados do Partido Socialista, do Conselho da Revolução, Martins Guerreiro, 

do Major Otelo Saraiva de Carvalho, do Almirante Rosa Coutinho, entre outros17”. Houve ampla 

divulgação por todos os meios de comunicação (rádio, TV, mídia impressa).  Foram produzidas 

entrevistas com os exilados, além da realização de sete programas de rádio que divulgaram a 

Semana, apresentando os participantes ao público português. A TV filmou o dia do debate sobre a 

igreja, em especial a apresentação da grupo musical Caldo de Cana, além de registrar também o 

comício, que recebeu atenção de dois noticiários noturnos18.  

                                                 
15 Comício no Pavilhão dos Desportos de Solidariedade ao Povo Brasileiro. Diário Popular. 19 de abr. de 1977. In: 

dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, ASMOB, CEDEM – UNESP. 
16 Comício Marca Encerramento da Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro. A Capital, 19 de abr. de 1977. 

In: dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, ASMOB, CEDEM – UNESP. 
17 Relatório das Actividades do CAB (25/04/1977). In: dossiê Semana de Solidariedade com o Povo Brasileiro, 

ASMOB, CEDEM – UNESP. 
18 IDEM. 



 

49 

  Interessante ressaltar o leque de personalidades brasileiras que fizeram parte deste evento. 

Discursaram e debateram naquela semana: Apolônio de Carvalho – sempre destacado pela 

imprensa portuguesa como herói de guerra, pois lutara contra o regime Varguista, havia sido 

combatente na Guerra Civil Espanhola e parte da Resistência Francesa na II Guerra, além de 

exilado pela luta contra da ditadura militar brasileira –; Rolando Fratti, ex-metalúrgico exilado na 

Itália; José Barbosa, um ex-dirigente sindical de São Paulo; José Ibrahim, sindicalista; Artur 

Poerner, escritor exilado na Alemanha; o teatrólogo Augusto Boal, então exilado em Lisboa; e o 

poeta Thiago de Melo, era também esperada a presença do ex-presidente da UNE (União Nacional 

dos Estudantes) Jean Mar Von der Weid, o que não ocorreu por “motivos de força maior”..  

 A atração teatral ficou por conta do Grupo Barraca19, que apresentou a peça Barraca Conta 

Tiradentes, o mesmo texto encenado no Brasil pelo grupo Teatro de Arena, seguindo também sob 

a direção de Augusto Boal. 

 Assim como os dias se dividiram em temas referentes às diferentes forças que se aliavam 

em prol da anistia no Brasil, nomeadamente, camponeses, intelectuais e artistas, igreja e 

proletariado, assim também se deu em relação às atrações de cinema. Desta forma, foram exibidos 

os filmes: Antônio das Mortes, ou O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969) de 

Glauber Rocha20 e o curta-metragem Memórias do Cangaço (1965) de Paulo Gil Soares21. Também 

exibiu-se o curta-metragem Viramundo de Geraldo Sarno (1965) sobre os retirantes em sua chegada 

à São Paulo22. Para tratar do trabalhador urbano, os filmes escolhidos foram o curta-metragem 

Subterrâneos do Futebol (1965), de Maurice Capovilla e do longa-metragem O Caso dos Irmãos 

Naves (1967) de Luis Sérgio Person23. O filme de fechamento das exibições cinematográficas se 

deu pela obra Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. 

                                                 
19 Grupo Barraca é um importante grupo teatral português que inicia suas atividades em 1976 e mantém suas atividades 

até hoje. Entre 1977 e 1978 esteve sob a direção de Augusto Boal, quem dirigiu três peças com o grupo, Barraca Conta 

Tiradentes; Ao Qu’isto Chegou! Feira Popular de Opinião e Zé do Telhado. 
20 Glauber estava exilado em Portugal, mas não teve lá qualquer atividade de combate à ditadura, ou mesmo de luta 

pela anistia. Glauber tinha um posicionamento de simpatia com o então Presidente/General Ernesto Geisel, quem ela 

creria, realmente, trazer a abertura e a democratização brasileira. 
21 Ambos os filmes relatam a questão dos camponeses nordestinos com a terra e a repressão ao cangaço onde, 

evidentemente, trazia para as discussões as relações de dominação do campo que não mudaram naqueles 40 anos, e 

que até hoje permanecem. 
22 Com trilha sonora de Capinan, o filme gira em torno da busca pelo trabalho e fica evidente o papel da religião nas 

vidas daqueles trabalhadores nordestinos. 
23 O primeiro vem com o objetivo de mostrar a relevância cultural do futebol para a população operária que, “sem 

meios de frequentar os clubes esportivos, cercados pelos edifícios, fábricas e várzeas, eles encontram no futebol um 

desabafo”, e onde este – algo atualmente potencializado - vê o futebol como forma de sair da pobreza. Mas, ao mesmo 

tempo, o filme mostra a exploração dentro deste esporte: “O jogador é um operário de vida curta, o jogador é uma 

mercadoria facilmente perecível, seu valor é estabelecido pelos interesses dos clubes, dos seus dirigentes como válvula 

de escape, o futebol compensa uma semana de excesso de trabalho, de pouco dinheiro, e até de fome”. E a narração 

termina com a pergunta: “Quem ganha com tudo isso?”. O segundo filme, baseado em fatos reais, conta história de 
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Já as atrações musicais ficaram a cargo de Francisco Fainhais24 e Pedro Barroso25, do grupo 

português de jazz Pleyus, do músico Júlio Pereira, além do conjunto Caldo de Cana26. Estes últimos 

que apresentaram músicas brasileiras, em especial, as proibidas e censuradas de Chico Buarque27. 

 A semana terminou com o Comício de Solidariedade com o Povo Brasileiro que ocorreu 

no dia 19 de abril e recebeu, de acordo com o relatório enviado ao CBA, vasto apoio das mais 

diferentes vertentes28. Mais de 5000 cartazes foram afixados em chamamento para o comício do 

dia 19. Neste, assim como nos demais dias, tiveram voz oradores portugueses e exilados brasileiros. 

Por toda a semana foram projetados slides sobre a realidade brasileira, houve exposição de 

fotografias e outra de gravuras feitas pelos presos políticos, além de um bar que vendia bebidas e 

comidas típicas tupiniquins. E uma banca com as publicações do CAB. 

Em contraposição aos números de sucesso evidenciados, a inteligência brasileira coletou e 

divulgou ao Itamaraty outros dados. De acordo com a Divisão de Segurança e Informações do 

Ministério das Relações Exteriores brasileiro “o comparecimento à sessão de inauguração da 

“SEMANA” foi fraco, com a assistência ocupando um terço do auditório com capacidade para mil 

pessoas”. O relatório também aponta que houve ausências entre os convidados, como o já citado 

Jean Marc Von der Weid e do líder camponês Manuel da Conceição Santos, este por motivos de 

segurança. O relator finaliza seu texto a ilustração de uma cena melancólica, comenta ele: 

                                                 
dois irmãos acusados de crime que não cometeram e por este crime pagam com a cadeia e as piores torturas como 

forma de assumirem tal delito. A repressão violenta e a tortura é a tônica do longa que, para a época, mostrava cenas 

fortes de violência e rogava pelos direitos humanos, além de mostrar grave falha da justiça, o que, por tudo o que 

representava, foi censurado no Brasil, pois era clara crítica ao governo militar. 
24 Francisco Fanhais, de acordo com Fiúza é um “Ex-padre que foi expulso da Igreja por suas atividades de 

cantor de protesto e de opositor político ao regime salazarista e marcelista. Foi um dos mais frequentes companheiros 

de José Afonso em apresentações por todo Portugal e pelo exterior. Foi, durante os últimos anos da ditadura, um dos 

mais vigiados músicos pela PIDE/ DGS. Hoje é professor de música e continua participando de espetáculos 

comemorativos ao 25 de Abril em Portugal e em outros países europeus”. FIÚZA, Alexandre Felipe. Entre um Samba 

e um Fado: a censura e a repressão aos músicos no Brasil e em Portugal nas décadas de 1960 e 1970. Tese de 

Doutorado. UNESP-Assis, 2006, p. 332 
25 Pedro Barroso, de acordo com sua biografia oficial é um músico, poeta, escritor e apresentador de programas de 

rádio e televisão, que teve grande participação em auxílio à “comunidade e imigrantes” após os 25 de abril. 
26 Caldo de Cana foi um grupo formado em 1973, pelos brasileiros exilados em Buenos Aires, Raul Ellwanger, Eliana 

Lorentz Chaves, Zeca Leal, José Luiz Saboia, José Rogério Licks e Márcia Savaget Fiani e seu primeiro espetáculo 

(Canción Del Exílio) teve a direção de palco de Augusto Boal. Já na Europa e sem Raul Ellwanger e Eliana Chaves, 

reúnem-se esporadicamente denunciando os crimes da ditadura. FIÚZA, Op. Cit. p. 245-247 
27 De acordo com informe do CIEX, o apresentador do programa “Dois Pontos” da rádio difusora portuguesa RDP 

informou que o próprio Chico compareceria à Semana de Solidariedade, mas, “por um triz pessoal, privado”, não 

conseguiu. CIEX. 20/05/1977. Arquivo Nacional: BR AN BSB IE 16.5 p. 29. 
28 Entre os presentes estão Frei Bento Domingues, Olívio França, Kalidas Barreto, José Judas; Manuel Lopes, Carlos 

Lage, João Cravinho, José Carlos Megre, Fernando Pereira Marques, Nuno Teotonio Pereira, Mario Ruivo, Sophia de 

Melo Breyner, José Luis Gaspar, Salgado Matos, Rui Cabeçadas, Antonio Lopes Cardoso, Fernanda Lopes Cardoso, 

José Gomes Ferreira, Rui Luiz Gomes, João Madeira, Fernando Piteira, Eugenia Pereira de Moura, Levy Batista, 

Antonio Reis, José Leitão, Luis Moita, padre Alberto Neto, Francisco Lino Neto, Cesar de Oliveira, Alberto Arons de 

Carvalho. 
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No final do encontro, o Frei BENTO DOMINGUES, que presidia a mesa, dirigiu um 

apelo ao público para que fizesse contribuições para o custeio da "SEMANA", alegando 

que os gastos com a mesma haviam sido muito elevados e a receita dos ingressos ficara 

aquém do esperado (o que, aliás confirma a impressão de fraco comparecimento deixada 

por todas as manifestações). Na saída havia uma bandeira do BRASIL sustentada por 

quatro pessoas e na qual parte do público depositava as contribuições29. 

 Sabemos que a imprensa portuguesa teceu largos elogios ao evento, mas não podemos 

deixar de relevar que os jornais portugueses afinavam com a causa dos brasileiros. O relatório feito 

pelo CPAGB para o Comitê Brasileiro de Anistia comemorava e demonstrava empolgação quanto 

a eficácia da Semana. Já por outro lado, os informantes pareciam comemorar o fracasso da 

“campanha de difamação”. Portanto, é difícil saber qual das interpretações reproduz melhor a 

realidade. Se a do estrondoso sucesso ou mesmo a do retumbante fracasso. Importante é que o 

evento chamou a atenção do governo brasileiro, assim como de uma parcela considerável e 

influente dos portugueses, o que, por si, já pode ser considerado relevante. 

 Portanto, ao falarmos do Comitê Pró-Amnistia Geral no Brasil, e em especial da Semana 

de Solidariedade com o Povo Brasileiro, temos que ter em mente que esta organização foi de 

extrema importância para os brasileiros que, em Portugal, encontraram sua terra de exílio, pois, 

além ter se destacado como um veículo para as análises e denúncia do que acontecia no Brasil, 

também tratou-se de uma organização que promoveu um evento de conscientização internacional 

sobre a sociedade e cultura brasileira. 

 Cerca de dois anos após este evento, com a Anistia conquistada, esta organização 

naturalmente se dissipou. Lá ficaram os portugueses e os brasileiros retornaram.  Mas a recordação 

daqueles anos permanecem nas mentes dos que dela participaram. 
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DO BANIMENTO À LUTA PELA ANISTIA: HISTÓRIA E MEMÓRIA DA 

ASSOCIAÇÃO DOS ANISTIADOS POLÍTICOS E MILITARES DA AERONÁUTICA- 

GEUAR. 

Esther Itaborahy Costa1 

Não é tarefa fácil controlar o passado, mas é imperioso elaborá-lo para podermos lutar contra 

as tormentas do presente. Para tanto, pesquisas sobre o período mais sombrio da história recente 

do Brasil fazem-se necessário: a Ditadura Militar ainda teima em não passar. Os historiadores que 

optam trabalhar com essa temática enfrentam obstáculos para acessar a documentação oficial 

produzida pelo regime, contudo, medidas vêm sendo tomadas - a partir da Lei de Acesso à 

Informação - visando aproximar os pesquisadores e a sociedade dos documentos produzidos pelos 

militares e os órgãos de governo durante os anos de 1964-19852. Acreditamos que um largo passo 

foi dado, mas ainda há muitas lacunas a serem preenchidas. 

Neste sentido, a utilização de documentos orais tem sido uma importante ferramenta de 

auxílio aos pesquisadores e vem recebendo cada vez mais espaço na historiografia contemporânea. 

Por isso, acreditamos ser possível escrever narrativas sobre o período - baseadas em histórias de 

vida de pessoas atingidas pelo regime - e tentar, ainda que forma parcial, sanar mais uma lacuna 

daquilo que 'resta da Ditadura' (TELES; SAFATLE, 2010). 

O GEUAr e as lutas pela Anistia 

Aprovada há mais de três décadas, a Lei de Anistia é tida como um marco no processo de 

transição democrática brasileira (MEZAROBBA, 2003: vi). Assinada, mesmo que no contexto 

autoritário, foi vista como uma vitória - ainda que parcial - pela sociedade que protestava pelo fim 

do regime militar. Mesmo sendo aclamada pela sociedade, a anistia promulgada pelo general 

presidente João Baptista de Figueiredo em vinte e oito de agosto de 1979, não apresentou- se 

'ampla, geral e irrestrita' como esperavam os movimentos em prol da anistia.  

Assim, a associação esportiva GEUAr (Grêmio Esportivo Unidos do Ar) foi criada em 1963, 

em Lagoa Santa - Minas Gerais, por militares da Aeronáutica com intuito de reunir colegas da 

                                                 
1 Universidade Federal de Juiz de Fora –UFJF. esther.icosta@yahoo.com.br 
2 Sancionada em 18 de novembro de 2011, a Lei 12527 propõe regulamentar o direito constitucional (inciso XXXIII 

do Capítulo I - dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos) de acesso aos cidadãos às informações públicas, visando 

a melhoria na gestão pública, bem como a consolidação democrática. Disponível em: 

<http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/acesso-informacao-brasil/index.asp >. Tentamos o 

acesso novamente em 02/08/2016, mas o site encontra-se fora do ar. 

http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/acesso-informacao-brasil/index.asp
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Instituição. Segundo Pauliram Ornelas, um dos fundadores do GEUAr, a intenção primeira da 

associação era realizar bailes, festas e excursões para campeonatos amadores de futebol.  

De início as reuniões em Belo Horizonte aconteciam em bares, com o intuito de amigos 

antigos dos tempos de Aeronáutica se encontrar e conversar. Segundo Gilson Santos [...] o GEUAr 

reunia para fins boêmios e sociais num bar aqui de BH lá na praça Raul Soares [...] a finalidade 

primeira, era desportiva e social, lá com o pessoal de Lagoa Santa3.. 

Segundo Júlio César, atual presidente do GEUAr, Ornelas nasceu para ser líder e foi a partir 

de sua movimentação dentro do quartel que eles criaram o GEUAr e se reúnem até hoje, mesmo 

aqueles que se mudaram da região. 

[...] ele fazia todo movimento e daí, criamos a associação. E nós fomos pra rua e cada 

um tomou seu caminho – uns ficaram em BH, outros foram para São Paulo, Rio de 

Janeiro nós temos companheiros hoje lá em Anápolis, em vários estados tem 

companheiros nosso da época. Mas a gente nunca deixou de reunir, todo ano a gente 

sempre fizemos nossas reuniões e faz até hoje; reúne aquele pessoal da antiga, né, pra 

tocar de ideia, pra rever os companheiros4.  

A Associação dos Anistiados Políticos e Militares da Aeronáutica foi fundada juridicamente 

após a instalação da Comissão de Anistia em 2002, na cidade de Contagem- Minas Gerais, sendo 

reconhecida como uma sociedade sem fins lucrativos, com autonomia financeira e administrativa, 

não representando partidos políticos, grupos religiosos ou grupos étnicos. A sigla GEUAr foi 

mantida, como nome fantasia, para homenagear os fundadores do Grêmio Esportivo. Assim, 

segundo o estatuto da Associação, a mesma 

[...] será integrada por militares da reserva, reformados e ou ativos da Força Aérea 

Brasileira, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e Forças Auxiliares, anistiados ou 

anistiando, remunerados ou não, atingidos por Atos de Exceção e que esteja[m] 

amparados pelo Art. 8º do ADCT da Constituição Brasileira regulamentado pela Lei 

10.559 de 13 de novembro de 20025. 

Segundo o estatuto da associação, a mesma tem como finalidades: 

                                                 
3 Trecho da entrevista de Gilson Santos, membro do GEUAr, realizada pela autora no dia 02/04/2014, em Belo 

Horizonte. 
4 Trecho da entrevista de Júlio César Conceição, atual presidente do GEUAr, realizada pela autora no dia 02/04/2014, 

em Belo Horizonte. 
5 Estatuto da Associação dos Anistiados Políticos e Militares da Aeronáutica, p.4. 
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representar seus associados perante todos os Poderes, principalmente em assuntos 

referentes à Anistia; cuidar dos interesses dos associados; oferecer aos mesmos, 

assistência e orientação jurídica; promover a representação e defesa judicial e 

extrajudicial dos direitos e interesses. Sempre incentivando a ética, a solidariedade e o 

espírito de classe6. 

A luta desses militares teve início a partir da edição da Portaria 1104 de 12 de outubro de 

1964 do Ministério da Aeronáutica quando a Portaria 570 é revogada, portaria esta que dava 

estabilidade aos cabos. A Portaria 1104 se baseia na Portaria 1103 que expulsou os cabos que 

faziam parte da ACAFAB (Associação dos Cabos da Força Aérea Brasileira) que apoiaram os 

sargentos na Revolta dos Sargentos de setembro de 1963 em Brasília.  

Os desligamentos dos militares aqui retratados - que serviram na base área de Lagoa Santa – 

tem início nos anos 1970, e desde então, a luta pela anistia torna-se o foco central do GEUAr e de 

seus integrantes, pautada pelos direitos reconhecidos na Lei de Anistia de 1979, portarias e demais 

medidas provisórias decorrentes dela ao longo dos anos. 

Para os entrevistados, o primeiro sopro de esperança veio com a aprovação da Lei 6683 em 

1979, que segundo o texto dizia que a anistia reabriria o campo da ação política, ensejava o 

reencontro, reunia e congregava para a construção do futuro e que vinha em hora certa7, pois 

previa a Lei 

[...] concessão de anistia a todos quantos, no período compreendido entre dois de 

setembro de 1961 e 31 de dezembro de 1978, cometeram crimes políticos ou conexos, 

aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da administração 

pública, de fundações vinculadas ao poder público, aos poderes Legislativo e Judiciário 

e aos militares, punidos com fundamento em Atos Institucionais e complementares 

(grifos meus)8.  

Contudo, afirmam que esta era uma lei pessoal, pois o próprio pai de Figueiredo – Euclides 

Figueiredo9 – fora caçado por Vargas e beneficiado pela Lei de Anistia de 1979, que para os 

integrantes do GEUAr só atingira os apadrinhados do presidente Figueiredo10 e não foi divulgado, 

                                                 
6 Neste sentido, é interessante notar que todos os entrevistados, anistiados ou não, mantem vivo a identidade militar 

forjada quando serviram à Aeronáutica.  
7 Câmara Nacional. Anistia, volume I, p. 22 
8 Lei 6683/79. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm>. Acesso em 11/03/2014. 
9 Euclides de Oliveira Figueiredo. Verbete disponível em: 

<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/euclides_figueiredo>. Acesso em 11/03/2014. 
10 Trecho da entrevista de Diniz em 18/08/2013. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/euclides_figueiredo


 

56 

no sentido popular11, já que estipulava o prazo de 120 dias para que os atingidos encaminhassem 

seus pedidos, após esta data, os mesmo não seriam aceitos. 

 

[...] então quem conseguiu, quem era amigo do rei e que conseguiu saber desse detalhe, 

bebeu água limpa. Quem não era...eu mesmo quando fiquei sabendo e consegui juntar 

alguns documentos e tentar a minha anistia em 79, já havia passado o tempo. Então não 

teve condições. Aí ele (Figueiredo) anistiou o pai dele12. 

 

 Devemos ressaltar que, ao contrário do que afirmam os integrantes do GEUAr, a Lei de 

Anistia foi amplamente divulgada na sociedade, já que fora a bandeira de luta travada por setores 

civis – OAB, CNBB, ABI, etc – sendo inclusive passível de críticas, por ser limitada, parcial e 

restrita, apesar de ter sido considerada um primeiro passo no caminho à ‘redemocratização’. 

Em sua busca por documentos que provassem as perseguições da Aeronáutica contra os 

cabos, Diniz relata que, sempre tendo portas fechadas e ouvindo ‘nãos’, descobriu a existência de 

um documento que poderia ser a prova das perseguições: o Ofício Reservado 0413. Este documento, 

segundo ele, evidenciava efetivamente a motivação exclusivamente política da expulsão, 

desligamentos e licencimentos de cabos com base nas Portarias 1103 e 1104, dando os efeitos 

retroativos ao revogar expressamente a Portaria 570 que garantia a estabilidade dos mesmos.  

Tal Ofício deu origem à famigerada14 Portaria 1104 que estipulou o prazo de 8 anos de 

permanência na FAB, minando o sonho daqueles que aspiravam chegar a postos superiores, através 

de concurso público ou da entrada nas escolas da especialistas. Com a Constituição de 1988 e o 

artigo 8º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)15, que nada mais é do que 

a Lei 10559 16, a Anistia passou a ser concedida entre 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 

1988 - data da promulgação da Constituição. Apesar de estar inserida na Constituição, a Anistia 

ainda teria que ser regulamentada por lei e isso só viria a acontecer 14 anos  depois, em 13 de 

                                                 
11 Trecho da entrevista, feita pela autora, com Antônio Fagundes de Oliveira, em 08/05/2013. 
12 Trecho da entrevista de Diniz em 18/08/2013. 
13 Tenho em mãos uma cópia do mesmo. 
14 Adjetivo muito utilizado pelos integrantes do GEUAr para se referir às Portarias expedidas pela FAB. 
15 “É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, 

foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 

complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos 

pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, 

posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em 

atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos 

servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.” In:_____. Constituição Federal 

Brasileira ,vol. I. 
16 Afirmação de Diniz. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del0864.htm
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novembro de 2002, quando foi sancionada a Lei 1055917 que ampara os perseguidos políticos, 

atingidos por atos de exceção. 

Ao longo dos governos democráticos eleitos após a Constituição de 1988, várias emendas e 

medidas provisórias foram apresentadas visando regulamentar os direitos concedidos com o artigo 

8º do ADCT. Dentre elas, está a instalação em 28 de agosto de 2001 da primeira Comissão de 

Anistia. Em julho de 2002 a Comissão de Anistia – direcionada a reparar os atos de exceção, 

incluindo torturas, prisões arbitrárias, demissões e transferências por razões políticas [...] 

(ABRÃO; TORRELY: 2011, 217) - do Ministério da Justiça começou a julgar os casos dos cabos 

atingidos pela Portaria 1104 e considerou a mesma como um ato de exceção exclusivamente 

político, lançando alguma esperança para os ex-militares. 

Contudo, segundo M.A.O, um dos entrevistados, atualmente não cabe mais à Comissão de 

Anistia revisar os processos que lhe são enviados, pois com a edição da Portaria Interministerial 

134 de 15 de fevereiro de 2011, foi instituído um Grupo de Trabalho que está responsável por 

promover todo e qualquer ato relacionado à execução dessa portaria18 [Portaria 1104]. Para o 

entrevistado, o GT está anulando todos os processos que foram deferidos pela Comissão de Anistia, 

pois 

No meu caso, eles ‘falou’ assim (sic.) 'oh, eu fui licenciado por tempo de serviço'; isso 

'tá' lá no finalzinho do meu processo. Mas antes 'tá' falando que eu fui, 'de acordo com a 

portaria 1104, eu fui desligado'; só que eles não estão lendo isso não. 1104, 1104, não 

tem direito; eles não consideraram como ato de exceção mais, por isso que eles estão 

anulando19.  

 Questionado sobre qual justificativa o GT apresenta para tais anulações, o entrevistado é 

enfático 

Eles não estão justificando [...] O que acontece é o seguinte: é que nós estamos, eu Diniz, 

Dutra, analisando ... e o que acontece é o seguinte: eles vão anular todo mundo. Os 2500; 

quem quiser, entra na justiça. Se der bem, se não der, tudo bem. Eles fizeram o papel 

deles de anular[...]A ideia que se tem é porque: quem fez o pedido pra revisão das 

portarias, foi a Aeronáutica, e em todos eles, eles tem um atrasado pra receber desde a 

                                                 
17 A Lei 10559 apresenta duas fases procedimentais: a primeira constitui na reparação. Baseado em documentos e fatos 

legais apresentados pelo requerente, se confirmados, lhe é concedido o diploma de anistiado político onde o Estado 

reconhece seus erros perante o cidadão. Já a segunda fase consiste na concessão da reparação econômica. Contudo, 

segundo Arão, um anistiado político pode não ser reparado financeiramente por já ter sido beneficiado por legislações 

anteriores (ABRÃO; TORRELY: 2011: 218). 
18 A lei está disponível na íntegra em <http://www.militarpos64.com.br/sitev2/wp-

content/uploads/2011/02/Documento12.pdf>. Acesso em 11/03/2014. 
19 Trecho da entrevista, realizada pela autora, com o senhor M.A.O., em 07/05/2013. 

http://www.militarpos64.com.br/sitev2/wp-content/uploads/2011/02/Documento12.pdf
http://www.militarpos64.com.br/sitev2/wp-content/uploads/2011/02/Documento12.pdf
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época que eles foram desligados até hoje; tanto que até hoje eles não pagaram e se você 

for ver, 2500 pessoas pra pagar - com juros, correção  monetária - é um dinheiro muito 

grande. Então, tem-se a ideia de que [...] Mas isso não justifica [...] Esse dinheiro foi 

disponibilizado há muitos anos20.  

 Enfatizando mais como funciona o GT, M. afirma 

[...] eles não querem pagar e pediram pra revisar a portaria [...] Mas o ministro da justiça 

que, é assim com a Aeronáutica, aceitou; e aí fez a portaria pra fazer a revisão. Então 

eles tão fazendo a revisão, vão fazer a revisão de todo mundo, não importa se os caras 

que tão fazendo a revisão, entende ou não entende de ...da lei de 5 anos, da decadência, 

essas coisas toda, esse aqui não tem direito não, anula. Tá na 1104, tá anulado. Aí manda 

... quem entrar na justiça e ganhar, ganhou21[...] 

 Aqueles que tiveram seus processos anulados pelo GT podem entrar na justiça no prazo de 

10 dias e pedir a revisão do caso. Contudo, eles continuam anulando os pedidos cabendo ao 

postulante entrar com mandato de segurança para voltar a receber os provimentos deferidos pelo 

julgamento da Comissão de Anistia.  

 Segundo Baggio, o Tribunal de Contas da União (TCU) – responsável por fiscalizar as 

contas públicas – vem endossando as ações do GT ao pedir que todos os processos de anistia 

deferidos sejam por ele analisados, pois entendem que essas indenizações teriam natureza jurídica 

de pensões, e por isso, cabe a ele fiscalizar. A autora segue afirmando que o TCU alega que há uma 

disparidade nas indenizações que acaba por reduzir toda a luta dos atingidos pelos atos de exceção 

apenas à reparação econômica, eximindo o Estado e a sociedade de sua dívida moral e afirmando 

que quem pagará tais indenizações é o contribuinte, pois não é o Estado que paga essas 

indenizações [...] Essa decisão do TCU é a moralização do que está ocorrendo. Contudo, rebate a 

autora 

[...] como se fosse possível construir novos valores democráticos em sociedade sem uma 

base de solidariedade e de reconhecimento público de que as dívidas morais de um 

Estado autoritário também constituem-se como dívidas sociais, cujo enfrentamento e 

resolução são imprescindíveis ao fortalecimento de um Estado democrático (BAGGIO, 

2011: 272-273). 

 O que fica claro nas palavras acima é que não há um consenso entre as diversas instâncias 

que formam o Estado brasileiro. Nas palavras do entrevistado  

                                                 
20 Idem. 
21 Idem. 
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Só que a questão é que não tem uma justificativa do porque eles estão fazendo isso, não 

tem um embasamento e aí, os próprios juízes de Brasília, por exemplo - quando você 

entra com a defesa - eles também não tem um consenso porque que aceita ou não22. 

 Já Antônio Fagundes de Oliveira, anistiado em 2003, fala do sentimento daqueles que lutam 

pela anistia 

[...] Então entrou o Fernando Henrique Cardoso, ele então fez valer a constituição, 

enxergando esta anistia política global. Aquele que se sentisse prejudicado pela 

Revolução de 64, que fosse atingido direta ou indiretamente, este tem o direito de 

recorrer. Isto está escrito, só que nós fomos atingidos diretamente, e não sentimos que 

fomos agraciados com os nossos direitos de ser anistiados. Portanto, eu estou aqui dando 

essa entrevista pra senhorita, pra dizer que estamos ainda aborrecidos, embora 

silenciados através de processos. Nós estamos silenciados, cobrando através de escrita, 

de demandas contra o nosso governo, mesmo assim os atendimentos estão sendo 

ínfimos, estão sendo de caráter secundário23. 

 A memória em perspectiva 

A metodologia da História Oral não resolve todas as questões dentro do estudo histórico, mas 

nos permite entender como determinados grupos e pessoas tomaram o passado, ou seja, como 

questionaram as interpretações homogêneas de acontecimentos. Ao mesmo tempo permite um 

grande número de ‘histórias dentro da história’ se mostrando capaz de contestar as generalizações 

sobre o passado, pois, a percepção histórica permite a 'mudança de perspectiva' (PINSKY, 2006: 

166). 

A utilidade da História Oral é múltipla: História Política24, das comunidades e mais 

intensamente a História da Memória. Num primeiro momento renegada, pois seria arriscado confiar 

em relatos - já que a memória pode sofrer distorções e está carregada de subjetividade - hoje, essas 

distorções são vistas como mais uma forma de se compreender as ações de determinados grupos, 

                                                 
22 Idem. 
23 Trecho da entrevista, realizada pela autora, em Belo Horizonte, em 08/05/2013. 
24 Em seu texto O retorno do político René Rémond procura demonstrar que "[...] o político também pode ser objeto 

de conhecimento científico assim como um fator de explicação de outros fatos além de si mesmo (CHAUVEAU & 

TÉTARD, 1999: 51). Assim, ao longo do artigo cita diversos historiadores que questionam a volta do político (Jacques 

Le Goff, Georges Duby, Emmanuel Le Roy Ladurie, entre outros) e ao final conclui "Assim, a política é mutável, e o 

interesse que damos a ela explica-se pela conjunção entre a evolução dos fatos e a dos espíritos. O político inscreve-se 

tanto na longa duração como na mudança. Ora, não há nada que defina melhor a inteligência histórica do que a 

percepção da duração e da distinção entre o que fica e o que muda. Só isso já bastaria para consagrar ao político um 

lugar importante no campo de investigação do historiador" (Op. cit. 59-60). 
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pois é de acordo com o que se pensa que ocorreu no passado que se tomarão determinadas decisões 

no presente (Op. cit. 167). 

 A memória está em constante negociação. Ela é essencial, pois está atrelada à constituição 

de nossa identidade. Para Pollak, a construção da identidade se dá em três elementos: o sentimento 

de unidade, de continuidade e de coerência, ou seja, 

[...] a memória é um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 

como coletiva, na medida em que ela é também fator extremamente importante do 

sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si (POLLAK, 1992: 204). 

A memória foi tratada de forma polarizada: ‘memória oficial’ versus ‘memória dominada’, 

mas hoje se admite a disputa de memórias. Pollak fala da existência, numa sociedade, de memórias 

coletivas tão numerosas quanto as unidades que compõem a sociedade (POLLAK, 1989: 12). 

Robert Frank elenca quatro tipos de memória: memória oficial da nação, memória dos grupos, 

memória erudita e memória política (FRANK, 1992). Alessandro Portelli incorpora o conceito de 

‘memória dividida’ de Giovani Contini, em que não há uma disputa entre as memórias, mas sim a 

existência de múltiplas memórias fragmentadas e divididas (FERREIRA & AMADO, 2006: 127). 

Segundo Alberti, o reconhecimento da diversidade constitui, portanto, a melhor alternativa para 

evitarmos a polaridade simplificadora entre ‘memória oficial’ e ‘memória dominada’ e realizarmos 

uma análise mais rica dos testemunhos obtidos em nossa pesquisa (PINKSY, 2006: 168). 

Esses testemunhos colhidos a posteriori, são relatos de ações passadas, mas que incorporam 

elementos da própria entrevista e são transmitidos pela narrativa, onde o entrevistado tece sua 

vivência em forma de linguagem, seleciona e organiza os acontecimentos para que façam sentido. 

Rechaçado pelos primeiros historiadores dos Annales, o acontecimento retorna à historiografia e 

Le Goff coloca-o como um ponto cristalizador e revelador das estruturas (ARAÚJO & 

FERNANDES, 2006: 24). Já Rémond em suas discussões sobre o retorno do político afirma  

[...] a história política não se reduz ao acontecimento. Se admitirmos a dicotomia - que 

reclamaria nuances entre a história do fato e história das estruturas - a história política 

não se encerra inteira no primeiro compartimento. Apesar disso, ela atribui, talvez, mais 

importância ao evento do que outras. Ainda que um acontecimento possa ser outra coisa 

que não político (CHAUVEAU & TÉTARD, 1999: 54-55). 

 O testemunho oral gera novas histórias, e a criação de novas histórias, por sua vez, pode 

contribuir para o processo de dar voz a experiências vividas por indivíduos que foram excluídos 
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das narrativas históricas anteriores, ou foram marginalizados. Segundo Seligmann-Silva, as 

narrativas de experiências traumáticas não visam só afastar a dor, mas também um tratamento 

formal histórico e jurídico, ou seja, 

[...] o testemunho deve ser compreendido tanto no seu sentido jurídico e de testemunho 

histórico - ao qual o testimonio tradicionalmente se remete nos estudos literários - como 

também no sentido de 'sobreviver', de ter-se passado por um evento limite, radical, 

passagem essa que foi também um' atravessar' a 'morte', que problematiza a relação entre 

a linguagem e o 'real'. De modo mais sutil - e talvez difícil de compreender - falamos 

também de um teor testemunhal da literatura de modo geral: que se torna mais ou menos 

explícito nas obras nascidas de ou que tem por tema eventos-limite (SELIGMANN-

SILVA apud RIBEIRO, 2007: 248). 

  Utilizando as narrativas, podemos então recuperar, através de histórias singulares, aspectos 

além daquilo que o registro escrito não consegue transmitir com a mesma intensidade, resgatando 

vozes que podem contribuir para que elas ganhem espaço no discurso público, permitindo assim, 

transformar a memória em história ao mesmo tempo em que a democratiza. 

 Ao se falar dos excluídos do processo histórico, esse tipo de relato pode permitir ao 

pesquisador enxergá-las como elas mesmas se veem, pois, muitas vezes os documentos oficiais só 

nos dão uma visão de como a classe dominante as quer enxergar ou como as deseja transmitir, já 

que essas classes temem que a memória das massas empobreça a ‘memória original’. Essa classe 

dominante teme ainda perder a comunidade e a identidade, já que a tecnologia de massa modifica 

não só nosso sentido temporal, mas também a natureza especificamente espacial do lembrar 

(FERREIRA & AMADO, 2006: 90). 

Com os relatos, acredita-se que essas classes ou pessoas 

[...] não tem apenas que aprender a própria história; podem escrevê-la. A história oral 

devolve às pessoas a história em suas próprias palavras. E ao lhes dar um passado, ajuda-

as também a caminhar por um futuro construído por elas mesmas (THOMPSON, 1992: 

337). 

Daí pensarmos a fonte oral como um trabalho conjunto em que todas as partes desempenham 

papel indispensável, permitindo explicitar de diversas formas, partes do passado e a adequar sua 

expressão em nossas culturas. Por isso, 

[...] o relacionamento da história oral facilita a rememoração dinâmica e a interação de 

‘historiadores’ e ‘comunidades’, de ‘discurso histórico’ e ‘memória coletiva’, que os 
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historiadores orais podem desempenhar um papel ímpar e central nas questões atinentes 

à memória e à história (FERREIRA & AMADO, 2006: 91). 

Assim, nos termos de Verena Alberti, a História Oral pode ser definida como 

[...] um método de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica, etc) que privilegia a 

realização de entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam, 

acontecimentos, conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto 

de estudo. Como consequência, o método da história oral produz fontes de consulta (as 

entrevistas) para outros estudos, podendo ser reunidas em um acervo aberto a 

pesquisadores. Trata-se de estudar acontecimentos históricos, instituições, grupos 

sociais, categorias profissionais, movimentos, conjunturas etc à luz de depoimentos de 

pessoas que deles participaram ou os testemunharam (ALBERTI: 1990, 18). 

 Utilizando essa fonte, pode-se então recuperar, através de histórias singulares, aspectos 

além daquilo que os documentos escritos sobre o período abordam. No âmbito emocional, ao afetar 

os objetivos pessoais [...] "esses dramas individuais podem parecer pequenos ou irrisórios, mas é 

imprescindível recorrer a eles, já que fazem parte da memória coletiva e contribuem para melhor 

compreendermos nosso passado" (SILVEIRA, 2007: 4). 

 Como já frisamos, a fonte primordial de análise deste artigo são depoimentos colhidos 

através das memórias de homens, que hoje formam o GEUAr, e que foram reintegrados à Força 

Aérea Brasileira, direito este, garantido a partir da regulamentação do artigo 8º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias25. Partindo daí, outro conceito se torna mote para 

fundamentar as discussões: a memória coletiva. 

 Pioneiro no tratamento da memória26 como fenômeno social dentro das ciências sociais, 

Maurice Halbwachs analisava, em 1935, as memórias familiares, religiosas e de grupos como base 

para o que ele definiria mais tarde de memória coletiva. Sua intenção era clara: confrontar e 

determinar as memórias individuais a partir do lugar social que elas ocupam. Assim, concluiu que, 

                                                 
25 O artigo 8º do ADCT passou a reparar economicamente todos aqueles que foram atingidos por processos 

administrativos baseados na legislação de exceção, dando a eles o direito à reintegração aos cargos ocupados antes do 

afastamento.  Explicita ainda todos os tipos de punição, inclusive aquelas em que os sujeitos foram impedidos de 

realizar suas atividades em virtude de pressões ou de expedientes oficiais sigilosos.  
26 É importante salientar que os primeiros estudos sobre a memória relacionados com o fazer-se da história foram 

realizados por sociólogos e etnólogos; os historiadores adentraram no campo memorialístico tempos depois. Vale ainda 

ressaltar que mesmo sendo objeto comum em diversos campos do conhecimento, os usos do conceito são bem 

diferenciados: historiadores buscam investigar o passado através da memória, buscando elementos que constituíram 

os contextos do passado; ao passo que sociólogos e antropólogos tem na memória uma forma de compreender o agora, 

ou seja, buscam compreender o presente a partir das reconstituições feitas. Assim,  o conceito de memória pode ser 

associado tanto a processos interativos quanto a construções simbólicas já constituídas (ANDERSON, 1991 Apud 

RIBEIRO, 2007: 183). 
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mesmo expressando experiências individuais, as memórias se inserem num contexto social mais 

amplo que antecede o indivíduo, tornando-as dessa forma, memórias coletivas.  

Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas não são lembradas pelos outros, mesmo 

que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos envolvidos e com objetos que 

só nos vimos. É porque, em realidade, nunca estamos sós (HALBWACHS, 2004: 30). 

Podemos inferir também a chamada memória compartilhada, ou seja, aquela que é alicerçada 

numa bagagem cultural comum. Esse tipo de memória permite a construção de redes de 

relacionamentos, a partir do compartilhamento da memória, em que é possível rever o passado 

através de experiências de participantes de diferentes gerações de um mesmo grupo social. Sua 

função primordial é manter a coesão e a coerência interna e ao mesmo tempo proteger e delimitar 

aquilo que foi experimentado e construído pela vivência dentro de um grupo social com passado 

comum. Assim, ela garante o sentimento de identidade do indivíduo calcado numa memória 

compartilhada não só no campo histórico, do real, mas, sobretudo no campo do simbólico 

(KESSER Apud RIBEIRO, 2007: 6). 

Na mesma linha de análise, Portelli reconhece que a memória, apesar de constituir-se 

enquanto processo individual, remete ao mesmo tempo a aspectos sociais e padrões culturais, ou 

seja, o caráter social e cultural da memória é resultado da interação indivíduo e meio social. 

Contudo, temos que atentar para o fato de que a apreensão das experiências concretas através da 

rememoração - é exclusivamente pessoal.  

Assim, uma pessoa ao lembrar-se de algo, reconstrói eventos, imagens, sentimentos que 

foram 'experimentados', ou melhor, ela os reexperimenta, vivencia de modos diferentes, antes no 

passado, agora no presente: a vida é reconstruída, representada a partir de novos repertórios. Nas 

palavras de Bosi 

Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com 

imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho [Bergson], 

é trabalho [...] A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão, agora, 

a nossa disposição (BOSI, 1994: 55). 

 Dessa forma, a partir desses conceitos nos propusemos então, a retomar histórias de um 

passado que ainda não passou, pois projetos e sonhos foram interrompidos e marcam até hoje a 

vida de cada indivíduo. Buscamos pensar as experiências desses homens pelo contexto atual, mas 
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sempre olhando para trás, pois estas, através das narrativas reconstruídas pelas memórias, 

possibilita a ressignificação daquelas, tornando-as comunicáveis.  

 Tratamos ainda as narrativas a partir da perspectiva individual e subjetiva, posto que, 

mesmo dividindo um lugar social comum, cada indivíduo recebeu e percebeu os acontecimentos 

de uma forma, sendo assim, os relatos e experiências desses sujeitos, são fragmentos. 

A memória age 'tecendo' fios entre os seres, os lugares, os acontecimentos (tornando 

alguns mais densos do que os outros), mais do que recuperando-os, resgatando-os ou 

descrevendo-os como 'realmente' aconteceram. Atualizando os passados, reencontrando 

o vivido 'ao mesmo tempo no passado e no presente', a memória recria o real; nesse 

sentido, é a própria realidade que se forma na (e pela) memória (SEIXAS Apud 

RIBEIRO, 2007: 7). 

A luta pela Anistia como um processo inconcluso 

A discussão sobre a Lei de Anistia hoje e as medidas de justiça de transição seguem na agenda 

política do país. A partir da criação da Comissão Nacional da Verdade criada em 2012, que visa 

esclarecer os fatos ocorridos entre 1946 e 1988, nos pareceu clara a intenção do governo de trazer 

a tona para a sociedade fatos e personagens importantes do período. Acreditamos que, mesmo não 

tendo poderes para punir e julgar, o relatório da CNV que deverá ser entregue ainda em 2014, 

permitirá que novos passos sejam dados em favor da verdade e da memória.  

As Forças Armadas estão longe de concordar com qualquer iniciativa do governo em 

esclarecer os fatos ocorridos naqueles 21 anos. Contudo, vários militares foram convidados a falar 

nas comissões estaduais da verdade e na CNV27. O caso mais emblemático foi o do coronel 

reformado Paulo Malhães sobre a ‘Casa da Morte’ em Petrópolis28. Um mês depois do depoimento 

o coronel foi encontro morto em sua casa em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro29. Vale ressaltar que 

a partir das declarações de Malhães sobre a tortura e desaparecimento do deputado Rubens Paiva 

em 1976, o Ministério Público Federal foi à justiça no Rio e denunciou cinco militares reformados 

do Exército envolvidos na morte de Paiva30. 

                                                 
27 Para conferir tais depoimentos e de diversas outras 

testemunhas ,http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-tabela-de-eventos.. 

Acesso em 29/05/2014. 
28 Ver reportagem completa em: < http://oglobo.globo.com/pais/vitimas-da-casa-da-morte-foram-jogadas-dentro-de-

rio-diz-coronel-11940779>. Acesso em 29/05/2014. 
29 Ver reportagem completa em: < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1445454-coronel-paulo-malhaes-que-

assumiu-torturas-e-encontrado-morto-no-rio.shtml>. Acesso em 29/05/2014. 
30 Ver reportagem completa em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/justica-recebe-denuncia-contra-

cinco-militares-pela-morte-de-rubens-paiva.html>. Acesso em 29/05/2014. 

http://www.cnv.gov.br/index.php/component/content/article/2-uncategorised/364-tabela-de-eventos
http://oglobo.globo.com/pais/vitimas-da-casa-da-morte-foram-jogadas-dentro-de-rio-diz-coronel-11940779
http://oglobo.globo.com/pais/vitimas-da-casa-da-morte-foram-jogadas-dentro-de-rio-diz-coronel-11940779
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1445454-coronel-paulo-malhaes-que-assumiu-torturas-e-encontrado-morto-no-rio.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/04/1445454-coronel-paulo-malhaes-que-assumiu-torturas-e-encontrado-morto-no-rio.shtml
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/justica-recebe-denuncia-contra-cinco-militares-pela-morte-de-rubens-paiva.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/05/justica-recebe-denuncia-contra-cinco-militares-pela-morte-de-rubens-paiva.html
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Com o uso da lei e a pretensa legitimação das modificações feitas, as FFAA reafirmaram seu 

poder perante as praças militares, bem como apresentaram à sociedade que objetivavam proteger 

o país da ameaça ‘vermelha’ que afligia a elite civil-militar. Vale ressaltar que era necessário 

reafirmar o caráter ‘democrático’ de tais medidas, para que o poder fosse assegurado sem utilizar-

se da força.  

Contudo, a partir da confrontação entre as leis e normas expedidas pela FAB e os 

depoimentos dos militares do GEUAr percebemos que não houve critério para desligar os cabos da 

Aeronáutica. Todos foram acusados de apoiar as praças das Revoltas dos Sargentos e Marinheiros 

e por isso, a partir da edição da Portaria 1104/64 que os tratava como ‘problemas’, todos aqueles 

que completassem oito anos de serviço ativo, deveriam dar baixa na corporação. Para os integrantes 

do GEUAr, a Aeronáutica foi injusta, pois, segundo eles, em Lagoa Santa, não se ouvia falar em 

política. O interesse deles era servir à Pátria e seguir carreira nas FAB. Entendemos então que, tais 

desligamentos faziam parte de uma política de prevenção impetrada pelas FFAA depois do Golpe 

de 1964. Intentavam com tais ações impedir novos focos de reivindicação, pois a disciplina e 

hierarquia – pilares das FFAA – foram quebradas quando dos movimentos dos sargentos e dos 

marinheiros, sendo necessária a punição aos envolvidos para que aquelas ideias não voltassem a 

fazer parte do pensamento das praças militares. 

A luta dos integrantes do GEUAr, que tem na associação a representação legal requerida pela 

justiça, é que as leis sejam respeitadas. Como afirmamos nesta conclusão, novas leis e decretos 

foram aprovados no contexto democrático visando cobrir as lacunas da Lei de Anistia de 1979 e 

para os militares do GEUAr, hoje,  todos anistiados e reintegrados à FAB, ainda há direitos a serem 

respeitados. É por eles, que segundo as narrativas, as lutas continuam. 
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PARTE 02: Intelectuais e ideias em trânsito 
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FERREIRA DE ARAÚJO E O GAZETA DE NOTÍCIAS DO RIO DE JANEIRO NOS 

ANOS DE 1888 E 1889. 

George Vidipó1 

Introdução. 

O presente artigo irá tratar do redator-chefe e jornalista do Gazeta de Notícias do Rio do 

Janeiro, Ferreira de Araújo. O periódico, foi no último quartel do século XIX, o mais vendido e 

teve vários literatos escrevendo nas suas edições como: Machado de Assis, Coelho Neto, 

Guilherme de Azevedo, José do Patrocínio, Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão, França Junior, 

Joaquim Serra, Valentim Magalhães, Raul Pompeia e outros.  

Ferreira de Araújo era médico de formação, mas teve sua prosperidade e reconhecimento na 

sociedade carioca devido ao jornalismo e ao Gazeta de Notícias. O periódico junto com o Jornal 

do Commercio inaugurou o que a historiadora Marialva Barbosa (2010) classifica como imprensa-

empresa. Esse tipo de empresa jornalista busca sua independência financeira através da venda de 

exemplares e de anúncios. 

O Gazeta de Notícias era conhecido como um jornal “neutro”, pois se propunha apenas 

noticiar a política e os acontecimentos do cotidiano, sem tomar lado partidário (Liberal, 

Conservador ou Republicano). Os jornais partidários tinham vida curta e intermitente, pois 

dependiam de seus financiadores. Angela Alonso observa: “Havia [até 1870] principalmente 

pequenos jornais individuais, com um único redator-proprietário, que davam vazão publica a 

pleitos e dissensos de políticos (...). Eram de curta duração, morrendo com o tema político em 

pauta, ...” (ALONSO, 2002, p. 277) O Gazeta de Notícias sobreviveu até a década de 1950. 

Marialva Barbosa observou que os jornalistas a partir da década de 1880 e “ os jornais criaram 

uma auto-identidade peculiar para afirmar cada vez mais como o lugar da verdade”. (BARBOSA, 

1997, p. 98). No entanto, com a mudança do sistema político em 1889, esses jornalistas-críticos 

passaram a compor postos e funções na estrutura de poder estatal republicano. Já Ferreira de 

Araújo, um conceituado jornalista da capital republicana, se absteve desse desejo ou orientação. 

Para ele, o jornalismo lhe bastava: “Nasceu jornalista e jornalista morreu. Não foi, não quis e nada 

mais queria ser”. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22 de agosto de 1900, p.2) 

Segundo o “Dicionário Político” de Norberto Bobbio intelectual tem dois significados que se 

entrelaçam e se completam, são eles: 1º- designa uma categoria ou classe social particular, que se 

                                                 
1 Mestrando em História do Brasil – PPGH – UNIVERSO. historiavidipo@yahoo.com.br 
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distingue pela instrução e pela competência, científica, técnica ou administrativa, superior à média, 

e que compreende aqueles que exercem atividades ou profissões especializadas. 2º- mais utilizada 

atualmente, literária e política, na qual Intelectuais são os escritores "engajados". Por extensão, o 

termo se aplica também a artistas, estudiosos, cientistas e, em geral, a quem tenha adquirido, com 

o exercício da cultura, uma autoridade e uma influência nos debates públicos. (BOBBIO, 1998) Ou 

seja, o intelectual é aquele que se desponta no espaço público, e passa a ser uma autoridade em um 

determinado tema ou em vários temas. Quanto a questão do debate público dois caminhos são 

importantes para que um técnico, possa ser tornar intelectual, as discussões intrínsecas ao jogo 

partidário e político e, sobretudo a mídia. A mídia2 é o caminho para essa ascensão. 

Para Bobbio o aparecimento do intelectual está circunscrito ao século XIX. Ele questiona que 

alguns autores entendem que os intelectuais já apareciam desde período anterior a Cristo (Egito e 

Grécia), na Idade Média Europeia, etc. No entanto esses intelectuais estavam presos a uma casta 

ou classe. A existência da classe culta, os intelectuais, na Europa só foi possível devido o 

desenvolvimento das forças produtivas, a formação da sociedade civil, as reformas do aparelho 

administrativo e burocrático estatal, a relativa liberalização do acesso aos cargos públicos (até então 

privilégio da aristocracia e do clero) e especialmente a instituição das escolas públicas e a 

renovação das universidades. Tais mudanças permitiram que o intelectual tivesse uma certa 

independência econômica e com isso de “opinião”. 

Ferreira de Araújo foi um intelectual do século XIX que se manifestou através das edições 

do Gazeta de Notícias e, especificamente, na coluna “Cousas Políticas”. Nela pode opinar sobre a 

política nacional, a sociedade, a forma de governo, etc.  

Imprensa chamada “neutra”. 

As ideias republicanas e abolicionistas foram divulgadas em jornais como O Paiz, Diário de 

Notícias e Gazeta de Notícias. No entanto, esses jornais não eram partidários, não pertenciam a 

partidos políticos, mas propunham-se “neutros”. Jornais neutros, ou seja, sem partido, aparecem 

com frequência a partir da década de 1870.  No lançamento do Diário de Notícias, em 2 de agosto 

de 1870, já aparece a proposta de neutralidade: 

Surge hoje o primeiro número do Diário de Notícias, (...) Já foi publicado o nosso 

programma, mas cumpre-nos reproduzil-o como lei fundamental que temos de seguir e 

                                                 
2 Para Roger Parry a mídia é definida como “ o veículo por meio do qual palavras, imagens, informações, e ideias são 

distribuídas”. (PARRY, 2012, p. 7) No século XIX o livro e o impresso eram as mídias mais modernas. 
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respeitar. O Diário de Noticias, extranho completamente a facções [partidos políticos], 

não deixará de dar conta de todos os movimentos da política, da governação e do estado; 

publicará todas as occorrencias do mundo, descrevendo com exactidão e minuciosidade 

todos os successos da corte e os do vasto império do Brasi. (DIARIO DE NOTÍCIAS,  2 

de agosto de 1870, p.1) (Manteve-se a grafia original) 

O Jornal propõe contribuir para ampliação da civilização no Império. A imparcialidade é o 

marcante em sua proposta, como se pode observar nos  excertos “...atenção a índole inofensiva do 

Diário, a sua indiferença absoluta ao movimento dos partidos que se gladiam” ” (Opt. Cit., p.1). 

Nesse momento, em 1870, como já vimos, o país estava em confronto político entre o Partido 

Liberal e o Partido Conservador. Os liberais acusavam o Imperador de “imperialista”; e os 

partidários da República estavam se organizando. Alguns meses depois da fundação do Diário de 

Notícias, o Partido Republicano lançaria o “Manifesto Republicano” (2 dezembro de 1870). Nesta 

arena política e conflituosa, o periódico propõe ter posição “inofensiva”, “descrevendo com 

exatidão e minuciosidade todos os sucessos da corte e os do vasto império do Brasil”. (Opt. Cit., 

p.1)  

Em 1875, foi fundado o jornal Gazeta de Notícias, que propôs atingir um público leitor 

múltiplo. Para isso, adotou a ideia do Diário de Notícias de fazer um jornal barato, “neutro” e não 

envolvido com política, mas com o objetivo de reproduzir os acontecimentos políticos diariamente. 

Contudo, trouxe uma novidade para o mercado, uma nova estratégia de comercialização: o jornal 

passou a contratar pessoas, jornaleiros, em sua maioria imigrantes3, para venderem seus exemplares 

nas ruas, esquinas, bares, barcas, bondes, estações e nos trens, fugindo, assim, das vendas 

tradicionais nas livrarias e quiosques. Na década de 1880, o Gazeta de Notícias se tornou o principal 

jornal do Rio de Janeiro, o mais popular, e competia com o Jornal do Commercio pela liderança.  

A saúde financeira dos jornais neutros estava na relação entre a tiragem e a ampliação de 

anúncios. Gondin da Fonseca (FONSECA, 1941) observa que o primeiro jornal no Brasil, Gazeta 

do Rio de Janeiro (1808), não cobrava pelos anúncios. Com o tempo, o jornal passou a ter anúncios 

constantes dos leiloeiros da cidade e a cobrar por eles.  

O Gazeta de Notícias foi fundado em 1875 por José Ferreira de Araújo, Manoel Carneiro e 

Elísio Mendes. O redator-chefe, nos anos iniciais, foi Manoel Carneiro, posteriormente substituído 

por José Ferreira de Araújo. Esse dirigiu o jornal até a sua morte, em 1900. Não se falava do Gazeta 

                                                 
3 Esses jornaleiros, em sua maioria, eram imigrantes italianos. Posteriormente, eles criaram as bancas de jornal e o 

mercado de distribuição de jornais, no Rio de Janeiro foi dominado por esses imigrantes e seus descendentes. - Vide: 

Observatório da Imprensa – Pequeno jornaleiro.  https://www.youtube.com/watch?v=aVfzshHG2S8  - acesso 

19/12/2014. 

https://www.youtube.com/watch?v=aVfzshHG2S8
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de Notícias sem falar de Ferreira de Araújo. O jornalista Luiz Edmundo, ao descrever o periódico, 

afirmou: “o primeiro ano do século [XX], Ferreira de Araújo, a quem a Gazeta de Notícias tanto 

deve, já não mais existe”. (EDMUNDO, 2003, p. 567). Já Gondin da Fonseca, no seu longo trabalho 

sobre a imprensa do século XIX, assim o define: “foi um sujeito notável, um renovador. E seu 

jornal o Gazeta de Notícias, o melhor dos melhores, - onde França Junior e dezenas de outros 

cronistas cintilaram.” (FONSECA, 1941, p. 221)  

O que fazia o Gazeta de Notícias o “melhor dos melhores” (Opt. Cit.) era a atração dos 

literatos para o jornal. Através de uma boa remuneração, permitia-se que esses intelectuais 

pudessem viver de seus escritos, ou, ao menos, melhorarem seus orçamentos mensais. A estratégia 

editorial do periódico era de levar ao público a literatura e os folhetins nacionais e estrangeiros. 

Escreveram no jornal literatos como Machado de Assis, Coelho Neto, Guilherme de Azevedo, José 

do Patrocínio, Pinheiro Chagas, Ramalho Ortigão, França Júnior, Joaquim Serra, Valentim 

Magalhães, Raul Pompeia, entre outros. (ASPERTI, 2006)  

A neutralidade do periódico permitia-lhe fazer criticas severas ao status quo político 

monárquico. O jornalista e político Alcindo Guanabara, em um artigo que faz uma crítica ao livro 

de Felisbelo Freire, História Constitucional da República do Estado Unidos do Brasil, fala da 

importância da imprensa na propaganda e vitória da República em 1889. Para Freire a vitória era 

devido as causas: econômicas (o déficit das contas do império e a escravidão), políticas (a 

centralização e o parlamentarismo) e sociais (forças armadas e imprensa). Essa imprensa 

republicana, segundo o autor, fora a responsável pelo crescimento do movimento republicano. 

Alcindo Guanabara, ex-proprietário do jornal Novidade, deputado federal e senador da República, 

discordava dessa interpretação. Para ele, essa imprensa republicana fora insuficiente para definir a 

vitória da República. Segundo a interpretação de Guanabara: 

Aqui, porém, ha uma lacuna que inquina de parcialidade o julgamento sobre a acção da 

imprensa. Tenho para mim que a imprensa confessadamente republicana pouca 

influencia exerceu na propaganda da idéa. Por muitos annos, raros jornaes que tai se 

confessavam, eram, por via de regra, jornaes de academia, redigidos por estudantes, de 

vida por conseguinte ephemera e de influencia limitadissima. (...) A acção da imprensa 

n'este terreno data da implantação dos jornaes populares, data do apparecimento da 

Gazeta de Noticias, que tomou o seu logar definindo-se "imprensa neutra", isto é, 

indifierente e alheia ás questões dos dous partidos constitucionaes que eram o campo 

exclusivo da atividade jornalistica. D'esse ponto de partida, a sua acção assumiu dous 

caracteres: quebrou os moldes convencionaes do dogmatismo solemne da imprensa da 

época, abrindo assim caminho no seio das massas populares e atacou as instituições 

agindo como um elemento dissolvente. (GUANABARA. Apud: FREIRE, 1894, p. 

XXIII) (Manteve-se a grafia original) 
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O jornalista Alcindo Guanabara demonstra a importância do Gazeta de Notícias por ser 

referência da “imprensa neutra” e, com isso, os leitores ficavam livres para acreditar no tom da 

verdade que ela passava a impor. A verdade passava a ser em prol de todos e da nação. Alcindo 

Guanabara, então, explica como essa neutralidade passou a ser aplicada: 

Durante um certo período, essa neutralidade traduziu-se pelo ataque a todos os partidos, 

a todas as instituições e a todos os homens publicos, ataque cuja fórma era a indifierença 

bonancheirona de quem não vê nas cousas sérias senão a face que faz rir. (...) Todos os 

aspectos da vida politica ou administrativa, todos os homens, desde o mais obscuro 

subdelegado até o imperador, eram expostos inexorável á risota da galeria. Iam-se, 

destarte, desthronando a tradição, dissolvendo o respeito publico, alluindo as 

instituições. (Opt. Cit.) 

Alcindo Guanabara diferente do Felisbelo Freire demonstra que o crescimento e vitória do 

movimento republicano estavam nos periódicos produzidos pela “imprensas neutra”. Esses tinham 

como premissa a “neutralidade” e, devido a isso, lhes permitiam atacar todas as instituições do 

império, partidos e homens públicos. Tais agressões deixavam o público leitor pensar que a solução 

seria a República, pois a mesma não era confrontada ou agredida. 

A pesquisadora Andrea Pessanha comenta que o jornal O Paiz se declarava um periódico 

“neutro”, o que era contestado pelos seus pares, devido às posições que assumia e, sobretudo, pela 

presença do redator-chefe Bocayúva Cunha, líder do Partido Republicano. Para Pessanha, a 

neutralidade proposta pelos jornais era uma estratégia de venda e, com isso, podiam alcançar um 

público maior. (PESSANHA, 2006.)  

O depoimento de Alcindo Guanabara nos expõe que a neutralidade não era só uma estratégia 

de venda, mas que o público leitor aceitava e consumia os jornais e revistas como tal. Os jornais 

neutros, por serem sem partido, relatavam a “verdade” e buscavam a melhoria da sociedade. A 

pesquisadora Marialva Barbosa concluiu que por se propor “neutro” tornavam os jornais e os 

jornalistas donos da verdade. (BARBOSA, 2010, p. 145-150) Por serem donos da verdade, podiam 

criticar e desconstruir a política imperial e o Imperador.  

Ferreira de Araújo e o Gazeta de Notícias. 

Qualquer pessoa que passe pelo Passeio Público, no centro da cidade do Rio de Janeiro, verá 

na grama, entre arbustos e árvores, um pequeno busto de bronze. Nele encontrará uma inscrição 

com o nome de “Jornalista Ferreira de Araújo”. Essa escultura de Rodolfo Bernardelli foi 
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inaugurada nessa praça em 19124 em homenagem ao jornalista e proprietário do Jornal Gazeta de 

Notícias.  

Quando o busto foi inaugurado, Ferreira de Araújo havia falecido há 12 anos. Em seu enterro 

compareceram dois senadores, vários deputados federais e um representante do Presidente da 

República, Campos Sales. O jornalista e senador Ruy Barbosa fez o discurso de homenagem em 

seu túmulo. Todos os jornais da cidade do Rio de janeiro lhe renderam homenagem. O editorial 

necrológico do Gazeta de Notícias assim descreveu: 

Durante 25 anos em que ele dirigiu esta folha em todas as questões políticas e sociais, 

passando por todas as crises que a alma nacional atravessou, numa quadra de 

transformações e de indecisões, nunca nenhum jornalista, nenhum escritor tendo a 

disposição este instrumento – o jornal – o excedeu, nem na luta pelos princípios que 

defendia, nem soberana independência com que nela se mantinha. (GAZETA DE 

NOTÍCIAS, 22 de agosto de 1900, p.1) 

Ao longo de sua carreira Ferreira de Araújo fez críticas às figuras políticas importantes do 

Império. Como os ministros, o Imperador e os políticos-jornalistas que procuravam a mudança de 

governo, o republicano Bocayúva Cunha e o liberal-republicano Ruy Barbosa. Esses dois 

jornalistas puderam, com a queda do Império, alcançar os postos no governo e na política que tanto 

almejavam. O jornalismo foi o instrumento para alcançarem seus objetivos, cargos e 

reconhecimento social. Araújo trilhou um caminho diferente, talvez o único5, o de posicionar o seu 

jornal de forma “imparcial” e não ter benefícios nos governos republicanos.6 

Para ele, o jornalismo não era um meio nem de fazer carreira política ou literária, nem 

puro industrialismo7: era o posto que ele havia escolhido com melhor e o mais adequado 

a sua índole e as suas tendências, para servir os legítimos e os grandes interesses de sua 

pátria. 

                                                 
4 É provável que esse busto tenha sido oferecido à cidade pelo Gazeta de Notícias, pois em 22 de agosto de 1901, 

primeiro aniversário de falecimento de Ferreira de Araújo, foi inaugurado o busto de Araújo na redação do periódico 

doado pelo escultor Rodolfo Bernadelli.  
5 Max Leclerc, correspondente de um jornal francês, assim descreve o jornalista: “O dr. Araújo  é um excelente 

jornalista; julga homens e coisas com condescendente ironia; escreve com precisão, elegância e sobriedade raras; 

coloco-o nessa elite de brasileiros muito cultos, muito superiores e a seus concidadãos. (...). Talvez seja o único, em 

seu jornal e no seu país, a ter uma ideia justa da verdadeira missão do jornalista, mas, sozinho, não conseguirá levar a 

cabo a tarefa”. (SODRÉ, 1999, p.253). 

6 Marialva Barbosa observa que os donos dos jornais e os jornalistas tinham nos governos republicanos acesso a cargos 

e posições de destaqueis. Entretanto, em 1901 o Gazeta de Notícias fechou vultosos contratos com a Prefeitura do Rio 

de Janeiro para publicações dos atos oficiais. A autora  identificou que o periódico com esses contratos aumentou seus 

lucros, não mais preso a venda avulsa e os anúncios. – Vide: BARBOSA, Marialva. Imprensa, poder e público. Tese 

de doutorado. UFF: 1996, p. 68. 

7 O termo “industrialismo” que o editorial se refere é a busca pelo lucro financeiro por um jornal, ou seja, vender o 

máximo possível exemplares e anúncios. (FONSECA, 1941). 
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(...) Nasceu jornalista e jornalista morreu. Não foi, não quis e nada mais queria ser. 

(GAZETA DE NOTÍCIAS, 22 de agosto de 1900, p.1) 

Bocayúva Cunha e Ruy Barbosa são os exemplos acabados da crítica do editorial do Gazeta 

de Notícias. Ambos foram críticos mortais do Imperador e dos políticos do Império e, com a 

mudança do sistema de governo, tornaram-se os primeiros ministros e, posteriormente, senadores. 

A República, para ambos, representou uma ascensão social e econômica. (NEEDEL, 1993) 

Ferreira de Araújo inaugurou o jornal Gazeta de Notícias em 2 agosto de 1875 com o objetivo 

do veículo, noticiar, levar literatura e neutralidade. Em seu prospecto inaugural o periódico 

estabelecia: “Não sendo a Gazeta de Notícias folha de partido apenas tratará de questões de 

interesse geral, aceitando nesse terreno o concurso de todas as inteligências que quiserem utilizar 

das suas colunas”. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 2 agosto de 1875, p. 1)  

O periódico trilhava o caminho do Diário de Notícias, lançado em 1870, com o preço de 40 

réis. Embora com uma grande venda, não conseguiu se sustentar e fechou as portas, pois não tinha 

uma tipografia própria. Ferreira de Araújo, médico de formação, participou dessa experiência, no 

Diário de Notícias, como escritor de uma coluna sobre cuidados de higiene. (GAZETA DE 

NOTÍCIAS, 22 de agosto de 1900, p.2)   

Ferreira de Araújo formou-se em medicina em 1865. Aos 19 anos, foi médico da Santa Casa 

de Misericórdia e do Hospital Militar do Andaray. Trabalhou também na clínica médica da colônia 

italiana da Corte e, pelos bons serviços, foi condecorado Cavaleiro da Real Ordem da Coroa 

Italiana. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 22 de agosto de 1900, p.2)  

Após a experiência no Diário de Notícias, colaborou no jornal Mosquito, jornal caricato e 

crítico, e no Guarany, folha ilustrada e literária, artística, noticiosa e crítica. (BLAKE, 1889). Após 

esses experimentos, junto com os editores Manuel Carneiro e Elísio Mendes e com os redatores 

Henrique Chaves e Lino de Assunção, fundaram o jornal Gazeta de Notícias. Vendido a 40 réis, o 

jornal era inovador na sua distribuição, saindo do convencional, vendido em livrarias. O jornal 

passou a ser distribuído onde estava o leitor: nas ruas, esquinas, barcas, bondes, etc. O periódico 

nascia já com uma tipografia própria na Rua Sete de Setembro nº 70, a antiga residência dos pais 

de Ferreira de Araújo. 

Rapidamente o periódico se tornou um sucesso, alcançando uma tiragem de 12 mil 

exemplares e, posteriormente, 24 mil. O Gazeta de Notícias propunha-se a ter uma linguagem leve 

e moderna, com artigos e notícias sem o peso estilístico dos concorrentes. 
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O Gazeta de Notícias para seus contemporâneos era um jornal literário e “neutro”, pois atraiu 

para suas folhas os melhores literários do Império. José Veríssimo, em 1900, dá um importante 

testemunho sobre o jornal. 

Jornal barato, popular, livre de compromisso partidário ou semelhante, e também o jornal 

fácil de fazer, (...). Escritores dos mais estimados, e realmente distintos, do tempo, dando 

as suas colaborações e conceitos, a sua espirituosa, a sua variedade e leveza a fizeram 

popular. (VERÍSSIMO. Apud: RIBEIRO, 2004, p.122) 

A existência de dois folhetins, na página um e dois, e colunas redigidas por escritores como 

Machado de Assis, Ortigão e outros, levariam um observador a avaliá-lo com um perfil mais 

literário. No entanto, com a leitura contínua do periódico, essa percepção cai por terra. A política 

e a análise da sociedade do Império eram frequentes nas crônicas e colunas do Gazeta de Notícias. 

O tema político ocupava cerca de 30% do jornal com colunas como: “Cousas Politicas”, 

“Tellegramas”, “Boletim Parlamentar”, “Diário das Câmaras”, “Chronica da Semana” e as cartas-

artigos da página três. 

Ana Flavia Cernic Ramos estudou o Gazeta de Notícias na década de 1880, especificamente 

duas colunas do jornal: “Cousas Politicas”8 e “Balas de Estalo”9. A primeira era escrita pelo 

redator-chefe Ferreira de Araújo e a segunda era uma obra coletiva. Essa era assinada por vários 

cronistas que utilizavam pseudônimos: Lulu Senior (Ferreira de Araújo), Mercutio e Blick 

(Capistrano de Abreu), Lélio (Machado de Assis) e outros. (RAMOS, 2011) A autora observa que 

o tema político era majoritário na coluna “Balas de Estalo”, escrita sempre com ironia e deboche, 

mas com muita inteligência. No entanto, na coluna “Cousas Políticas” Ferreira de Araújo utilizava 

mais a moderação na crítica aos políticos e na atividade política. 

Para melhor exemplificar essa moderação é necessário que uma comparação entre alguns 

temas discutidos nessa coluna [Cousas Políticas] e em “Balas de Estalo” seja feita. O 

tema da monarquia dá destaque à forma diversa como Lulu Sênior e Ferreira de Araújo 

trataram os mesmos assuntos. “Balas de Estalo” sempre foi bastante contundente em 

suas críticas ao imperador e à monarquia. Ao longo do ano de 1883, os narradores da 

série, e principalmente Lulu Sênior, criticaram o caráter autoritário do imperador, a falta 

de coerência de algumas suas decisões políticas e, principalmente, o uso do Poder 

Moderador. Ora tido como despótico, ora como apenas um “joguete político” nas mãos 

do Senado e do Conselho de Ministros, o imperador foi também ridicularizado por seus 

                                                 
8 Coluna de autoria de Ferreira de Araújo existiu no Gazeta de Notícias até 1896, quando ficou doente, e sua 

contribuição para o jornal passou a ser esporádica.  

9 Coluna apareceu no jornal Gazeta de Notícias de 1883 a 1886. 



 

76 

rituais – com a Fala do Trono que, segundo Lulu Sênior, era apenas um “carnaval” que 

dava início à Sessão Legislativa, (...). (Opt. Cit., p.8) 

 A autora observa que Ferreira de Araújo utilizava a proteção do pseudônimo para fazer 

críticas mais agressivas contra o Imperador, a política e a sociedade imperial. Já em sua coluna 

“Cousas Politicas”, ele era mais moderado. Tal ambiguidade, para Ana Flávia Ramos, foi favorável 

para o jornal, já que se tornou um dos mais vendidos da Corte.  

O que é certo é que “Balas de estalo” se constituiu como um espaço de ataques 

recorrentes à Monarquia e à religião oficial. E a “neutralidade política” da Gazeta torna-

se bastante vulnerável se pensarmos que foi justamente este espaço de confronto direto 

que se tornou um dos mais lidos do jornal. (Opt., Cit., p.17) 

No estudo do Gazeta de Notícias, nos anos de 1888 e 1889, observamos que o recurso do 

pseudônimo era muito utilizado pelos jornalistas e pelos autores das cartas-artigos. Nesses artigos 

dos leitores, a crítica aos governos do Império, províncias e munícipios era a prática comum. 

Encontravam-se, também, elogios ao Imperador e às decisões dos governos. Nessas cartas-artigos, 

quase não havia assinaturas reais, mas sim pseudônimos como XXX, +++, ++, Porthos, 

Conservador Arrependido, Assinante do economista, etc. Tais escritores eram recorrentes nas 

folhas do Gazeta de Notícias.  

Esses autores desenvolviam verdadeiros estudos compostos por várias partes, na página três 

do Gazeta de Notícias. Por exemplo o pseudônimo “Assinante do economista” desenvolveu um 

estudo que durou dois meses, pois apoiava as medidas econômicas do Visconde de Ouro Preto da 

expansão da moeda feita por bancos privados. Ferreira de Araújo mostrava preocupação com essa 

medida, pois embora fosse necessária para tirar os lavradores de situação difícil que se encontrava, 

pela falta de moeda para pagar os salários dos trabalhadores, poderia fazer surgir empresas de 

fachada para obter dinheiro emprestado e não pagar os empréstimos, levando em curto espaço de 

tempo o Império para uma crise econômica.  

A leitura do Gazeta de Notícias nos anos de 1888 e 1889 nos permite constatar que o 

periódico tinha leitores em uma área bem mais ampla que somente a Corte como em Niterói, 

Itaboraí, Maricá, Macaé, cidades do entorno da Corte e munícipios do Vale do Paraíba e do sul de 

Minas Gerais. Esta análise nos permite romper com a dúvida de quais seriam os leitores dos jornais 

da Corte, pois nesse período tinha sido criado mais de 100 títulos. (FONSECA, 1941) Podemos, 

então, propor que leitores-consumidores desses títulos e, sobretudo, do Gazeta de Notícias estavam 

dispersos pela Corte, pelas cidades da província do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. 
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A importância do Gazeta de Notícias no fim do século XIX era ressaltada a todo o momento. 

No Parlamento, os jornalistas da imprensa “neutra” eram convocados para tirarem dúvidas sobre 

os discursos, e os políticos escolhiam o periódico para defender suas ideias e se comunicar com os 

seus eleitores.  

Em uma carta-artigo, sobre a criminalidade no município do Rio de Janeiro, o  Dr. Pires de 

Almeida, questionava os dados sobre homicídios que causavam preocupação na população. Ele 

creditava à imprensa o pânico que havia se instalado na cidade. A sua crítica apresenta um papel 

importante da imprensa na sociedade.  

... É por meio dela [Imprensa] que se doutrinam os povos e se propagam as ideias e 

conquistas da ciência; é ainda por meio dela que se corrigem os desacertos do governo 

e se encaminha o fiel cumprimento do mandato que delegou a nação. Finalmente, nos 

países civilizados, onde os poderes supremos, monárquicos ou não formam a trindade 

dirigente, a imprensa constitui um quarto poder completamente livre, (...).  

Entretanto, essa mesma imprensa, nos países novos, que podem ser considerados ainda 

ensaiando os primeiros passos na estrada da civilização, oferece sérios perigos, quando 

em vez de discutir as questões políticas ou sociais de interesse geral, mesmo repassadas 

de certa paixão de que aliais deverá ser isenta para conservar-se no papel instrutivo e 

moralizador, dá mais importância do que merece a relação dos fatos locais, rixas e 

disputas tão frequentes nos centros populosos, (...). (GAZETA DE NOTÍCIAS, 17 de 

maio de 1889, p.3) 

Esse artigo é importante, pois demonstra a visão de parte da sociedade do século XIX sobre 

a imprensa. A imparcialidade deveria ser o papel principal para o bom andamento do país. Desta 

forma, ela deveria ser neutra, para fugir das rixas e disputas partidárias e políticas.10  

Ferreira de Araújo, em sua coluna, Cousas Políticas, procurava manter essa imparcialidade 

e se propunha neutro. Em alguns momentos criticava os demais jornais “neutros” por defenderem 

ideias de partido. Para ele, esse posicionamento político deveria ser esclarecido para o leitor. No 

ano de 1889, essa cobrança pelo posicionamento político ficou mais pesada devido à discussão 

sobre a República, que crescia no seio da sociedade, ou parte dela.  

Nos anos de 1888 e 1889, os jornais e jornalistas passaram a tomar posição na imprensa, 

ainda que a contragosto. Com Ferreira de Araújo isso aconteceu com a chegada de Ruy Barbosa ao 

Diário de Notícias11. Esse jornal havia passado por uma reestruturação, sendo vendido para um 

                                                 
10  Os artigos desse autor não se repetiram, mas é bastante instrutivo. 
11   “Este diário começou a 7 de junho de 1885 e foram seus proprietários iniciais Carneiro, Senna & Cia. Desde 

7 de março de 1889, sob direção de Rui Barbosa, o Diário de Noticias combateu tenacissimamente os ministérios de 

João Alfredo e Ouro Preto, contribuindo bastante para o advento da República”. (FONSECA, 1941, p. 372) Não 

confundir com o pioneiro Diário de Noticias (1870-1872). 
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novo proprietário, que convidou Barbosa para assumir a função de redator-chefe. Esse direciona o 

jornal para uma crítica mortal ao Império, à Princesa e a D. Pedro II. Araújo, em sua coluna, 

defendia o gabinete de João Alfredo e a Princesa Isabel que, para ele, tinha uma importância 

histórica por fazer a Abolição. Esse confronto de ideias fez com que Araújo tomasse uma posição, 

nesse caso escrita. Segundo o trecho abaixo: 

Quanto às nossas ideias políticas nunca manifestadas, por isso apenas temos manifestado 

as nossas tendências republicanas, é esse mais um ponto relativo nesta negregada 

imprensa neutra, (...). Basta-nos dizer por ora, que não inquirimos do partido político a 

que se filia o Diário de Notícias, mas d´aquele a que pertence o Sr. conselheiro Ruy 

Barbosa. É que a imprensa neutra, que nós encontramos e a que nos filiamos, era e é 

dirigida por homens que renunciaram a qualquer posição na vida política do país; que 

entendem que só assim se justificam de aplaudir ou reverberar atos, que partam deste ou 

daquela situação, desta ou outra forma de governo; por isso estranhamos que homens 

que têm uma responsabilidade partidária, e que gozam das vantagens que o partido lhes 

confere, embora sofram os dissabores, levem mais longe que nós a liberdade de crítica, 

e cheguem num momento dado a servir-se das armas de que habilmente se servem os 

adversários. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 8 de abril de 1889, p.1) 

O jornalista Ruy Barbosa era membro do Partido Liberal, fora Deputado Geral pela província 

da Bahia e, no governo do Conselheiro Saraiva (1880-1882), foi o responsável pelo projeto de 

reforma da instrução pública no qual não foi aprovado pelo Parlamento. (SILVA, 2009, p. 71-73) 

Era um protegido do Senador Dantas. Ruy Barbosa fora também um dos artífices da 

Abolição. Para o pesquisador Eduardo Silva, esse político formulara a tese de que o escravismo no 

Brasil era ilegal pois não obedecia à Lei de 1831, que proibia o tráfico de escravos. Logo, os 

escravos que foram introduzidos no Brasil, a partir de 1831, eram homens livres. A Confederação 

Abolicionista, seguindo essa tese, usava o slogan “a escravidão é um roubo” (SILVA, 2003)   

Após a Abolição dos escravos, Ruy Barbosa assumira uma crítica mais pesada à Monarquia, 

defendendo uma federalização do Império. (SILVA, 2009) Embora não assumidamente, a 

República era o seu objetivo. No Gazeta de Notícias, Ferreira de Araújo, após a mudança editorial 

do Diário de Notícias, foi levado a confessar que tinha uma “tendência republicana”. (GAZETA 

DE NOTÍCIAS, 8 de abril de 1889, p.3) 

O caso não era de estranhar, em cada órgão da imprensa neutra, há tendências 

manifestadas para este ou aquele quando de ver as questões políticas. E assim que o 

Jornal do Commercio, o patriarca da tribo, é o defensor efetivo da ordem, do respeito à 

autoridade, assim a Gazeta de Notícias essencialmente neutra, sempre teve tendências 

republicanas. O Novidade é um jornal neutro, mas não há negar que sua felicidade 

política depende do grupo conservador que caiu do poder em março do ano passado. 

Mas a Tribuna Liberal, e particularmente um dos seus ilustres redatores tem particular 
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ojeriza à imprensa neutra e partilha da opinião do estadista [argentino] que nos visitou; 

e que estranhou ao ver neste país partidos sem imprensa, e imprensa sem partidos. Hoje 

mesmo observando as coisas pela rama, no fez, já ele não poderia formular a bonita frase, 

porque os partidos têm imprensa.(GAZETA DE NOTÍCIAS, 1 de abril de 1889, p.1) 

As preocupações de Ferreira de Araújo não se concentravam só na política, mas na economia, 

no comportamento da sociedade imperial e na literatura. Augusto Blake em seu levantamento 

literário do Brasil nos orienta que Ferreira de Araújo além de cronista e redator-chefe do Gazeta 

de Notícias, escreveu as peças:   “Filha Única”; “Os Médicos”; a comédia “Fagundes”; e “O primo 

Basílio”, uma comédia em homenagem à Eça de Queiroz. Ele também traduziu as peças: “Jonathan 

de Gondinet”, de Oswald e Geferd; e “Um chapéu de palha de Itália” de Theobaldo Ciconi. 

(BLAKE, 1889) 

Ferreira de Araújo também participou como fundador e diretor da Sociedade Central de 

Imigração, instituição que defendia a imigração europeia e a pequena propriedade para o 

estrangeiro que se fixasse no país. (MESQUITA, 2000) Araújo foi, também, incentivador de jovens 

artistas e pintores, oferecendo bolsa para estudarem no exterior. (GAZETA DE NOTÍCIAS, 23 de 

agosto de 1900, p.2) 

Não podemos classificar Ferreira de Araújo como representante dos setores médios, mas sim, 

como inserido no grupo da elite econômica da Corte carioca. Ele também fazia parte das campanhas 

e preocupações comuns dos intelectuais do último quartel do século XIX como: a forma e o tipo 

de imigração e a modernização do país. Seus artigos e posicionamento do jornal Gazeta de Notícias 

refletem essa busca e inquietação.  

Comentário final. 

Ferreira de Araújo entendia que somente livre de compromissos ou filiação partidária poderia 

criticar ou louvar os governos e os políticos. Ao estudarmos as edições do Gazeta de Notícias nos 

anos de 1888 e 1889, observamos que fez criticas pesadas aos governos e ao imperador. Em alguns 

momentos até parabenizou e apoiou as decisões dos governos de João Alfredo e do Visconde de 

Ouro Preto. 

O jornalista era defensor da imigração europeia para o Brasil, pois para ele contribuiria para 

formar e civilizar o povo brasileiro. Ao mesmo tempo, era contrário a imigração chinesa, ou de 

asiáticos, pois estes eram compostos de povos degenerados e junto com os libertos destruiriam a 

economia brasileira. 
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Araújo entendia que o imigrante e sua família deveriam ser recebidos no país e alocados em 

pequenas propriedades, junto com colonos nacionais, em Colônias agrícolas. No entanto quando 

Dom Pedro II propôs algo parecido na “Fala do Trono”, na abertura do ano legislativo de 1889, 

Ferreira de Araújo e o Gazeta de Notícias não se pronunciaram. Sua imparcialidade foi colocada 

em xeque e demonstrou-nos que o jornalista tinha lado e opção política. 

Concordamos com à análise de Ana Flavia Ramos (2010) que notou que Ferreira de Araújo 

era moderado em suas criticas e opiniões. No entanto, observamos que Araújo, como redator-chefe 

do Gazeta de Notícias, para defender uma causa ou opinião se utilizava de associações de grandes 

personagens do mundo político do Império. Por exemplo, para defender a República, foi aberto 

espaço para Silva Jardim, que assinava uma coluna “Política Republicana”; para rejeitar a 

imigração de “chins”, reproduzia as conferências da Sociedade Central de Imigração e da 

Confederação Abolicionista.  

Fonte. 

DIARIO DE NOTÍCIAS. 1870. 

GAZETA DE NOTÍCIAS. 1875, 1888, 1889, 1900. 
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UMA “EMPRESA ÚTIL, ELEVADA E PATRIÓTICA”: OS INTELECTUAIS E O 

MOVIMENTO PELA ÓPERA NACIONAL NO RIO DE JANEIRO OITOCENTISTA 

Avelino Romero Pereira1 

Porventura a arte é um simples passatempo, sem alcance, sem força, sem papel 

moralizador na sociedade?2 

No campo intelectual, o apogeu do regime monárquico no Brasil, nas décadas de 1850 e 60, 

é marcado pela centralização político-cultural e pelo desenvolvimento de um projeto civilizador 

que se apóia sobre um paradoxo: propõe-se de um lado a nacionalização da monarquia e a criação 

de uma cultura nacional, mas de outro são os modelos europeus que servem como referências 

civilizatórias. Seguindo-se os influxos de uma visão romântica, as expressões artísticas seriam 

concebidas em seu papel moralizador e em seu poder de representação e mobilização para a 

consecução do projeto. Tal compreensão é expressa tanto em textos de doutrinação e crítica, quanto 

nas próprias obras literárias, pictóricas, musicais. Mas também e sobretudo em ações concretas 

desenvolvidas pelos intelectuais e artistas-intelectuais, que se reúnem sob o manto protetor do 

Estado monárquico e desenvolvem uma pró-ativa militância política e cultural por meio de 

instituições públicas em que atuam e de suas próprias iniciativas, tal como se pode observar nas 

revistas literárias por eles fundadas.  

Esse papel destacado à arte e, em particular, à música, é uma tônica perseguida em diversos 

escritos de Araújo Porto-Alegre, desde o seminal “Ideias sobre a Música”, publicado na Nitheroy, 

a pioneira “revista brasiliense” que editou em Paris em 1836, em associação com Domingos José 

Gonçalves de Magalhães, Francisco Sales Torres Homem e João Manuel Pereira da Silva. O artigo 

de Porto-Alegre, cuja seção mais significativa leva o subtítulo “Sobre a música no Brasil”, faz par 

com outro que lhe antecede nas páginas da revista, escrito por Gonçalves de Magalhães, sob o título 

de “Ensaio sobre a história da literatura do Brasil”. Em ambos, percebem-se algumas convicções 

que sugerem uma forte coerência doutrinária que se vai formando desde longe e que viria embasar 

a ação desses intelectuais durante o Segundo Reinado. Trata-se ao mesmo tempo de um olhar sobre 

o passado histórico e da projeção de valores para um futuro a ser construído. Aparecem aí a 

valorização da música e da literatura como expressões do caráter de um povo; a defesa da ideia de 

progresso e de um projeto civilizador para a humanidade e para o país; a crítica às imitações, a 

                                                 
1 Instituto Villa-Lobos/UNIRIO. romeroavelino@yahoo.com.br 
2 “Páginas menores: Imperial Academia de Ópera Nacional”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 196, p. 1, 

19 jul. 1857. 



 

83 

necessidade de inspiração na natureza brasileira e a exaltação da ideia de Pátria; a crítica da 

mitologia pagã praticada pelos neoclássicos, contraposta à defesa dos valores cristãos e à ação dos 

jesuítas no passado colonial.  

E assim, se para Magalhães, “cada povo tem sua Literatura, como cada homem o seu caráter, 

cada árvore o seu fruto” (MAGALHÃES, 1836, p. 132), para Porto-Alegre, “o caráter dos 

diferentes povos, manifestando-se em suas produções artísticas, realça salientemente na Música” 

(PORTO-ALEGRE, 1836, p. 173). Segundo os autores, num discurso que exalta suas virtudes 

morais, as duas expressões artísticas dariam testemunho das realizações de cada povo no 

cumprimento de um projeto civilizador:   

A Literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas ideias, 

de mais filosófico no pensamento, de mais heróico na moral, e de mais belo na natureza, 

é o quadro animado de suas virtudes e de suas paixões, o despertador de sua glória, e o 

reflexo progressivo de sua inteligência. (MAGALHÃES, 1836, p. 132) 

 

Ligados à história, caminhando no labirinto da antiguidade, veremos sempre a Música 

representando um grande papel na cena social: na infância, na prosperidade das nações, 

esta arte divina sempre amiga do homem, o ampara com asas angélicas e o transporta 

fora da atmosfera dos males e da desgraça. (PORTO-ALEGRE, 1836, p. 168) 

Porto-Alegre estudara pintura com Debret e seguira com este para Paris em 1831, 

desalentados ambos pela dificuldade em ver desenvolver-se a Academia de Belas Artes no recém 

implantado Império. De volta ao Rio, desempenharia intensa atividade artística, educacional, 

política e administrativa, dividindo-se entre as funções de pintor oficial, professor e depois diretor 

da Academia, membro destacado do IHGB, professor da Escola Militar e do Colégio Pedro II, além 

de poeta e idealizador de outros projetos de revistas científicas e literárias, como a Minerva 

Brasiliense, a Lanterna Mágica e a Guanabara. Em todas essas atividades, foi uma figura muito 

próxima do imperador e fortemente engajado no projeto de uma arte nacional, com a qual seguiria 

comprometido mesmo a distância, após partir definitivamente para a Europa no desempenho de 

funções diplomáticas, em 1859.  

No ensaio publicado em 1836, Porto-Alegre argumenta com base nas ideias de Rousseau, 

que ele cita brevemente e justo a respeito dos poderes anímicos da música. Orientando-se pelo 

filósofo e compositor genebrino, ratifica a compreensão deste de que “onde há língua, há poesia; 

onde há poesia, há Música”, proclamando as virtudes morais da primeira: “o homem que detesta a 

Música é de mau caráter” (PORTO-ALEGRE, 1836, p. 165 e 172).3 Mais adiante, ressoa a defesa 

                                                 
3 Para uma síntese das ideias de Rousseau a respeito da música, ver FUBINI, 2008, p. 116-122 e STAROBINSKI, 
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apaixonada que o filósofo apresenta do bel canto italiano, isto é, do privilégio da melodia como 

expressão dos sentimentos sobre as construções cerebrais da harmonia, dizendo que “a ciência 

forma a harmonia, mas a melodia é filha da sensibilidade” (Idem, p. 178). Retira então da música 

italiana o modelo para pensar a música no Brasil: “o caráter da Música Brasileira é e será melódico, 

porque a língua e a origem de um povo cheio de imaginação o ordenam” (Idem, p. 179). Insistindo 

na justaposição da música à poesia, isto é, o canto, dizia também: “a Música nasceu com a Poesia, 

e quando estas gêmeas operam juntas quanta potência não desenvolvem?” (Idem, p. 169).   

Anos depois, em 1850, Porto-Alegre retomaria ampliadamente essa visão orgânica e 

totalizadora das artes, agregando as artes visuais a esse consórcio entre poesia e música: “as musas 

do poeta, do músico e do pintor formam a trindade do gênio na ópera italiana, cuja criação pertence 

à civilização moderna” (PORTO-ALEGRE, 1850, p. 19). A ópera, entendida como a síntese da 

articulação entre música, literatura e artes visuais, constituía o ponto máximo do projeto de 

desenvolvimento artístico-cultural oitocentista, associado por um lado à sensibilidade romântica e 

por outro a um ideal civilizador, como indicativo de um alto nível de desenvolvimento técnico-

artístico e cultural de uma sociedade. Trata-se neste caso do artigo “Cenografia”, em que o autor 

comenta a encenação da ópera I Puritani, de Bellini, publicado no número inaugural da Guanabara, 

“revista artística, científica e literária”, que Porto-Alegre codirigiu com Gonçalves Dias e Joaquim 

Manuel de Macedo. A crítica à cenografia da encenação serve-lhe de pretexto para uma longa 

digressão a respeito da arte nacional, em que não se esquece de exaltar a atuação do imperador:  

Abre-te, oh templo das hamonias, debaixo do céu benigno e fecundo deste Império [...]. 

Na aurora da paz, debaixo da proteção de um príncipe artista, abraça-te com uma ideia 

salvadora, com uma ideia fecunda de porvir, de lustre, e de respeito: - nacionaliza-te, 

que a conquista é certa. (Idem, p. 20)  

A menção ao mecenato exercido pelo imperador abre espaço a uma reflexão quanto ao 

suposto caráter oficialista e meramente ornamental das expressões artísticas e à convicção um tanto 

apressada de que esses intelectuais agiriam como marionetes a serviço do poder pessoal do 

imperador e da construção de um projeto exótico de Império nos trópicos. Em lugar de conceber a 

ação estatal e o próprio Estado imperial como um ente abstrato que paira acima dos sujeitos 

históricos, apenas sofrendo mecanicamente a “determinação em última instância” do sistema 

escravista, entendo ser necessário identificar tensões, divergências e distintas formas de expressão 

literárias, pictóricas e musicais dentro do mesmo projeto de representação do nacional. As análises 
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recentes no campo das artes visuais têm apontado para essas tensões internas4, mas infelizmente as 

análises voltadas para o campo da música ainda se ressentem de um certo acanhamento.  

A respeito do protagonismo daqueles intelectuais, vale lembrar o que diz Letícia Squeff em 

seu estudo sobre Porto-Alegre:  

Com o apoio de dom Pedro II, aquele grupo dominou a vida cultural do Segundo Reinado 

por um bom tempo. Temas, valores e símbolos enunciados em suas revistas ganharam 

espaço na criação cultural oitocentista, dando o tom a alguns dos temas próprios ao 

chamado ‘romantismo brasileiro’. (SQUEFF, 2004, p. 71) 

Assim, se insisto em destacar as ideias de Porto-Alegre, é por reconhecer em sua ação muito 

mais protagonismo do que submissão, como indica o significativo papel por ele desempenhado na 

consolidação das instituições musicais no Brasil do Segundo Reinado. Tanto o Conservatório de 

Música quanto o projeto da “Ópera Nacional” devem a Porto-Alegre parte de sua existência e 

organização. Desde sua fundação, em 1848, o Conservatório tivera existência claudicante e 

precária, cabendo ao pintor assegurar sua estabilidade. A situação precária do Conservatório aliás 

já havia sido alvo de um artigo de Joaquim Manuel de Macedo na citada revista Guanabara. 

Relembrando os esforços dos músicos para “esconjurar a miséria do artista”, Macedo denuncia as 

dificuldades para sua efetiva institucionalização: “o Conservatório de Música Brasileiro não 

progride, nem pode progredir, se não for melhor auxiliado; a indiferença, que é mil vezes pior que 

a perseguição, está ali para congelá-lo” (MACEDO, 1850, p. 169). A razão, segundo o escritor, 

seria a “indiferença desesperadora para tudo que não é comércio ou política” (Idem, p. 166). E de 

fato, ao assumir a direção da Academia Imperial de Belas Artes, entre 1854 e 1857, Porto-Alegre 

propôs e obteve a anexação do Conservatório à Academia, e em seguida pôde dar curso à ideia de 

criar uma ópera nacional, isto é, de fomentar a criação e a encenação de espetáculos dramático-

musicais concebidos por autores brasileiros e cantados em português.  

Em seu trabalho clássico sobre a música no Brasil oitocentista, Ayres de Andrade data o 

início do movimento pela ópera nacional em 1852, com a Véspera dos Guararapes, escrita pelo 

próprio Porto-Alegre (ANDRADE, 1967, p. 83-86). O projeto malogrou e terminou rendendo 

apenas a apresentação em 1856 de uma cena histórica. O compositor era Gioacchino Giannini, 

italiano professor do Conservatório, o cantor era o tenor, também italiano, Enrico Tamberlick, 

recém chegado e logo convertido em ídolo dos diletantes, mas os versos foram ouvidos em 

português e abordavam um tema histórico, um episódio marcante da história colonial, com que se 

                                                 
4 Ver por exemplo CARDOSO, 1999 e COLI, 2005.  
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queria marcar o início da formação da nacionalidade pela integração das raças na expulsão do 

estrangeiro invasor. Da ópera, o tema da Batalha dos Guararapes terminaria migrando para a 

famosa tela de Víctor Meirelles, apresentada no polêmico Salão de 1879.  

Em 1857, mesmo ano em que Porto-Alegre deixava a direção da Academia de Belas Artes, 

por divergências com o Ministério do Império, era criada a Imperial Academia de Música e Ópera 

Nacional, que contaria com sua participação direta como membro do conselho diretor. Uma derrota 

e uma vitória, ao menos aparente. O novo projeto vinha à cena, mas não iria muito longe. Extinta 

em 1860, cederia a vez a uma Ópera Lírica Nacional, controlada pelo mesmo empresário que 

presidira a primeira versão. Esta nova instituição faria as famosas estreias da primeira ópera de 

Carlos Gomes e daquela que foi considerada a primeira encenação de uma ópera genuinamente 

brasileira, A Noite de S. João, com libreto de José de Alencar e música de Elias Álvares Lobo. A 

nova companhia também duraria pouco e em 1863 seria fundida a outra, italiana, passando a 

chamar-se Ópera Nacional e Italiana. Nesse mesmo ano, o projeto teria termo, após as desastrosas 

encenações de Joana de Flandres de Carlos Gomes e O Vagabundo de Henrique Alves de 

Mesquita, cantadas em português, sim, mas por cantores estrangeiros, sobretudo italianos, que 

teriam massacrado o idioma (ver ANDRADE, 1967, p. 83-109).  

Porém, a criação da ópera nacional em 1857 não poderia parecer mais auspiciosa. Seu 

programa, firmado em dia de festa nacional, o 25 de março, vinha subscrito tanto por nomes 

destacados da elite imperial, o Marquês de Abrantes, o Visconde de Uruguai e o Barão do Pilar, 

quanto de representantes do mundo artístico-musical, ligados ao Conservatório: Francisco Manuel 

da Silva, Joaquim Giannini, Dionísio Vega, Isidoro Bevilacqua e, claro, Araújo Porto-Alegre. O 

nome que desponta no entanto, como empresário e assumindo as funções de gerência e 

administração econômica da mesma, é o do fidalgo espanhol José Amat, ele próprio cantor, que 

tomaria parte no elenco de diversas encenações. Publicado pela imprensa, o programa festejava a 

acolhida dada pelo governo imperial tanto à instituição de uma academia de ópera nacional, 

“destinada a propagar e desenvolver o gosto pelo canto em língua pátria”, quanto à criação de um 

teatro lírico nacional, “em que possa ser cultivado o talento natural e reconhecida vocação de tantos 

brasileiros de ambos os sexos”.5 Como concessões dadas pelo imperador, constavam o direito de a 

nova Academia ostentar o título de imperial, ocupar os teatros subvencionados pelo poder público, 

contar com o apoio do Conservatório, dispor de bolsas de estudo para de quatro a oito meninos e 

meninas, bem como o monopólio sobre a encenação de espetáculos em língua portuguesa, mediante 

                                                 
5 “Notícias diversas”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 91, p. 1, 3 abr. 1857. 
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a proibição “durante oito anos que em teatro algum subvencionado pelo governo imperial se 

representem óperas líricas em língua nacional”. O programa determinava ainda o funcionamento 

dos conselhos diretor e artístico e assembleia, a organização da sociedade mediante subscrição, e 

prometia, além de originais italianos, franceses e espanhóis em versões cantadas em português, um 

espetáculo anual em língua nacional de uma composição inédita de autor nacional. Esta última 

disposição porém só viria a ser cumprida a partir de 1860. Previa ainda direitos de autor de 10% 

sobre o lucro obtido na venda de ingressos das representações, sendo 6% ao compositor e 4% ao 

autor do texto, e se possível, premiações aos autores de trabalhos “de mérito inquestionável”.  

Em sua fase inaugural, a empreitada contou com a adesão entusiasmada de diversos 

intelectuais, que, nos debates pela imprensa, salientaram tanto sua capacidade de promover “a 

nacionalização da arte”, quanto a possibilidade de uma carreira artística e de ascensão social para 

jovens de ambos os sexos nascidos no país. Contou também com a boa vontade do Poderes 

Legislativos Geral e Provincial, que aprovaram a concessão de loterias, para apoiar o esforço de 

organização da companhia, não obstante a voz dissonante do senador Silveira da Motta, o qual 

observou que as subvenções ao teatro lírico “têm servido somente para mostrar como entre nós se 

consome sem a fiscalização competente os dinheiros públicos”.6 O senador observa ainda que “o 

benefício redunda em favor do empresário”, uma vez que o preço da entrada costumava aumentar, 

em lugar de vir a ser diminuído, “para que o auxílio prestado pelo governo facilitasse às classes 

menos abastadas o gozo desses espetáculos”. Já eram os primeiros sinais de fumaça, embaçando o 

horizonte.  

A estreia da companhia deu-se numa sexta-feira de julho, depois de alguns meses de 

preparação, e contando com a presença do imperador. O título encenado, versão traduzida de uma 

zarzuela espanhola, não podia ser mais apropriado: A estreia de uma artista. O nome do compositor 

foi omitido na divulgação do espetáculo, forma pouco escrupulosa com que o empresário burlava 

os direitos de autor dos criadores estrangeiros. O folhetim do Correio Mercantil, publicado no 

domingo imediato à estreia, alistando-se entre os que “desejam ardentemente a nacionalização da 

arte”, argumenta favoravelmente à nova companhia, salientando seu papel social e moralizador: 

“porventura a arte é um simples passatempo, sem alcance, sem força, sem papel moralizador na 

sociedade?”7 Ao lado da defesa do emprego do português no canto, o autor combate os preconceitos 

contra a carreira artística, chamando a atenção para seu caráter honesto:   

                                                 
6 “Câmara dos Srs. Senadores: sessão de 3 de agosto”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 212, p. 1, 4 ago. 

1857. 
7 “Páginas menores: Imperial Academia de Ópera Nacional”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 196, p. 1, 
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Está porém provado pelo fato que se pode cantar perfeitamente em nossa língua, o que 

não é novo, mas o que se continuava a negar, apesar de repetidas tentativas anteriores, e 

que as fluminenses, não fazendo caso de absurdas prevenções, podem achar na cena 

lírica uma carreira honesta e brilhante. 

Mais adiante, é mais explítico e enfático nessa defesa:  

Por que não será a academia imperial da ópera entre nós um meio decente de vida para 

tantas moças nascidas na pobreza, e que depois a necessidade e os maus conselhos atiram 

à prostituição e à miséria? Que descrédito pode vir de ganhar o próprio pão e o dos seus 

fazendo uso do talento com que a natureza nos dotou? 

Comentando a atuação da orquestra, dirigida pelo italiano Joaquim Giannini – professor do 

Conservatório – e “na sua quase totalidade composta de artistas nacionais”, reforça essa mesma 

convicção de que a ópera nacional poderia livrar da pobreza aos jovens pobres mas talentosos: “a 

Academia Imperial da Ópera é mais uma fonte de renda que se abre a tantos homens modestos e 

trabalhadores que vivem na obscuridade, tendo direito a serem conhecidos e generosamente 

pagos”. E na sequência, faz uma interessante digressão sobre a fragilidade em que se encontravam 

as inclinações artísticas no país:  

Aceitos, porém não estimados pelo seu justo valor, poetas e dramaturgos, artistas e 

escritores nacionais, a bem poucos tem aproveitado para viver o seu trabalho e talento. 

Escravizada ao mundo material, a inteligência até hoje só tem sido produtiva para os que 

a sacrificam em tarefas ingratas, só gloriosas quando alcançam girar com vultosos 

capitais. 

Lembrando o pagamento dos direitos de autor aos futuros criadores, observa que “não 

faltarão compositores e poetas que se dediquem a um trabalho até hoje inútil”. Esta então será uma 

das tônicas dos escritos que apoiam a iniciativa: sua utilidade do ponto de vista social. Argumento 

muito semelhante será desenvolvido em uma série de artigos publicados no mesmo jornal e 

assinados por Q. B., ou seja, Quintino Bocaiúva, ele próprio um colaborador da Ópera Nacional, 

autor de uma versão em português do libreto da Norma de Bellini, que seria encenada em 1858.8 

Referindo-se à empresa como “a encarnação de um pensamento grandioso e patriótico”,  “o 

símbolo de uma regeneração que se faz inevitável”, o anúncio “de uma revolução sagrada e 

                                                 
19 jul. 1857. As próximas citações, salvo indicação contrária, correspondem a esta mesma referência.  
8 Além de Quintino Bocaiúva, outros homens de letras dariam sua colaboração à Ópera Nacional, escrevendo poemas 

originais ou traduzindo e adaptando libretos de outras línguas: José de Alencar, Machado de Assis, Salvador de 

Mendonça, Manuel Antônio de Almeida, Francisco Gonçalves Braga, José Feliciano de Castilho, dentre outros.  
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indispensável que deve firmar de uma vez os foros de nossa literatura”, e ainda como “a única ideia 

verdadeiramente patriótica e artística que se tem aventado em meio de nossas mistificações 

políticas”, contrapõe à leveza de “algumas horas fruídas numa noite de espetáculo” o peso da “ideia 

da sustentação de uma empresa reconhecidamente útil, elevada e patriótica”.9 E o autor prossegue, 

combatendo os já mencionados preconceitos contra a moralidade dos artistas. Pouco tempo bastaria 

porém para que viessem à tona as intrigas e a má vontade diante das dificuldades e inevitável 

inexperiência dos artistas. Em outro artigo, Bocaiúva indaga retoricamente: “ignora-se porventura 

que desde a iniciação da ideia há combinado contra ela um plano de guerra, onde, felizmente [sic], 

o absurdo e o disparate correm parelhos com a malevolência e mesmo a ignomínia?”10  

Já no ano seguinte, a companhia seria alvo de boa dose de polêmica e mais intrigas, 

destacando-se a demissão de Porto-Alegre do conselho diretor da Academia, às vésperas de se 

completar um ano de funcionamento do projeto. O Correio Mercantil publicaria então um total de 

sete artigos entre março e abril de 1858, cuja autoria vem oculta sob o pseudônimo “Beduíno”, e 

em que não é difícil ver a ação do demissionário, senão sua própria pena, num embate contra o 

empresário ou gerente, o espanhol José Amat. Ser empresário ou gerente é parte da polêmica em 

torno das autorizações dadas pelo governo e ao funcionamento, ao que parece, irregular da 

companhia, levando ao choque entre o conselho diretor e o cantor espanhol. O que reforça a 

suspeita quanto à autoria dos artigos é o nível de informação detalhada, que demonstra acesso às 

discussões internas, além, é claro, de reiterados elogios à figura de Porto-Alegre, elevado à 

categoria de abnegado herói patriótico contraposto ao estrangeiro interessado em fazer negócio 

com a arte nacional: “importa que o público saiba que o Sr. Porto-Alegre foi sacrificado na luta 

que sustentava em prol do país e contra a avidez de ganho de um estrangeiro que não quer, que não 

sabe, que não pode dar a menor garantia para os fins que se teve em vista”.11  

Não é intenção deste trabalho deslindar o emaranhado dos embates que se seguiram, opondo 

Porto-Alegre e José Amat. Limito-me a registrar que o enquadramento da memória em torno da 

música brasileira terminou por omitir ou apresentar apenas superficialmente a gestão conflituosa 

do projeto da Ópera Nacional. Sem dúvida, a personalidade difícil de Porto-Alegre e seu 

afastamento também da Academia de Belas Artes em 1857, tem seu peso nos desdobramentos do 

caso e não estranha que em geral, seja sobre Amat que recaiam os méritos da instituição do projeto, 

                                                 
9 “Q.B”. “Variedades: a ópera nacional e o público I”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 290, p. 1, 23 out. 

1857.  
10 Q.B. “Variedades: a ópera nacional e o público I”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XIV, n. 303, p. 1-2, 6 nov. 

1857. 
11 “Publicações a pedido – Ópera nacional”. Correio Mercantil, Rio de Janeiro, ano XV, n. 73, p. 2, 17 mar. 1858. 
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votando-se a Porto-Alegre um esquecimento pautado pelo silêncio.12 Além disso, pouca atenção se 

tem dado a esse ir e vir da Ópera Nacional, valendo mais a memória que exalta o feito patriótico 

que as oscilações e limitações do real. Projetada para afirmar a nacionalidade pela instituição do 

canto em português, ambiguamente situada entre o mecenato e o mercado, terminava convertendo-

se em privilégio ou distinção, pelo fato de a referida academia deter o monopólio da encenação de 

óperas em português nos teatros subvencionados pelo Estado. Em lugar de apoiar o 

desenvolvimento de uma nova tendência, parecia antes servir aos interesses pecuniários do 

empresário que a controlava. Por fim, sua fusão a uma companhia italiana traduzia a dificuldade 

de sustentação comercial da empresa, além de limitar o alcance do projeto: as óperas em português 

cantadas por cantores italianos pouco afeitos ao idioma resultavam pouco rentáveis do ponto de 

vista da afirmação nacional.  

Importa ainda considerar a forma como as próprias vicissitudes do projeto de uma ópera 

nacional revelam mais uma vez as fragilidades que exasperavam os intelectuais nas lides para a 

conformação de uma esfera pública no Brasil Imperial. Não só a imprensa – cuja constituição é 

reconhecidamente associada à noção de esfera pública – mas também projetos literários e artísticos, 

como o projeto da arte dramática e lírica em torno de uma ópera nacional, podem ser pensados a 

partir da noção habermasiana. Esta implica o reconhecimento de “uma instância de mediação entre 

o Estado e os interesses privados”, associada ao crescimento das cidades, e aos espaços de 

sociabilidade e mecanismos comunicativos que permitiram “a formação de uma opinião pública e 

crítica capaz de colocar publicamente a questão da legitimidade discursiva do Estado” 

(PERLATTO, 2012, p. 80).13 No Brasil oitocentista, a construção de uma sociedade altamente 

excludente e de uma esfera pública marcada pela seletividade, tendia a fazer com que as ideias e 

percepções dos segmentos dominantes se impusessem à sociedade como um todo. Ao mesmo 

tempo porém pode-se observar a emergência de manifestações contradiscursivas com forte 

potencial divergente em relação a essas expressões hegemônicas.  

Assim, se por um lado, a Ópera Nacional parece ter fracassado, como fracassaria a 

experiência de subvenção oficial aos teatros, que seria suspensa em 1865, dada a eclosão da guerra 

no Prata, por outro, permitiu a consolidação de uma experiência, a formação de artistas e público, 

                                                 
12 Ver, por exemplo, AZEVEDO, 1950.  
13 Como esclarece Fernando Perlatto, “de forma breve, podemos dizer que a ‘esfera pública’ é encarada por Habermas 

como a terceira instituição da modernidade capitalista, que não se confundiria nem com o Estado nem com o mercado. 

A concepção de esfera pública, ao deslocar a razão prática da natureza de um sujeito para a intersubjetividade 

disciplinada pela razão comunicativa [...], permitirá a Habermas romper com as teorias críticas da modernidade [...], 

ao apontar para a possibilidade de apreensão do mundo moderno para além da razão instrumental percebida como 

totalitária.” (PERLATTO, 2012, p. 79) 
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a projeção tanto de Henrique Alves de Mesquita quanto de Carlos Gomes, e o afloramento de outros 

projetos artísticos, como a moda das operetas e mágicas, espetáculos dramático-musicais de teor 

cômico e satírico que se desenvolveriam na década de 1870. Longe de reiterar as velhas dicotomias 

entre o erudito e o popular, com que essas diferentes manifestações são geralmente consideradas, 

vale observar o grau de complementaridade com que elas se apresentam. Se o projeto da Ópera 

Nacional rendeu poucos exemplares do que se quis entender propriamente por óperas nacionais, 

sua administração a cargo de um espanhol, fortemente impactado pela experiência madrilenha da 

zarzuela, isto é, o teatro musical cômico espanhol, pode ter-se dado como um poderoso expediente 

mediador na reconfiguração da produção dramática no Rio de Janeiro das décadas finais do século 

XIX. Claro que muitos intelectuais haveriam de lamentar a “opção” fluminense pelo espetáculo 

ligeiro, em detrimento dos elevados anseios estéticos do drama sério, isto é, a mesma distância que 

marcava as trajetórias diferenciadas do Carlos Gomes compositor de óperas sérias, mas radicado 

na Europa, e do Mesquita compositor de operetas forçado a sobreviver no Rio de Janeiro. Mas uma 

coisa era o desejo de se importar o modelo europeu, e outra a necessidade de se lidar com os limites 

do possível.  
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MANOEL BOMFIM E A EDUCAÇÃO COMO UM DIREITO TODOS. 

José Geraldo dos Santos1 

Eduardo Silva dos Santos2 

Introdução 

Neste artigo tencionamos fazer uma análise da percepção das teorias racialistas europeias por 

Manoel Bomfim (1868 – 1932) que percebendo sua função ideológica e de ciência barata pôs-se a 

refutar esses postulados tidos como as últimas novidades de um saber cultivado na Europa.  

Bomfim nasceu em 8 de agosto de 1868 na cidade de Aracaju, sendo o sexto filho do casal Paulino 

José do Bomfim e Maria Joaquina Bomfim que teve treze filhos. Manoel Bomfim fez os estudos 

básicos em sua cidade natal e foi matriculado por seu pai na Faculdade de Medicina da Bahia em 

1886.  Nessa faculdade conheceu Alcindo Guanabara que o estimulou a transferir-se para a 

Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Bomfim concluiu o curso de medicina no Rio de Janeiro 

em 1890. Manoel Bomfim rapidamente se desiludiu com a medicina, tornando-se professor da 

Escola Normal do Distrito Federal e Diretor do Pedagogium3. 

Em nosso trabalho sobre a concepção de Manoel Bomfim (1997) no que concerne às teorias 

racialistas europeias, procuramos utilizar o instrumental teórico da história das mentalidades, 

baseando-me em Jacques Le Goff: “a mentalidade de um indivíduo, mesmo que se trate de um 

grande homem, é justamente o que ele tem de comum com outros homens do seu tempo” (LE 

GOFF apud, CHARTIER, 2002:41). 

Por que nos ocuparemos de Manoel Bomfim, de sua crítica ao racialismo europeu e de sua 

atuação, como professor e como autoridade educacional que vislumbrou na expansão da instrução 

popular um meio para o exercício pleno da cidadania por brasileiros egressos da escravidão e 

marcados pelo estigma da ascendência negra e indígena? Aqui indagamos por que Manoel Bomfim 

lançou um olhar incrédulo sobre essas teorias racialistas europeias, não tendo a suposta autoridade 

                                                 
1 Mestrando em História – PPGH UNIVERSO. geraldo.jgs@hotmail.com 
2 Mestre em Educação – PPGEdu UNIRIO. edaioros@hotmail.com 
3 O Pedagogium – 1890-1919 – foi um museu pedagógico, centro de estudos psicológicos, fundado no ano de 1890, 

por meio do decreto 667, de 16/08/1890, lavrado por Benjamin Constant.  O Pedagogium  foi uma instituição 

educacional, inicialmente funcionando na rua Visconde do Rio Branco, 13, no Centro da Cidade do Rio de Janeiro – 

RJ. No ano de 1897 foi transferida para a rua do Passeio, 66, também no centro da cidade, onde funcionou até seu 

fechamento, em 1919. (...) Seus dirigentes foram Joaquim José de Menezes Vieira (1890 a 1897) e Manoel Bomfim, 

entre os anos de 1897 a 1906 e de 1910 até 1919 (PINHEIRAL, 2011: 375-376). 

(...) Com o afastamento de Menezes Vieira, serão diretores do Pedagogium José Veríssimo (1896-1897), Manoel 

Bomfim (1897-1911); Olavo Bilac (1906, interino); Dr. José Barbosa Sobrinho (1911- ?) (BASTOS, 2002:181). 
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intelectual e o reconhecimento de quem chegou à cátedra de uma faculdade respeitada no Brasil, 

como as de medicina e as de direito, ou mesmo a Escola Politécnica do Largo São Francisco de 

Paula (Distrito Federal) que formou notáveis engenheiros: André e Antônio Rebouças, Pereira 

Passos, Paulo de Frontin e Carlos Sampaio? Cabe ponderar se a aceitação das teorias racialistas 

europeias nas academias brasileiras do final do oitocentos e início do século XX era sinal de grande 

erudição por parte dos lentes brasileiros de então? Ou se era apenas servilismo intelectual dos 

catedráticos brasileiros ao conhecimento científico produzido na Europa dita civilizada? O fato é 

que a negação dessa ciência determinista e positivista se deu por um intelectual que lecionava 

educação moral e cívica, português, pedagogia e psicologia em um estabelecimento que formava 

professoras para o letramento básico das escolas primárias da Primeira República. 

Neste ponto explicitaremos o racismo científico europeu e sua chegada e recepção no Brasil 

do final do século XIX. As teorias racialistas tiveram em voga na Europa até meados do oitocentos, 

depois elas começaram a ser  questionadas no Velho Mundo:  

Profundamente interessados pelas vogas literárias do período, esses intelectuais 

tenderam a adotar os modelos evolucionistas e em especial social-darwinistas, já 

bastante desacreditados no contexto europeu, que tinham como objeto central o estudo 

das raças e a verificação de sua contribuição singular (...) consumindo sobretudo manuais 

e obras de divulgação, muitas vezes de escassa aceitação nos círculos europeus 

(SCHWARCZ, 1993:54). 

É ponto convergente para os historiadores e sociólogos que as teorias racialistas, mesmo já 

não sendo unanimidade na Europa desde meados do século XIX, chegaram ao Brasil por volta de 

1870 com muita força e encantando a reduzida intelectualidade brasileira que estava nas faculdades 

de medicina e de direito, nos institutos históricos e geográficos e nos museus etnográficos. A 

antropóloga Lilia Schwarcz (1993) afirmou   que os professores das faculdades brasileiras dos 

séculos XIX e no alvorecer do século XX fizeram uma ciência que era o espelho das teorias 

racialistas europeias, repetindo em estudos rudimentares sobre a gênese do povo brasileiro os 

preconceitos e  os estigmas  à cerca do caldeamento das raças. Intelectuais subservientes, mas que 

ocupavam posição destacada no campo intelectual brasileiro; eles fizeram-se publicistas das teorias 

do imperialismo europeu e norte-americano e ajudaram a difundir uma visão pessimista sobre o 

presente e o porvir do Brasil. É claro que não abraçaram essas teorias do racismo científico europeu 

fortuitamente, viram nelas uma forma de justificarem pela raça e, por conseguinte, pela 

mestiçagem, as hierarquias sociais existentes em nosso país. A esse respeito Juan Comas 

sentenciou: 
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O principal fator da estratificação social da América Latina foi a discriminação racial, 

de maneira especial, os crioulos, mestiços, índios e negros. Teoricamente, a lei não 

reconhece tais discriminações, mas agora, como sempre, a lei não é obedecida (COMAS, 

1964:10). 

O que diziam os teóricos do racismo científico europeu?  Eles defendiam a existência de 

povos superiores e de povos inferiores e que os primeiros podiam dominar/explorar o nosso planeta, 

porquanto sua ação transformadora do mundo acabava propagando os valores da civilização. Na 

época pensava-se que os outros povos que não estavam no estágio evolutivo dos europeus tinham 

alguma inaptidão inata e que por mais progresso que fizessem, jamais chegariam ao nível de 

desenvolvimento dos povos europeus mais evoluídos, os germânicos – esta era a leitura de muitos 

teóricos do racialismo europeu, como por exemplo: Buffon, Gobineau, Agassiz, Spencer, Le Bon, 

Houston Chamberlain, Lombroso. As teorias racialistas europeias  não só condenavam a priori os 

povos dos outros continentes, sobretudo, os povos africanos, asiáticos e os ameríndios, como 

indicavam um final trágico para os povos miscigenados. E o Brasil segundo o naturalista suíço 

Louis Agassiz era um laboratório racial “que qualquer um que duvide dos males da mistura das 

raças, e inclua por mal-entendida filantropia, a botar abaixo todas as barreiras que a separam, venha 

ao Brasil” (AGASSIZ, 1868:71 apud SCHWARCZ, 1996:84). Usamos aqui Juan Comas para jogar 

uma névoa sobre os pressupostos do racismo científico. Para este antropólogo espanhol 

A noção de “raça” está tão impregnada de um caráter emocional que a discussão objetiva 

de sua importância nos problemas sociais é particularmente difícil. Não há nenhuma base 

científica, seja ela qual for, para uma classificação geral das raças de acordo com uma 

escala de relativa superioridade, e os preconceitos e mitos raciais não são mais do que 

meios de se encontrar um “bode expiatório” quando a posição de indivíduos ou a coesão 

de um grupo estão ameaçadas (COMAS, 1964:13). 

 Manoel Bomfim foi um intelectual ligado às classes populares e defendeu um projeto de 

Brasil com a instrução popular e o acesso à cidadania para todos os brasileiros com liberdade 

sindical, reforma agrária e participação política (BOMFIM, 1931; BOMFIM, 1998; SOUTO 

MAIOR, 1993).  

DESENVOLVIMENTO 

Como dito anteriormente a respeito do crédito ao racismo científico na Europa por volta de 

meados dos Oitocentos; ele já não era unânime entre os cientistas europeus. Pouca validade 

científica tinha essas teorias racialistas, a bem da verdade, teorias a serviço da dominação européia 
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sobre grande parte do globo. Porquanto a intelectualidade europeia ao ligar raça e ciência tem-se 

um conceito ideológico que justificava a dominação de inúmeros povos ditos inferiores espalhados 

por vastas áreas do nosso planeta repletas de riquezas naturais (BOMFIM, 1998). É muito sugestiva 

a referência que o sociólogo André Botelho faz sobre o papel ideológico desempenhado pelas 

teorias racialistas e a forma como elas encararam as relações entre os povos espargidos pelos 

continentes: 

Sob o influxo (...) do darwinismo social, em particular, o biológico foi adotado no 

período como modelo epistemológico cientificamente legítimo de explicação da 

realidade social, configurando, assim, idéias como a de uma luta universal dos 

organismos pela sobrevivência e, derivação necessária, de uma hierarquia natural que 

dividiria a humanidade em raças superiores e inferiores. (...) Tomando esses dogmas 

como leis científicas, não apenas a intelectualidade brasileira, mas a latino americana em 

geral, formulou uma série de diagnósticos sobre o trágico destino reservado às nações 

egressas do sistema colonial em função das suas constituições étnicas – teses aprendidas 

no Ensaio sobre a desigualdade das raças (1853) do publicista do colonialismo europeu 

Arthur de Gobineau [1816-1882] (BOTELHO, 2013:2). 

Chegando ao nosso país as teorias racialistas e seus teóricos, como os condes Buffon e Arthur 

de Gobineau, Gustave Le Bon, Césare Lombroso, Herbert Spencer, Houston Chamberlain, Louis 

Agassiz tiveram grande influxo sobre grande parte intelectualidade brasileira. Os intelectuais que 

produziram “sciencia” nas faculdades brasileiras (medicina e direito), nos institutos históricos e 

geográficos e nos museus etnográficos aderiram a essas teorias para explicar a formação do povo 

brasileiro e justificarem o nosso atraso aos males e descaminhos da miscigenação da maioria da 

população do Brasil. Esses ilustres intelectuais foram sórdidos ao justificarem a imigração europeia 

seletiva como a fórmula para embranquecer o Brasil e colocá-lo na direção do progresso e da 

civilidade dos povos europeus.  

(...) a idéia do “branqueamento” serviu como uma saída ideológica para este momento 

crítico de transformações na política e na economia. Serviu também à elite política e 

econômica do país como argumento para promover uma grande campanha de 

“importação” de mão-de-obra branca européia – o que teria como “efeito colateral” a 

“marginalização” (“não-integração”) dos negros na nova sociedade de classes que estava 

surgindo nos centros urbanos do país (HOFBAUER, 2003:68-69). 

Muitos intelectuais brasileiros ao aderirem às teorias racialistas europeias acabaram 

colaborando para a legitimação de construções científicas duvidosas. Esses intelectuais tinham 

posições de destaque no campo intelectual brasileiro, daí adveio uma quase unanimidade ao valor 

inquestionável do racismo científico europeu e de sua adaptação e aplicação aos estudos da 
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formação da nossa nacionalidade. Esses “homens de sciencia”, Tobias Barreto, Sílvio Romero, 

Nina Rodrigues, João Batista Lacerda, Oliveira Vianna, Emílio Ribas, Emílio Goeldi, receberam e 

adaptaram a seu modo esta ciência raciológica europeia, dando veredictos implacáveis sobre os 

negros, índios e mestiços que eram responsabilizados pelo atraso, pobreza e falta de perspectiva do 

Brasil.  Foram grotescas as conclusões que estes intelectuais da virada do século XIX e do início 

do século XX chegaram sobre as gentes do Brasil, ligando-as à delinqüência, criminalidade, desvio 

de caráter, preguiça, ignorância, amoralidade, enfim era um rebotalho de seres humanos pervertidos 

na degeneração da mestiçagem.  

  Vamos tratar da negação/refutação do racismo científico europeu e brasileiro por Manoel 

Bomfim, médico, professor, pedagogo, psicólogo, antropólogo, historiador, sociólogo, escritor e 

jornalista, que escreveu densamente sobre várias áreas do conhecimento humano. Bomfim, apesar 

de filho de família que se arranjou na vida através do comércio e da produção de açúcar em Sergipe, 

descambou intelectualmente para a defesa de uma nacionalidade brasileira centrada no mestiço, 

não só reconhecendo a mestiçagem do povo brasileiro, mas vendo-a como a singularidade de nosso 

país.  

 Manoel Bomfim desistiu cedo da medicina por causa de uma tragédia familiar, a morte por 

tifo de sua filha Maria de apenas dois anos de idade; sem que ele, com os seus conhecimentos 

médicos, tivesse como fazer algo para salvar a vida deste ente tão querido e amado (AGUIAR, 

2000). Entretanto o pouco tempo de medicina deixou marcas no arguto analista social brasileiro 

que em expedição militar, quando ocupava o cargo de tenente médico da Polícia do Rio de Janeiro, 

pelo Baixo rio Doce. Ronaldo Conde Aguiar discorre sobre essa expedição e sobre as marcas 

deixadas por esse encontro de Bomfim com os índios botocudos nos “sertões de Minas”:  

A excursão ao baixo rio Doce foi, para o jovem Manoel Bomfim, uma extraordinária 

lição de vida e de Brasil. Como não poderia deixar de ser, muitas coisas o encantaram e 

outras tantas o horrorizaram, como a miséria e o atraso das cidades e vilas da região, a 

derrubada de mata tropical (que ele iria comentar, em 1905, no A América Latina: males 

de origem), o trágico (e previsível) destino dos índios – e, não menos importante, o 

comportamento dos soldados, cujos modos e hábitos (sobretudo os higiênicos) 

provocariam engulhos nos nossos ancestrais das cavernas (AGUIAR, 2000:159). 

O fato é que a perda de um médico pela combalida saúde pública do Distrito Federal teve 

como conseqüência a entrada para os quadros da educação popular de um aguerrido professor que 

fez do magistério e da produção de conhecimentos pedagógicos e da área social e política a sua 

bandeira de luta que o levou ao panteão dos intelectuais brasileiros que sempre estiveram do lado 
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do povo. Manoel Bomfim fez carreira como professor e diretor da Escola Normal da República, 

bem como foi por duas vezes diretor de instrução pública do Distrito Federal (A primeira vez que 

ocupou a direção de instrução pública foi em 1898 na Administração do Prefeito José Cesário de 

Faria Alvim, permanecendo um ano no cargo e a segunda vez que dirigiu a Instrução Pública do 

Distrito Federal foi na Administração de Pereira Passos, em 1905). Bomfim também dirigiu o 

Pedagogium (1897 a 1902 e 1911 a 1919) - museu pedagógico e centro de estudos pedagógicos e 

psicológicos do Distrito Federal -, onde criou em 1906, após   estudos de psicologia na Sorbonne 

(1902-1903) com Alfred Binet e Georges Dumas – o primeiro laboratório de psicologia 

experimental do Brasil (PENNA, 1992:57). Manoel Bomfim teve seu trabalho de educador e 

psicólogo reconhecido. Rebeca Gontijo que reivindica maior atenção para a atuação de Bomfim 

como educador e “cientista da educação” destaca a luta deste intelectual na implementação da 

instrução popular como uma das vias para o alargamento da cidadania em nosso país. Para Gontijo 

Manoel Bomfim participou desse movimento como jornalista dedicado ao debate sobre 

a instrução pública e a nacionalização da escola; autor de obras didáticas, destinadas a 

alunos e professores; estudioso da psicologia aplicada à educação e do tema da formação 

da nacionalidade brasileira, professor e diretor da escola Normal do Distrito Federal e 

do Pedagogium, diretor da Instrução Pública municipal e deputado federal (GONTIJO, 

2010: s.p.). 

Contudo também realçamos de Bomfim a leitura crítica sobre as teorias racialistas europeias 

e sua produção historiográfica e sociológica. Não apenas desancou e enfrentou os principais 

mentores do racialismo europeu como também procurou desqualificar/refutar em seus principais 

livros sobre a formação da sociedade brasileira - América Latina males de origem (1905), O Brasil 

na América caracterização da formação brasileira (1929), O Brasil na História deturpação das 

tradições degradação política (1930) e Brasil Nação (1931) – os intelectuais que utilizaram as 

teorias do racismo científico no Brasil como instrumento de condenação da maioria do nosso povo 

que era pobre, negro, índio, mestiço pelos descaminhos da nação brasileira. Destacamos aqui as 

palavras de Aluízio Alves Filho que ajudou na retomada da obra e do pensamento de Manoel 

Bomfim a partir do livro Pensamento político no Brasil Manoel Bomfim: um ensaísta esquecido 

(1979). Alves Filho discorre sobre a importância que Manoel Bomfim tem para o pensamento 

social brasileiro: 

O que pretendemos é chamar a atenção e manter viva a outra parte dessa herança, a que 

costuma ser bastante “esquecida”: aquela que coloca o povo e não a elite como centro 

da reflexão. Assim, nos voltamos para o exame da contribuição de um desses pensadores 
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que, por defender o povo, a educação popular e a democracia radical, permaneceu 

“esquecido”, praticamente não sendo comentado e não tendo seus livros republicados 

por cerca de mais de meio século. Referimo-nos ao sergipano Manoel José Bomfim 

(1868 – 1932), cuja combativa obra voltada para problemas candentes do Brasil e dos 

demais países latino-americanos, silenciada na década de 1930, só nos anos de 1990 

voltou a ser republicada, causando novas polêmicas (ALVES FILHO, 2013:10-11). 

 Manoel Bomfim destoou dos historiadores e de muitos intelectuais de sua época porque a 

sua teoria social estava focada no povo (BOMFIM, 1998) e tinha a ousada proposta de refutar com 

bases fundamentalmente científicas as teorias evolucionistas e deterministas e o racismo científico 

europeu que tinham como objetivo inferiorizar o Brasil e seu povo miscigenado, com forte peso 

étnico dos negros e dos índios. A seguir deixamos Manoel Bomfim discorrer sobre o racismo 

científico e sobre um dos ícones desta teoria europeia com pretensões de ciência, o Conde Arthur 

de Gobineau: 

A resposta leva-nos diretamente à questão de raça – para reduzir à inanidade do próprio 

merecimento, as baboseiras, pretensiosas e erradas, dos que, brasileiros, e das classes 

dirigentes, têm feito para esta pátria um estigma de irremissível inferioridade - o ter, na 

massa da população característica, a combinação dos três fatores, onde entra o caboclo 

e o negro, condenados, inumanamente, antipatrioticamente, e asnaticamente, por 

inferiores. É essa, a mais caracterizada pulhice do bacharelismo em arremedo de ciência. 

[...] há um século, no encanto das filiações lingüísticas, destacou-se, no pensamento 

científico, o tipo – Ária... Era natural: confundiu-se parentesco idiomático e aproximação 

ou filiação de sangue: o Ária, que conquistara o idiomatismo, tomou o vulto de uma 

humanidade superior, a avassalar povos, dominar a universidade do pensamento, tanto 

como avassalara o regime de expressão. [...] Nesse critério, o francês Gobineau, 

mesquinha mentalidade de diplomata, que se promoveu a conde, considerou-se 

promovido também em sangue, e proclamou, sobre as raças desiguais, a absoluta 

superioridade dos germanos... pois que um aristocrata francês é de sangue germano: Les 

plus purs, Le plus intelligents da La race blanche... decretada essa raça branca – a mais 

elevada, única civilizável... E, num momento decisivo, esses brancos destroem-se 

estupidamente, como se neles não houvesse, nem humanidade, nem visão política 

(BOMFIM, 1998: 570). 

Bomfim mostrou-se muito lúcido ao refutar os pressupostos teóricos de muitos racialistas 

europeus. Expomos aqui a leitura que Bomfim fez dos nossos índios: 

De tudo isto, resultou que o índio é, para a nação brasileira, um fator essencialmente 

importante, de certo modo decisivo, sem correspondência na formação de outros povos 

americanos. [...] só o Brasil se tornou um povo, com capacidade de nação, é que houve, 

aqui, qualquer coisa, em vida, além do português, e que foi essencial para o êxito da 

empresa. Só pode ter sido o outro elemento humano, esse gentio, não desmoralizado 

como o mísero africano transplantado, esse gentio, que fornecendo o trabalho, dando a 
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experiência da terra, nem por isso se desobrigava de ser autônomo e forte (BOMFIM, 

1997:108). 

E seguindo com a abordagem que Manoel Bomfim fez do processo de formação da sociedade 

brasileira, registramos sua visão sobre os negros africanos em confronto com o historiador 

português Joaquim Pedro de Oliveira Martins (1845-1894): 

E o negro?... A este – pois que tem a pele preta e o cabelo encarapinhado – a ciência 

sociológica dos descendentes dos negreiros condena mais furiosamente ainda: raças 

completamente inferiores e gravemente diversas – considera-as Oliveira Martins. (...) 

Para o escritor-estadista, só tem o negro um préstimo – trabalhar como besta para 

sustentar a malandrice do branco (BOMFIM, 1993:253). 

Bomfim contrapondo-se a Oliveira Martins foi sutil ao mostrar a essência do racialismo 

europeu como teoria depreciativa dos povos africanos e dos povos ameríndios.  

E, por fim, analisamos o olhar de Bomfim sobre a mestiçagem. Poucos intelectuais brasileiros 

da virada do oitocentos para o século XX tiveram uma visão positiva da mestiçagem. João Batista 

de Lacerda justificava a miscigenação do povo brasileiro como positiva, desde que o elemento 

humano branco fosse preponderante – daí ter pensado em uma engenhosa teoria do 

“branqueamento” que indicava a imigração de europeus como a salvação do Brasil em médio prazo. 

Entretanto um intelectual que se alinhou a Manoel Bomfim na defesa da mestiçagem do povo 

brasileiro foi Afonso Henriques de Lima Barreto que produziu obra literária em que o negro era 

protagonista e a mestiçagem vista com bons olhos: “Ora, uma mulatinha, filha de um carteiro! (...) 

Nada a fazia inferior às outras, senão o conceito geral e a covardia com que elas o admitiam...” 

(BARRETO, 1961:196). Manoel Bomfim em diálogo com o racismo científico europeu em torno 

da mestiçagem asseverou: 

Mas dizem uns: na América do Sul, o cruzamento foi funesto porque se fez entre raças 

essencialmente diversas, e “... a instabilidade perpétua das repúblicas hispano-

americanas lhes parece uma consequência social dos cruzamentos...” Ora, quem conhece 

a história de tais repúblicas sabe que a causa é toda de ordem política; ela deriva 

exclusivamente das condições históricas da colonização. Um dos tais, e dos mais 

categóricos, é Agassiz, que passou pelo Brasil... É horrível o que o naturalista da 

“imutabilidade das espécies” observou dos mulatos e mestiços brasileiros; certamente 

estas coisas ele as viu como viu, por aqui, os traços do período glaciário... Não há razão 

para que nos impressionemos com os conceitos do sábio reacionário; ele andava por 

estes mundos com o propósito determinado de achar provas de que foi o Padre Eterno 

quem fez, bem separadamente, e em momentos diferentes, cada uma das espécies 

existentes, e que elas são hoje o que eram quando saíram das mãos do obreiro lá dos 
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céus; e sustentava que não nenhum parentesco entre as raças...  (BOMFIM, 1993:261-

282). 

Conclusão 

O historiador Nelson Wernceck Sodré (1965) estava correto ao afirmar que essas teorias 

sociais europeias que chegaram ao Brasil desde os tempos coloniais são “ideologias do 

colonialismo”, elas servem, sim, após serem assimiladas por intelectuais subservientes aos 

estrangeirismos para justificativa da dominação e da espoliação dos povos africanos, asiáticos e 

americanos. Inferioridade das raças, branqueamento, degenerescência racial são construções 

ideológicas que se apresentaram como postulados científicos que foram absorvidos pelo campo 

intelectual brasileiro dominante e a partir dos seus centros de reprodução – faculdades de direito e 

de medicina, institutos históricos e geográficos e os museus etnográficos – tornaram-se verdades 

absolutas de uma ciência positivista e determinista.  Manoel Bomfim que nunca esteve em posição 

privilegiada no campo intelectual brasileiro refutou o racismo científico europeu e suas assertivas 

com relação à condenação do mestiço povo brasileiro.  Ele mostrou que os males do Brasil e da 

América Latina estavam no seu tipo de colonização e na falta de acesso do povo à educação e na 

coerção imposta à grande massa de negros, índios e mestiços pelas classes dirigentes. Manoel 

Bomfim ao acreditar na educação popular como possibilidade de redenção das classes 

trabalhadoras foi para dentro do Estado implementar seu projeto educacional. Como diretor da 

Instrução Pública do Distrito Federal instalou muitas escolas primárias e escolas técnicas, 

sobretudo durante o Governo de Pereira Passos. Bomfim ao se eleger deputado para um mandato 

tampão de 1907 a 1909, em substituição ao General Oliveira Valladão, que assumiu o senado em 

1907. Manoel Bomfim, deputado federal por Sergipe, aprovou nas duas casas legislativas federais 

um projeto de federalização da instrução popular que acabou sendo arquivado pelo Poder 

Executivo. Percebendo a falta de vontade política das classes ricas e dirigentes do Brasil e a 

impossibilidade de só pela via educacional repensar o país, Bomfim sinalizou com outra solução 

para os males do Brasil – uma revolução popular de caráter nacionalista. Para Manoel Bomfim, 

esta revolução viabilizaria o acesso de todos os brasileiros a instrução pública, possibilitando as 

classes populares o exercício de sua cidadania com trabalho digno, terra para plantar e participação 

política (BOMFIM, 1998). 
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O MAIS CÉLEBRE DE TODOS OS URUPÊS 

Rodolfo Alves Pereira1 

Introdução 

Inúmeros pesquisadores têm se debruçado sobre a obra do escritor paulista Monteiro Lobato 

(1882-1948) e identificado nela o pensamento social brasileiro de sua época. Há incontáveis 

estudos que analisam na produção literária de Lobato as várias ideologias de seu tempo, desde a 

crítica social à cultura do povo do interior, depois transformada em bandeira pelo saneamento do 

Brasil, passando pela luta do autor em prol da nacionalização do petróleo até seu engajamento nas 

fileiras do comunismo, declarando o seu apoio ao líder Luís Carlos Prestes. 

O presente trabalho, que é um desdobramento de parte do primeiro capítulo de nossa 

dissertação do mestrado, se deterá sobre a construção de um dos mais polêmicos personagens 

construídos por Monteiro Lobato – o Jeca Tatu, num artigo publicado no jornal O Estado de São 

Paulo, em 1914. 

Intitulado Urupês, o texto de Lobato compara o Jeca, que a partir daí passou a representar 

toda a população do sertão brasileiro, com um fungo da floresta, um parasita que se alimentava de 

matéria morta extraída dos troncos das árvores. Nossa investigação buscará a origem e a motivação 

que fez Lobato comparar o homem do campo ao fungo e de onde teria vindo a ideia de tomar um 

urupê como referência para estabelecer a sua metáfora e o paralelo entre duas formas de vida tão 

distintas. 

No percurso deste trabalho, recorreremos à biografia do autor escrita por Edgard Cavalheiro, 

em 1955, para tentar descobrir momentos e passagens significativos na vida do biografado os quais 

lhe permitiram um contato muito próximo com a natureza e que, sem dúvida, devem ter 

influenciado sua forma de pensar e, consequemente, também sua produção literária. Para melhor 

compreensão do Jeca Tatu e dos efeitos persuasivos adotados por seu criador na gestação de sua 

criatura, utilizaremos o elucidativo trabalho de Sylvia Helena de Telarolli de Almeida Leite (1996), 

que aborda os efeitos da caricatura na literatura paulista entre os anos de 1900 a 1920, dedicando 

um capítulo à obra de Lobato, com uma análise sobre a gênese do Jeca e suas transformações ao 

longo do tempo. 

                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil (PPGHB) da Universidade Salgado de Oliveira; 

Professor de História da SEE-MG e SEEDUC-RJ. prof.rodolfopereira@gmail.com 



 

105 

Para Leite (1996, p. 78), a caricatura do Jeca Tatu exerceu “a função de máscara que 

desmascara, fazendo a denúncia e a revelação de uma forma de vida negligenciada”, resultado de 

um desabafo de um escritor-fazendeiro decepcionado com os prejuízos financeiros que imputava 

ao trabalhador rural e como uma crítica à literatura ufanista que exaltava a cultura cabocla de 

maneira romântica e idealizada, despregada da realidade, segundo Lobato.  

 A metáfora do homem e o fungo reforçava a caricatura do Jeca Tatu e, na medida em que 

Lobato comparava a posição do personagem, sempre a vegetar de cócoras, tal como um urupê a 

sugar a vida de uma árvore, maior era a eficácia dos propósitos do criador, servindo para rebaixar 

o satirizado, depreciando e ridicularizando os seus costumes e provocando nos leitores o “riso de 

exclusão”.  Esse recurso de linguagem, acreditamos, foi fundamental para o sucesso adquirido pelo 

personagem, que passou a livro em 1918, e tornou-se um símbolo do homem do campo, vítima da 

doença; depois assumiu a condição de garoto-propaganda da campanha pelo saneamento do Brasil 

iniciada, oficialmente, em 1916 e perpetuou-se no imaginário popular até os dias de hoje, associado 

a uma cultura rural atrasada e pouco civilizada.  

Portanto, investigar as razões que estão implícitas no título de uma das obras mais 

importantes de Monteiro Lobato é um exercício primordial para a compreensão de um personagem 

tão complexo e tão abrangente quanto foi o Jeca Tatu, o qual fez a fama de seu criador e o ajudou 

a se tornar um dos nomes mais relevantes na literatura nacional.  

Segundo o Dicionário Aulete, on-line, urupê é um "Fungo sapróbio da fam. das poliporáceas 

(Pycnoporus sanguineus), que se desenvolve sobre troncos caídos e cujo corpo de frutificação é 

semicircular, vermelho-alaranjado; ORELHA-DE-PAU". 

 

Figura 1 – fotografia de urupê2 

 

                                                 
2 Disponível online em <http://olhares.uol.com.br/urupe-foto1744530.html> Acesso em 11 jun. 2016. 

http://www.aulete.com.br/urupe
http://olhares.uol.com.br/urupe-foto1744530.html
http://olhares.uol.com.br/urupe-foto1744530.html
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O urupê é bastante comum em áreas úmidas e de vegetação abundante, como matas e bosques 

de regiões de clima tropical. Assumindo formato de orelha, ele cresce sobre o tronco de 

madeira, alimentando-se de matéria morta. Sua presença pode servir como um indicador de saúde, 

ou falta dela, no estado físico das árvores. 

Embora tenha uma função biológica e, portanto, um papel a cumprir na natureza, o urupê se 

tornou conhecido e famoso no país, sem dúvida, após 23 de dezembro de 1914, quando Monteiro 

Lobato publicou um artigo, intitulado Urupês, nas páginas do jornal O Estado de S. Paulo. 

O texto tratava sobre o caboclo, uma das raças que compunham a nacionalidade brasileira 

que vivia “a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e sorna, nada 

a põe de pé”3. A publicação causou certa repercussão, sendo inclusive reproduzida em outros 

periódicos, e assegurou alguma notoriedade ao escritor paulista, além de reconhecimento no círculo 

cultural da elite de São Paulo. Em Urupês, Lobato, fugindo da tradição romântica e ufanista4 do 

início do século XX, que sob pretexto do nacionalismo, idealizava o caboclo e seu estilo de vida, 

adota um viés realista, denunciando o estado de isolamento das populações sertanejas, abandonadas 

à própria sorte pelos bacharéis da república. Em tom caricatural, ele descreveu o Jeca Tatu, doente, 

racialmente incapaz de progresso, que vivia a vegetar de cócoras, e nesse aspecto, compara, de 

modo mais evidente, o homem ao fungo.  Tal como o urupê que nada produzia, pois se alimentava 

da matéria que extraía da madeira, o Jeca não lavrava, não construía, era o "sacerdote da Grande 

Lei do Menor Esforço", apenas sobrevivia, parasitando aqui e acolá, acocorava-se.  

A ideia de escrever sobre esse personagem não surgiu num passe de mágica. Ela foi resultado 

da experiência dos anos em que Lobato morou na fazenda Buquira, no Vale do Paraíba, deixada 

como herança do avô, onde pode observar os hábitos do povo do interior - os caipiras.  A esse 

respeito, na medida em que as ideias iam surgindo, elas "amadureciam, resultavam em contos 

maciços, carregados de sua revolta e, consequentemente, de críticas."5.  

O trabalho que marcou sua iniciativa de escrever sobre o homem do campo veio com a 

publicação de uma queixa no jornal, em 12 de novembro de 1914, Uma Velha Praga. Por meio 

dela, o autor denunciava a prática das queimadas, imputando ao caboclo a autoria do delito, que 

devastava a natureza e trazia enormes prejuízos. Nesse texto, também utilizou o recurso da 

                                                 
3 LOBATO, MONTEIRO. Urupês. São Paulo: Globo, 2009. p. 169. 
4 Lobato acusava os autores românticos de idealizarem e desnaturalizarem o caboclo e o mundo rural, pois, segundo 

ele, esses escritores escreviam da cidade e estavam afastados da realidade do homem do campo. Um dos representantes 

desse segmento literário foi o conde Afonso Celso, que publicou o livro Porque me ufano do meu país, em 1908. 
5 GARCIA, J. C. Monteiro Lobato: contista e editor. 2013. 150 p. Dissertação de mestrado – Universidade Federal de 

Santa Catarina, Centro de Comunicação e Expressão. Programa de Pós-Graduação em Literatura. Florianópolis, SC, p. 

86. 
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metáfora, comparando a ação do caboclo a do piolho. Se o parasita provocava a “pelada” no couro 

cabeludo, o caboclo era o “piolho da terra” que despojava o solo de sua cobertura natural com os 

incêndios. 

Em correspondência enviada a seu amigo Rangel, em 22 novembro de 1914, Lobato dava 

indícios do artigo que viria no jornal do mês seguinte: “Outro feto que já me dá pontapés no útero 

é a simbiose do caboclo e da terra, o caboclo considerado o mata-pau da terra: constritor e 

parasitário, aliado do sapé e da samambaia, um homem baldio – inadaptável à civilização.”6.    

Na carta, Lobato descreveu a relação parasitária estabelecida entre o homem e a natureza, 

por meio da simbiose, que resultava na devastação da terra pelo "mata-pau".  Assim, o caboclo, 

pintado nas linhas de Lobato, "é o urupê de pau podre que vegeta no sombrio da mata"7. Nessa 

concepção, o Jeca era nocivo à natureza, pois ele colocava fogo na mata, arrancava a cobertura 

original do solo e destruía o húmus e os seus sais mineiras, aí estava, portanto, o culpado pelas 

desgraças dos proprietários de terras!  

Entretanto, esse pensamento não foi exclusivo do autor. Ele era compartilhado pelas elites 

locais, senhores de terras e cafeicultores decadentes, insatisfeitos com os infortúnios econômicos 

que lhes abatiam, responsabilizavam os "jecas" pelo empobrecimento da região. Sendo assim, 

desconsideravam o processo histórico de ocupação das terras do Vale do Paraíba paulista, as quais, 

desde o final do século XIX, davam sinais de esgotamento devido a alguns fatores, como a 

monocultura predatória, a falta de investimentos em novas técnicas de cultivo, a ausência de mão 

de obra qualificada e a instabilidade do mercado, que fazia o preço do café oscilar. Enquanto essa 

região definhava, outra despontava, era o Oeste paulista, novo eixo agrário-exportador, onde havia 

a linha férrea, o imigrante europeu e a fértil terra roxa. 

O emprego da palavra "Urupês" por Lobato, contudo, ocorreu pela primeira vez anos antes 

de publicar seu referido artigo. Quando ainda vivia em Areias, cidade do interior do estado paulista, 

atuava como Promotor público quando decidiu advogar por uma causa, "a primeira e única que se 

tem notícia de suas atividades como bacharel em Ciências Jurídicas."8 Na causa, Lobato defendia 

uma firma, da qual o autor cobrava o pagamento de uma dívida. Foi no dia 18 de novembro de 

1907, que, no texto da defesa, Lobato utilizou a expressão urupê, vocábulo que lhe trará 

reconhecimento alguns anos mais tarde, nas razões da peça jurídica, alegando que "os absurdos 

                                                 
6 LOBATO, MONTEIRO. A barca de Gleyre. São Paulo: Globo, 2010. p. 293.   
7 CAVALHEIRO, EDGAR. Monteiro Lobato: vida e obra. São Paulo: Companhia Distribuidora de Livros. 1955, p. 

177. 
8 Idem, p. 135. 
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(contidos nas acusações aos seus clientes) brotarão como urupês em pau podre, após um dia de 

chuva"9.  

Entretanto, o encontro de Lobato com essa espécie do reino fungi, provavelmente, ocorreu 

em sua infância, por volta dos cinco anos de idade, quando acompanhava o seu pai em caçadas na 

floresta. Seu biógrafo oficial descreveu assim as impressões que a experiência causou em Lobato: 

"O sombrio da mata, aquêle frescor úmido, os troncos musguentos que lhe pareciam gigantescos, 

a cipoama enredada, o silêncio..."10 (nossa ênfase). Eis aí o primeiro contato de Lobato com a 

natureza, que deixou marcas profundas em sua alma e que tanto marcou sua obra, adulta e 

infantil. Mesmo quando adulto, Lobato deve ter continuado a se deparar com os urupês quando 

fazia incursões à Serra da Bocaina, para abater jacus, enquanto esgueirava-se entre o mato e os 

galhos seria possível observar a forma curiosa de uma "orelha" vermelho-alaranjada que crescia às 

custas da seiva de uma árvore. Tais encontros inspiraram a metáfora e reforçaram a ideia do autor 

de comparar a vida do campônio à daquele fungo em seus registros posteriores.  

Depois do texto de 1914 chamado Urupês, a expressão foi evocada pelo escritor novamente 

em 1918, dando nome ao seu primeiro livro de contos, editado pela Revista do Brasil. A ideia 

inicial do título era “Dez Mortes Trágicas”, mas o autor foi aconselhado pelo amigo Artur Neiva, 

médico sanitarista, a trocar-lhe o nome por Urupês.  A obra tornou-se uma campeã de vendas e, 

entre o ano de seu lançamento a 1925, esgotou 30 mil exemplares, popularizando ainda mais o 

autor e o seu célebre personagem - o Jeca. 

 

Figura 2 – Imagem da capa da primeira edição de Urupês (1918), por J. Wasth Rodrigues11 

                                                 
9 idem. p. 136. 
10 idem, p. 18-19. 
11 Disponível on-line em <http://www3.iel.unicamp.br/cedae/Exposicoes/Expo_Lobato_BL/urupes.html> Acesso em 

11 jun. 2016. 



 

109 

 

O livro obteve grande repercussão, não só entre os letrados, mas também no meio político. 

No meio literário, vários escritores publicaram trabalhos questionando o "tipo" fixado pelo Jeca e 

criticando Lobato, acusando-o de antinacionalista12. No entanto, Oswald de Andrade, grande nome 

do Modernismo brasileiro, considerou Urupês o “marco zero” do movimento modernista. Na esfera 

política, as reações também foram diversas e provocaram acalorados debates entre parlamentares. 

O deputado cearense Ildefonso Albano, por exemplo, criou o Mané Chique-Chique, que para ele 

era como uma "rocha viva da nacionalidade", o oposto do Jeca. No Sul, havia o Jeca Leão, figura 

descrita por Rocha Pombo "cheia de inúmeras virtudes e de nenhum defeito."13 Até o oposicionista 

Rui Barbosa, na campanha presidencial de 1919, lançou mão da imagem do Jeca em um de seus 

discursos para atacar o modus operandi da república no seu trato com o povo interiorano14.  

O fato é que o Jeca tornou-se um símbolo da nacionalidade na medida em que logrou êxito 

ao se contrapor à visão romântica da população sertaneja, oriunda de uma tradição ufanista que 

idealizava o caipira. Apesar do personagem literário ter sido originado de "um olhar patronal, 

desabafo do fazendeiro frustrado e insatisfeito, ou sendo uma sátira de intenção desmistificadora, 

                                                 
12 É o caso da crítica do Sr. Leônidas Loiola, que escreveu "essa campanha sistemática de depreciação e ridículo do 

homem e das coisas do Brasil" (CAVALHEIRO, 1955, p. 207). 
13 idem, p. 211. 
14 “Senhores: Conheceis, porventura, o Jeca Tatu, dos Urupês, de Monteiro Lobato, o admirável escritor paulista? 

Tivestes, algum dia, ocasião de ver surgir, debaixo desse pincel de uma arte rara, na sua rudeza, aquele tipo de uma 

raça que, “entre as formadoras da nossa nacionalidade”, se perpetua, “a vegetar de cócoras, incapaz de evolução e 

impenetrável ao progresso”? Rui Barbosa. “A questão social e política no Brasil”, conferência pronunciada no Teatro 

Lírico do Rio de Janeiro a 20 de março de 1919. Campanha Presidencial. Obras completas de Rui Barbosa, Volume 

XLVI 919, Tomo I. Rio de Janeiro, Ministério da Educação e Cultura, 1956, p. 63. 

https://2.bp.blogspot.com/-0PG2B83MozE/V0b_DS3_rBI/AAAAAAAAGZ8/RkxnvbzMKSUwbrdM5ouZWSxRULUvNI8QACLcB/s1600/capa+urup%C3%AAs.jpg
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ou mesmo as duas coisas juntas, o Jeca tatu se constitui no registro hiperbólico, mas autêntico, de 

facetas do caipira que não deixavam de trazer sua verdade."  (LEITE, 1996, p. 78).   

A caricatura verbal construída por Lobato promove “a ampliação, a distorção, o rebaixamento 

e o nivelamento, visando à degradação, à ênfase no que e automático ou mecânico, à "gesticulação 

inconsciente" e involuntária, ao grotesco e ao ridículo, ao tratamento depreciativo.” (LEITE, 1996, 

p. 32). Como efeito, o exagero e a ampliação dos “defeitos” do personagem atendiam “de modo 

eficaz aos propósitos de seu criador, cumpre uma função satírico-depreciativa, provocadora do riso 

de exclusão” (LEITE, 1996, p. 79), isto é, aquele tipo de riso que rebaixa e deprecia o caricaturado. 

Ao mesmo tempo, a caricatura parece ser uma estratégia de Lobato para aproximar sua produção 

literária do gosto popular e também “desempenha função corretiva, exemplar, associada à sátira 

como forma de assepsia moral e social” (LEITE, 1996, p. 214). Sendo assim, assume um caráter 

pedagógico que visa corrigir hábitos que o autor considera inadequados, como por exemplo, 

extirpar a prática do caboclo de colocar fogo no mato.  

A construção caricatural do Jeca serviu para desmascarar e denunciar uma forma de vida 

negligenciada e com costumes considerados impróprios para setores de uma elite que anseava pela 

modernização do país e das relações de trabalho. Mesmo que, a princípio, a reflexão proporcionada 

por ela se detivesse apenas sobre a apresentação do problema, sem se preocupar com as causas, 

isso será superado posteriormente, quando o seu criador irá repensar a personagem a partir da 

identificação dos motivos que lhe afligiam. 

Desde a divulgação do artigo em 1914, o Jeca Tatu de Urupês passou a representar toda uma 

população sertaneja, interiorana, e tornou-se uma bandeira do movimento em prol do saneamento 

das áreas rurais brasileiras, onde grassavam as doenças que impediam o progresso nacional. Se 

inicialmente o caboclo era visto como racialmente inapto para o trabalho e para o desenvolvimento, 

Lobato mudou sua concepção do sertanejo após ter contato com as prédicas médico-científicas, em 

1916, resultado da campanha do saneamento do Brasil, que diagnosticou os brasileiros como um 

povo doente. Por isso, Lobato afirmou posteriormente que "o Jeca não é assim, está assim", 

referindo-se ao seu estado fúnebre. A medicina convencera o autor de que o Jeca era incapaz não 

por sua origem racial mestiça, mas porque estava "provado que tens no sangue e nas tripas todo um 

jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte."15  

Constatado que o problema do povo era a doença, Lobato engajou-se na campanha 

sanitarista, participando de agremiações e, principalmente, pela imprensa, tornando público um 

                                                 
15 Prefácio da Quarta edição de Urupês, 1918. 



 

111 

debate acadêmico - o saneamento rural. A partir daí, usou o Jeca, que virou garoto propaganda de 

remédio, o tônico Fontoura; depois o personagem passou à cartilha para escolas e para crianças, na 

tentativa de modificar os maus hábitos dos brasileiros do campo, como, por exemplo, o de andar 

descalço, deixando os pés desnudos em contato com a terra e vulneráveis à contaminação por 

bactérias.  

Figura 3 – Ilustração do Almanaque do Biotônico (1935)16 

 

Em suma, o personagem foi transformado num instrumento de catecismo a favor do 

sanitarismo e do higienismo defendidos pelas elites médicas e intelectuais do país. A 

obra Urupês continuou a ser editada por muitos anos, reforçada, posteriormente, por produções no 

cinema e na televisão, o que contribuiu para cristalizar a figura do Jeca no imaginário das pessoas. 

Até os dias de hoje, o Jeca continua alimentando causos e estórias na cultura popular, fazendo parte 

de festejos e celebrações que ocorrem por todo o país, como as festas juninas, nas quais são 

realizadas o casamento do Jeca.  

O personagem promoveu uma associação, de forma generalizada e talvez equivocada, entre 

a população rural e a ignorância e ao atraso, mas serviu para denunciar o abandono e o pouco caso 

dos governos com a saúde pública e os sertões do Brasil. Também alçou Monteiro Lobato a um 

patamar atingido por pouquíssimos escritores - a aceitação e a preferência do público, além de 

garantir sua imortalidade na literatura nacional. 

                                                 
16 Disponível online em <http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1035&sid=7> Acesso em 

11 jun. 2016. 

https://1.bp.blogspot.com/-cQEGV9qpegs/V0b928tV3oI/AAAAAAAAGZ0/Xr0oM12y_4Ao0zyAAaQBXoS0vJ7YzPB-QCLcB/s1600/anunciojeca.jpg
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Considerações finais 

 Investigar o contato de Lobato com o urupê, espécie de fungo que surge em florestas, foi 

uma atividade instigante, que nos conduziu à infância de um grande autor da Literatura brasileira. 

Em suas incursões pela mata, acompanhado de seu pai, o jovem Lobato deve ter notado as cores e 

a forma curiosa assumida pelo fungo também conhecido como “orelha-de-pau”. 

 Anos mais tarde, quando já havia se formado em Ciências Jurídicas e Sociais e exercia a 

função de promotor público na cidade de Areias, interior do estado de São Paulo, continuou a ter 

contato com a natureza, por meio da pesca e da caça na Serra da Bocaina, onde deve ter continuado 

a se encontrar com aquele estranho fungo. Nessa altura de sua vida, ele escreveu pela primeira vez 

a expressão “urupê”, num processo de defesa, no qual atuou em 1907. Alguns anos após, quando 

se tornara fazendeiro, enquanto observava de perto os costumes dos caboclos, dentre eles 

destacamos a prática das queimadas que tanto lhe trouxeram incômodo e prejuízos, decidiu 

escrever um artigo em 1914, no qual comparou a vida do caboclo a um urupê de pau podre.  

O referido texto, cujo título foi objeto de análise deste trabalho, alçou um escritor regionalista 

como Monteiro Lobato a um novo patamar, após sua publicação no jornal Estado de São Paulo, e 

possibilitou, posteriormente, atingir o público nacional com a publicação de seu primeiro livro – 

Urupês, em 1918.  

O caboclo de Lobato alimentou polêmicas entre os adeptos da literatura ufanista, uma linha 

literária que idealizava a população sertaneja e sua cultura, tão depreciada pela caricatura do Jeca 

Tatu. O debate ultrapassou o meio acadêmico, chegando até o parlamento, provocando discussões 

acaloradas entre sujeitos contrários ao retrato da população sertaneja pintado por Lobato. Até o 

presidenciável Rui Barbosa mencionou o Jeca num dos seus discursos, servindo como uma crítica 

à forma como a república tratava o povo do interior. 

O Jeca Tatu metamorfoseou-se em 1918. Se em sua primeira aparição estava condenado à 

barbárie por conta de sua condição racial mestiça e degenerada, depois ele foi reinterpretado como 

o advento da medicina sanitária e diagnosticado como vítima da doença e do descaso político. 

Portanto, por meio do saneamento, haveria salvação para o caboclo e para o país através da 

medicalização, da educação sanitária e da adoção de hábitos de higiene.    

A figura concebida por Lobato foi tão emblemática que parece ter se tornado atemporal, 

ultrapassando os limites da época em que ela foi criada. O Jeca apareceu no cinema, no final da 

década de 1950, é personagem cativo nas festas juninas celebradas em todo o país e faz parte do 

imaginário coletivo, mesmo que de maneira equivocada, quando é associado às pessoas do campo 
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e a uma falsa ideia de atraso e falta de civilidade. De todo modo, o Jeca provocou um importante 

debate público sobre as condições de vida no meio rural, principalmente entre os anos 1914-1920, 

e permitiu a Lobato se tornar um intelectual reconhecido pelas elites e pelo grande público 

brasileiro, alçando-o ao patamar de grande escritor na literatura nacional. 
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Considerações iniciais 

O poder simbólico produzido pelos escritores ao longo dos anos instigou uma nova forma de 

se compreender o que seria o brasileiro e o que seria o nacional que tem culminado, desde a década 

de 1990, no aumento das discussões acadêmicas que almejam revelar os Brasis interpretados na 

escrita literária (PEREIRA, 2008, p.77) seja através das análises de obras, seja através do mercado 

editorial. O que se percebe é que a linha entre literatura e pensamento social está cada vez mais 

tênue.  

A literatura tem, segundo Antônio Cândido (2006, p.333), desde os oitocentos um lugar 

privilegiado na compreensão do desenvolvimento e da diferenciação da vida intelectual brasileira. 

Desta maneira, a representação do Brasil na literatura transitou, grosso modo, da tentativa de 

autonomização de um todo (um país, uma nação) composto de diferentes regiões e suas 

peculiaridades, para a exaltação particular de cada uma de suas partes, como maneira mais 

obstinada de se afirmar o que era ser genuinamente brasileiro (NUNES, 1998).  

Mas é nos anos de 1930, no contexto da centralização autoritária do governo de Getúlio 

Vargas, que os debates intelectuais, a produção textual e iconográfica, articulam-se para 

estabilizarem discursos próprios sobre o país, definindo a característica nacional. Gradativamente 

vai tomando corpo a concepção de cultura brasileira sob cuja chancela, então, construiu-se uma 

rede de instâncias de produção, distribuição e consagração de bens simbólicos (MICELI, 2001, p. 

21).  

Neste contexto, os estudos brasileiros (cuja expressão se encontra nas coleções brasilianas18 

e nos romances regionalistas) vão ganhando prestígio permitindo o alargamento e a diversificação 

do campo intelectual em vias de constituição e autonomização. Este campo se torna um meio 

privilegiado de reconversão para as grandes famílias de fazendeiros que estavam em declínio 

devido às mudanças e as crises do comércio internacional. A circulação de ideias desta elite 

ilustrada vai se firmando no crescimento do mercado editorial e na força de formadoras de opinião 

que as editoras vão se transformando com as rodas literárias que vão surgindo ao redor delas 

(CARRIJO, 2010, s/p).  

Este artigo buscou apresentar, de maneira inicial, uma destas interpretações de Brasil: aquela 

de caráter regionalista cuja história se confundiu, em grande parte, com a história da livraria José 

Olympio editora e a roda intelectual que lá se instalou. Esta confluência deu continuidade a um 

                                                 
18 A palavra brasiliana denota toda coleção, seção de biblioteca ou conjunto de livros que reúne os livros que deveriam 

ser lidos para conhecer o Brasil.  

 



 

115 

debate (intelectual e político), que vinha desde a Semana de Arte Moderna de 1922, sobre qual 

matriz regional expressaria a nacionalidade em construção no Brasil: a nordestina, a mineira ou a 

bandeirante (SEGALA, 2011, p.14). Este debate culminou em produções literárias que almejavam 

caracterizar estas regiões. No entanto, é a matriz nordestina, sob impulso da livraria José Olympio 

editora, que prevaleceu e foi, gradativamente, incorporando as outras. Este artigo, assim, pretendeu 

abordar a relação entre os romancistas de 3019 e a livraria José Olympio editora para a formação de 

um retrato do que deveria ser o Brasil e os brasileiros.  

O Romance de 30  

Os anos de 1930 produziram uma geração de romancistas ideologicamente semelhantes e 

voltados para os problemas sociais e econômicos do Norte20. Estes autores impuseram uma nova 

maneira de pensar a descontinuidade regional do Brasil, pondo em foco os grandes problemas 

sociais que perturbavam o sistema político brasileiro (MEDEIROS, 1997, p. 4).  

Ao denunciar situações típicas de caráter social de uma região, estes romancistas criaram, 

com as suas obras, uma literatura social neorealista e neonaturalista que se afirmou nacionalmente 

(muito em função de um entrelaçamento destes autores com José Olympio) e que registrava não só 

a crise do capitalismo, como também era dotada um caráter antifascista. Conscientes de uma 

criação literária a partir da complexidade social brasileira, os romancistas de 30 revelaram a 

                                                 
19 Também conhecido como romance proletário. Este termo foi tomado pelos autores da época com uma acepção mais 

genérica, e com o intuito de esquadrinhar palmo a palmo a miséria do país, incorporando os “pobres” à cena política e 

intelectual. “Proletário”, então, terminaria por designar todo e qualquer indivíduo que trouxesse em si um “ar de 

revolta”, que estivesse contra o “sistema” ou, de alguma forma, à margem da sociedade. Assim sendo, para os escritores 

de 1930, “proletários” seriam desde trabalhadores rurais, passando por estivadores, vaqueiros, militantes, miseráveis, 

prostitutas, malandros, boxeurs, capoeiras, retirantes, desempregados, crianças, homossexuais, inválidos, mendigos, 

viúvas desamparadas, pescadores, jovens intelectuais, soldados, até o operário urbano. Além desta terminologia há 

outras como: “romance social”, “regionalista”, “de esquerda”, “engajado”, “revolucionário”, “intimista”, 

“psicológico”, “católico”, nordestino (termo este usado pela livraria José Olympio editora). Para este estudo, optou-se 

por usar a designação de romance de 30, que segundo Simone Ruffato (2011:253), é de fato uma solução “menos 

rígida” para encarar o período, e possibilita ao leitor o acesso às obras sem as – por vezes – engessantes categorias 

literárias. O que num primeiro plano é por impulso associado ao tal “regionalismo”, ou aos escritores do Norte, foi, na 

realidade, um momento de tensão política generalizada (no Brasil, os movimentos que levaram à Revolução de 1930; 

a instituição do Estado Novo em 1937; no mundo todo, os embates que culminaram na II Guerra), que se refletiu na 

literatura de diversas maneiras, todas elas norteadas pela necessidade de adoção de uma postura ideológica de direita 

ou de esquerda – daí variarem tanto suas correntes literárias. Além disso, embora a data em destaque seja 30, os 

romances com características abordadas no texto podem ser encontrados até início da década de 1950. 
20 Categoria da época. A noção de Nordeste ainda não havia se cristalizado no uso corrente. A invenção desta categoria 

decantou do processo de consagração, na década de 1940, da roda intelectual que este artigo abordará. A partir de 

então, o Nordeste como categoria catalisadora do reconhecimento das obras “autenticamente brasileiras” seria 

retroalimentado por movimentos políticos e sociais, como o liderado por Celso Furtado por meio da Sudene.  
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decadência da civilização rural do Nordeste, da economia da cana-de- açúcar e do cacau 

(MEDEIROS, 1997, p.3)  

Os romances deste período expressavam uma nova maneira de encarar a realidade humana e 

social ao aproximar a literatura da sociologia, almejavam um retrato mais eficaz da realidade. Eles 

colocavam o homem e as relações humanas em foco instaurando um questionamento social que 

alcançava importância não só documental como também estética. Misto de testemunho, denúncia, 

humanismo e arte, como afirma Fernando Cristóvão (1983, p.151), "o romance modernista do 

Nordeste constitui um eloquente testemunho de como a arte, sem deixar de ser fiel a si mesma, 

pode encarnar uma mensagem de profunda humanidade".  

Este período, também foi marcado pela ampliação das possibilidades, tanto temáticas quanto 

da constituição de um novo tipo de protagonista, para o romance brasileiro. Surgiam os proletários 

a partir de quem os narradores procuravam atravessar o abismo que separava o intelectual das 

camadas mais baixas. Cabe resaltar que as ditas camadas mais baixas incluíam não só os pobres, 

mas também outros marginalizados como as crianças, os loucos, os homossexuais e as mulheres. 

Uma abertura desse tipo colocava para o intelectual, oriundo geralmente das classes médias ou de 

uma elite agrária em franca decadência, o problema de lidar com o outro (BUENO, 2006, p.23-4).  

A problemática do homem desprezado e explorado pelas classes sociais mais favorecidas e a 

luta contra a adversidade do clima e do solo foram considerados temas bem brasileiros e atemporais 

de que os romancistas de 30 se serviram para extravasarem uma ideologia bem marcante. 

Assumindo, assim, uma feição de testemunho e denúncia social, de protesto e luta contra as 

injustiças, os escritores deste grupo abordaram o problema das secas que obrigavam milhares de 

retirantes a morrer pelos caminhos que conduziam a regiões mais férteis; o dos engenhos na 

produção da cana-de-açúcar e do cacau; do cangaço com crimes atrás de crimes; do fanatismo 

religioso provocado pela ignorância, doença e fome do homem que vira vidente ou profeta; do 

esmagamento dos latifúndios; dos grandes coronéis; e da exploração do homem pelo homem. O 

escritor, não era visto como intelectual pura e simplesmente. Mais do que isso, era alguém que era 

capaz de compreender o discurso da opressão e plasmá-lo na forma de conhecimento (MEDEIROS, 

1997, p. 4-5).  

Desta maneira, o romance de 30 se impôs no panorama literário brasileiro não só como 

renovador da linguagem, como também da ordem estrutural, da arte de narrar e descrever, do estilo 

e dos artifícios retóricos e estilísticos. A linguagem romanesca, antes retórica e enfática, própria da 

tradição da escrita culta, da frase literária mais convencional, tornou-se coloquial, incorporada de 

neologismos e regionalismos. Com isso, os escritores almejavam ser capazes de traduzir o povo e 
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o ambiente nordestinos. Deste modo, criou-se uma linguagem adequada à valorização dos temas 

que se propunha tratar (DACANAL, 1986, p.13-15).  

Na realidade, o que se pretendia mostrar eram as contradições e conflitos de um Brasil que 

se queria moderno, urbano e industrializado, mas guardava também traços arcaicos em sua 

diversidade regional. O Brasil não era composto apenas de seus estados mais desenvolvidos ou de 

seus modernos centros urbanos em expansão. Havia também o campo, dominado por uma 

sociedade patriarcal em decadência, e, nas cidades, havia o homem comum, enfrentando problemas 

sociais. A formação da consciência de que o Brasil era um país ainda atrasado era o objetivo de 

todos e a narrativa em primeira pessoa, muitas vezes usadas pelos escritores deste momento, 

aparecia como um depoimento de quem vivia aquele fracasso (BUENO, 2006, p.79).  

Contudo, embora houvesse tantas características em comum nenhum dos autores propôs 

visões unificadoras do que deveria ser o Brasil. Cada romancista se ocupou de mergulhar num 

aspecto específico do presente, criando uma produção atomizada. Mas o quê ou quem uniria estes 

escritores e transformaria o Romance de 30 em sinônimo de Brasil e brasileiro atendendo aos 

anseios do Manifesto Regionalista21 de 1926 de Gilberto Freyre?  

A Livraria José Olympio Editora  

O novo estilo literário que vinha se apresentando no Brasil desde 1922 começou a ter impacto 

no grande público quando a crise econômica de 1929 provocou o colapso no câmbio dos mil-réis 

dificultando a entrada de livros estrangeiros no país. A crise incentivou a procura pelo autor 

nacional, sobretudo, aquele que melhor traduzisse a realidade brasileira. A menor ou maior 

proximidade do intelectual com esta realidade servia, neste momento, de parâmetro de avaliação 

das obras e era o que apontava para a possibilidade, ou não, de certo escritor entrar no eixo Rio de 

Janeiro - São Paulo (SOARES, 2006, p.13).  

Até o início de 1930, editar era uma prática de impressores e livreiros. No entanto, ao longo 

da década passou a ser uma atividade que demandava não só dedicação completa como também 

diferenciação de funções. O mundo do livro e seus ofícios processaram esta fase de mudanças em 

seu ritmo com base nas relações e vínculos concretos que uniam os editores a outros sistemas de 

agentes de poder. Isso propiciou uma nova forma na regulação da produção e da circulação da 

                                                 
21 Gilberto Freyre promoveu em fevereiro de 1926 o Congresso Regionalista do qual resultou o decantado Manifesto 

Regionalista cuja primeira publicação ocorreu apenas em 1952 e no qual Freyre destacava a superioridade cultural do 

nordeste frente às demais regiões.  
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palavra impressa em livro. As editoras se transformavam, gradativamente, em casas e nelas 

predominavam uma ideia de família que abarcava a todos que nela adentrasse e que lhes propiciava 

proteção e projeção (SORÁ, 1999, p.7).  

Neste cenário, a José Olympio foi se tornando o sonho de todo escritor que pretendia, nos 

decênios de 1930 e 1940, reconhecimento e prestígio. Sua história se iniciou em São Paulo, em 

1931, após a compra de uma das mais valoradas brasilianas em posse dos bibliófilos brasileiros: a 

que formava parte da biblioteca de Alfredo Pujol. Três anos mais tarde, a livraria seria transposta 

para o Rio de Janeiro. Esta migração foi fruto do cruzamento de uma série de fatores que iam da 

crise econômica (ainda reflexo de 1929) vivenciada por São Paulo passando pelo golpe de Vargas 

e pelo fracasso da Revolução Constitucionalista de 1932. Todos estes fatores solaparam o terreno 

de ação de José Olympio que era pautado em relações pessoais herdadas do seu tempo de gerente 

da Casa Garraux22 (SORÁ, 2010, p.28-30).  

Nos primeiros tempos no Rio de Janeiro José Olympio contou com dois aliados 

fundamentais: Humberto de Campos e Amando Fontes. Campos foi quem lhe abriu as portas na 

nova cidade o apresentando a nomes importantes tanto do campo literário quanto do político, além 

de espaços em jornais, revistas e rádios. Já Amando foi quem cooptou os primeiros escritores para 

a livraria (José Lins do Rego, Jorge Amado e Raquel de Queirós) e quem ajudou na escolha da loja 

na rua do Ouvidor, 110 (SOARES, 2006, p.35). A livraria, então, fixou-se em um dos pontos mais 

nobres para a aristocracia carioca passando a divulgar uma imagem de sede de um pensamento de 

um novo Brasil juntamente com a ideia de ser uma casa, sobretudo, para os autores migrantes. Na 

fala de Raquel de Queirós é perceptível tal fato: “a Zé Olympio era a nossa casa. Ali a gente 

marcava encontros, recebia correspondência, deixava encomendas” (SORÁ, 1999, p.8).  

Desta forma, pode-se perceber que para os romancistas do nordeste a vida passava pela 

livraria que lhes propiciava certo conforto em uma terra estranha. Com isso, aos poucos estes 

escritores migrantes formaram um subgrupo central entre as comunidades de escritores que 

diariamente marcavam ponto na José Olympio e ao longo dos anos foram se transformando nos 

autores da casa, um círculo restrito formado por aqueles que monopolizavam as atenções do editor 

em todas as dimensões de sua vida (SORÁ, 1999, p. 8-9).  

                                                 
22 A livraria era abastecida com obras importadas e era ponto de encontro das figuras mais ilustres da São Paulo do 

início do século XX. Era lá também que se reuniam os jovens futuristas que virariam São Paulo de cabeça para baixo 

com a Semana de Arte Moderna de 1922. José Olympio foi promovido a gerente da Garraux em 1926 e isto o 

possibilitou maiores contatos com este universo que o permitiria anos mais tarde valer-se de um importante capital 

social (SOARES, 2006, p.28-30). 
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A livraria-editora era administrada, assim, tendo a amizade e a cortesia como polos 

norteadores. Amizade e cortesia tinham função política para José Olympio que fazia uso delas em 

prol da editora e de seus editados fosse para negociar empréstimos bancários, agir para incluir seus 

autores nas listas de publicações recomendadas pelo Ministério da Educação ou na seleção de obras 

a serem publicadas, financiadas ou distribuídas com o apoio do Departamento de Imprensa e 

Propaganda (DIP). Além disso, elas também serviam para angariar capitais que permitissem pagar 

contas de hospital, arranjar empregos, ajudar viúvas e filhos e livrar muito de seus escritores da 

prisão política do período varguista (SOARES, 2006, p.61).  

A editora crescia como uma família cultivando um Esprit Maison. Editores e editados se 

referiam à editora como a Casa, como uma entidade volitiva, ativa. Os editores e autores, que 

também eram os principais selecionadores e tradutores, tratavam-se com uma linguagem de 

parentesco. Esse modo de dominação patriarcalista com que José Olympio mantinha a evolução de 

seu comércio e o sistema de relações sociais que o envolvia fez com que a lealdade, a confiança e 

a proteção (geradas pelo sistema de amizade e cortesia) transbordassem do plano profissional para 

o pessoal levando ao entrelaçamento das famílias. A Casa se movia por uma rede privilegiada de 

relações práticas, que abrangia não somente as relações genealógicas em funcionamento, mas 

também um conjunto de relações não genealógicas utilizáveis frente a uma comunidade de 

interesses (SORÁ, 2004, p.13).  

Apesar deste vínculo muito estreito com alguns escritores da casa José Olympio não era um 

editor-autor. Ele dificilmente participava da roda intelectual (da qual trataremos mais adiante) que 

foi se formando em sua livraria. No muito, ele convidava a seu escritório, para conversas pessoais, 

o seu grupo seleto de escritores (normalmente os membros do grupo do nordeste) com quem 

discutia sobre atualidades, projetos de livro e coleções. Assim, estes autores estavam ligados à 

editora não somente por seus próprios livros. À medida que se multiplicava o volume e a 

diversidade de livros produzidos pela editora, José Olympio passou a distribuir um conjunto 

considerável de trabalhos de tradução, revisão e produção de prefácios e introduções entre os 

escritores da casa (SORÁ, 1999, p.16-7).  

Com isso, foram se expandindo a fronteira da autonomização da categoria escritor, de forma 

correlativa a própria definição da de editor. Neste texto não é possível expandir a análise deste 

processo de diferenciação, para os objetivos pleiteados interessa registrar que a classe de vínculos 

de trabalho e afetividade com que a editora José Olympio brindou aos autores centrais de seu 

catálogo, aqueles considerados da casa e que eram do subgrupo do nordeste, culminou em projetar 
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os romances produzidos pela geração de 30 em uma literatura verdadeiramente brasileira e a José 

Olympio na editora da cultura brasileira (SORÁ, 1999, p.14).  

O fundo editorial, a partir da lógica acima descrita, foi sedimentado por duas linhas 

provedoras de prestígio cultural: por um lado à coleção Documentos Brasileiros (história, ensaio, 

sociologia, antropologia, biografias, política), uma brasiliana típica. Por outro lado, a edição do 

romance nordestino (Jorge Amado, Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Rachel de Queirós, José 

Américo de Almeida). Mas, na hierarquia de gêneros o catálogo da José Olympio afirmou o 

romance como uma forma ajustada às narrativas sobre um país real e orientada para um público 

geral sobre as demais produções (JÚNIOR, 2011, p.23-5).  

Se a José Olympio, indubitavelmente, era à marca que formou o cânone de uma cultura 

escrita autenticamente brasileira a partir de meados da década de 1930, o romance da geração de 

30, posteriormente denominados de romancistas do nordeste, era sua plataforma de divulgação e 

concretização deste projeto. E isto se deveu muito a roda intelectual que se formou ao redor da 

livraria quando esta foi desagregada do escritório editorial que liberou ali um espaço de 

sociabilidade, aproveitado de maneira crescente pelos editados e amigos para a formação da roda 

intelectual da José Olympio ou, posteriormente, a roda dos escritores nordestinos e que seria 

reaproveitado pelo editor.  

A “roda” da Casa  

Cabe, primeiramente, ressaltar que esta categoria, roda intelectual, é fundamental para que 

se compreenda a produção e a circulação de ideias e obras no Brasil na década em questão. A roda, 

geralmente, funcionava no domínio privado de algum membro (no caso a livraria), em cafés ou 

outros espaços públicos, e esparramava uma sociabilidade sem etiqueta e entre iguais. Elas 

pipocaram em várias partes do Brasil a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. A maioria de 

seus membros escrevia para jornais locais ou regionais. Nas rodas os indivíduos sintetizavam 

formas de identificação estéticas e políticas como grupo o que servia de base de distinção frente 

outras rodas. Este tipo de sociabilidade foi o motor das alianças e condição de saída das obras de 

seus membros (SORÁ, 2010, p.96-7).  

Os membros da roda que se formou na José Olympio, em sua maioria, vieram das rodas do 

Norte, sobretudo, do grupo de Maceió23. Eles já se conheciam e se correspondiam e a maioria já 

                                                 
23 Faziam parte desta roda: José Lins do Rego, Valdemar Cavalcanti, Raquel de Queirós, Graciliano Ramos, Aurélio 

Buarque de Holanda, Jorge Lima e Santa Rosa. Estes também frequentavam outros grupos como, por exemplo, Raquel 

de Queirós e Graciliano Ramos que participaram da Casa Juvenal Galeno (Ceará). O que demonstra certo 
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havia estreado com obras que sinalizavam para outro momento do romance no Brasil24. Eram os 

do Norte que se ajudavam mutuamente para conseguirem um lugar no cenário das letras. Estavam 

sempre juntos, trocavam originais, escreviam críticas uns sobre os outros, indicavam-se a editores 

e colaboravam quando um resolvia lançar um livro por conta própria (SOARES, 2006, p.22 e 51).  

Pode-se afirmar que o grupo formava um circulo afetivo literário, que por volta de 1936 e 

1937 passou a ter uma categoria coletiva de identificação, uma categoria que os reunia como 

romancistas do nordeste e como grupo da livraria José Olympio Editora25. As reuniões seguiam 

uma rotina, a partir das quinze horas um a um ia chegando à livraria e ela se estendia até altas horas. 

Aos editados da Casa ia se juntando os que desejavam sê-lo, fãs e amigos. Contudo, quem pretendia 

ser escritor raramente aparecia sem ser convidado. Em geral havia um contato prévio com algum 

dos frequentadores da roda, a quem se procurava através de conhecidos e amigos em comum. Quem 

não tinha recomendação de ninguém ficava olhando de longe (SORÁ, 1999, p.6).  

A roda formada na José Olympio não tinha muita paciência com a Academia Brasileira de 

Letras (ABL) em função que aos olhos daqueles jovens escritores aquela instituição rechaçava o 

modernismo. A relação com a ABL melhorou quando em 1940 Manuel Bandeira foi eleito para a 

cadeira 24, mas logo se deteriorando nos anos seguintes com a entrada de Getúlio Vargas, outro 

desafeto dos membros da roda, para a ABL. No entanto, a partir de 1950 praticamente todos os 

membros da roda ocuparam uma cadeira na ABL26. Para além da ABL também discutiam política, 

a produção de seus romances e seus problemas pessoais, cujas soluções – na maioria das vezes – 

eram encontradas ali mesmo (SOARES, 2006, p.120-1).  

E era assim, que a editora ia formando seus catálogos. Uma vez editado os amigos eram 

também responsáveis pela divulgação da obra e logo escreviam críticas e recomendações a respeito 

da publicação. Era o momento em que não só fazia a divulgação do livro, mas também trocavam 

gentilezas, elogios e, sobretudo, emprestavam uns aos outros seus respectivos nomes contando 

ainda com a chancela do selo da José Olympio (SILVA, 2008, p. 193). Vale lembrar que no caso 

                                                 
reconhecimento intelectual por parte dos membros deste grupo. Cabe ressaltar também que apesar de Recife ser o 

centro da vida cultural do nordeste no período aqui analisado, a ênfase dada à roda de Maceió se deveu em função de 

ter sido a partir desta que se estruturou a roda da José Olympio.  
24 Raquel de Queirós publicará O Quinze (1930); Graciliano Ramos, o seu Caetés (1933) e José Lins do Rego já possuía 

Menino de Engenho. Isso apenas para citar alguns autores.  
25 E a este se somou o grupo mineiro que teve em Carlos Drummond de Andrade o articulador. Faziam parte, 

inicialmente, deste grupo: Emílio Moura, Abgar Renault, João Alphonsus, João Pinheiro Filho, Cyro do Anjos, Murilo 

Mendes e Pedro Nava. Além de críticos literários e ensaístas como Brito Broca, Nelson Werneck Sodré, Rodrigo de 

Melo Franco, Hermes Lima e Adalgisa Nery. 
26 Para lista dos membros que ocuparam cadeira na ABL ver: SOARES, Lucila. Rua do Ouvidor 110: uma história da 

livraria José Olympio. Rio de Janeiro: José Olympio Editora/Fundação Biblioteca Nacional, 2006. 
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da roda que se formou na José Olympio foi Amando Fontes o encarregado de iniciá-la. Foi ele 

quem fez os contatos prévios com José Lins do Rego que, por sua vez, serviu de mediador entre a 

Casa José Olympio e os membros da roda de Maceió.  

Havia um controle por parte da roda de quem entrava, do que se publicava e, principalmente, 

do que se expunha acerca de uma determinada obra. O cuidado em não prejudicar um companheiro 

constituía a certeza de haver uma relação com o criticado. O texto publicado era antes de tudo, 

segundo Simone Silva (2008:195) um contra-dom, e não simplesmente um cumprimento do 

exercício profissional. A autora prossegue afirmando que "emprestar o nome representava a 

obrigação máxima daquela relação de amizade e de contemporaneidade". Nas palavras de Rachel 

de Queiroz:  

É que nós surgimos no mesmo tempo: Jorge, eu, Graciliano, Zelins, Amado Fontes. 

Éramos um grupo de contemporâneos e ainda amigos. O José Américo era meu amigo 

pessoal (...) A gente se frequentava muito (...) Era uma roda de tantos que depois veio 

para cá [Rio de Janeiro]! (Entrevista de Rachel de Queiroz concedida a Gustavo Sorá em 

25 de fevereiro de 1997 Apud SILVA, 2004, p.6).  

Isso tem implicações importantes no que diz respeito às motivações pessoais desses 

produtores para continuarem a cultivar tais relações. A palavra amigo, abundantemente utilizada 

por todos os que pertenciam às rodas, não era dada gratuitamente e, além disso, revelava uma 

dimensão essencial para que se compreenda as relações de troca desse mundo. É fato que naquela 

época, como foi comentado anteriormente, as rodas passaram a exercer funções centrais para o 

funcionamento do espaço cultural brasileiro. Aquele que não estivesse inserido ou ao menos não 

fosse um aliado de uma delas não conseguiria uma posição ou mesmo uma inserção no espaço 

literário, seria um morto simbólico27 (SILVA, 2004, p.3).  

Contudo, o cultivo das relações entre eles não passava somente pela dimensão de um cálculo 

racional. Os dons trocados nesse mundo, que aqui se traduzem, sobretudo em nomes, tinham 

também e, em especial, um apego emocional e uma obrigação moral. O “amigo” citado por eles 

não é somente o sujeito interessado, mas sim aquele que tem laços afetivos com os da roda, que 

                                                 
27 A apropriação da ideia de morte simbólica é pertinente na medida em que ela aponta para o conjunto de normas 

através das quais operava o mundo do livro do início do século XX. Na sociedade Kabila, para a qual a ideia de ‘morto 

simbólico’ foi usada, a honra e a respeitabilidade – valores centrais – devem ser conquistadas e defendidas frente a 

todos. Deixar-se estar sob os olhos dos outros é uma forma de preservar a respeitabilidade adquirida. Aos infratores, 

ou seja, os desonrados, reservam-lhes uma espécie de anonimato e de isolamento social. É dizer, os que não seguiam 

as regras sociais eram postos à margem da dinâmica social (SILVA, 2008, p.201). 
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conhece os códigos sociais e moral que regem seu mundo, sendo um bom entendedor das regras de 

comportamento (ROCHA, 1999, p. 166-7).  

Poderíamos, ainda, nos perguntar o que levava aquelas pessoas a permanecerem juntas? Qual 

era o significado da amizade para elas? Num primeiro momento, tentando fugir da ideia de 

interesse, que nada explica e automatiza as ações dos indivíduos, baseando-me no trabalho de 

Raymond William (1980), considerei que a união daquelas pessoas tinha a ver com uma afinidade 

pessoal e social. Se por um lado a amizade obedecia à definição interna dada pelos próprios 

membros das rodas, por outro, sua caracterização não era suficientemente explicada por uma 

determinada afinidade. Tampouco, isso torna claro o significado social e cultural das rodas28.  

A amizade é neste artigo utilizada num sentido mais extenso do que um simples vínculo 

cordial; em termos antropológicos, ela sustenta uma relação de dependência ainda maior e mais 

complexa que está inscrita em um sistema de obrigações, pelo qual, neste caso específico, a dádiva 

e o bem cultural circulavam. Assim, não era suficiente pertencer somente a uma delas, mas 

necessário também conseguir ser aliado de outras em diferentes centros de produção cultural. Com 

isso se expandia o campo de publicação ou de exposição, enfim, da divulgação e da circulação do 

projeto que se queria levar adiante (SILVA, 2008:201).  

Considerações Finais: A construção de um projeto de Brasil  

A consagração do editor, como um dos responsáveis máximos pelo renascimento público da 

brasilidade, passava por estratégias de consagração dos escritores de seu catálogo. No início dos 

anos de 1940, é nítido o reconhecimento da José Olympio como representante maior da cultura 

nacional. A centralidade da literatura produzida para o catálogo da editora, segundo Gustavo Sorá 

(2010, p.291), era dada não só pela temática abordada, mas também pela unidade estilística de 

todas as edições que desde o marco inaugural, de Banguê de José Lins do Rego, tinham a elas 

associadas imagens realistas, muitas assinadas por Santa Rosa.  

Mas, além disso, o sucesso da construção de um projeto de Brasil a partir dos romances de 

30 se deu em função do entrelaçamento de alguns fatores que foram bem aproveitados pela José 

Olympio. O primeiro diz respeito ao surgimento de um novo gênero literário no momento em que 

                                                 
28 A problematização da ideia de “grupos de amigos” como uma unidade social e culturalmente importante, foi baseada 

no ensaio de Raymond Willians (1980) sobre o grupo de intelectuais londrinos do início do século XX, The Bloomsbury 

Fraction, formado por Maynard Keynes, Virgínia Woolf, Vanessa Bell, Adrian Stephen, Morgan Foster, dentre outros. 

O autor neste trabalho discute o significado social e cultural desses grupos, aparentemente marginais ou efêmeros, 

considerando-os como elemento central para uma dada dinâmica social. 
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a morfologia da categoria leitor sofria transformação fruto do aumento da escolaridade, 

principalmente, por parte das famílias plantadores ameaçadas de declínio. Uma escolarização mais 

aprimorada e duradoura, inclusive das meninas, abria porta para as carreiras no mundo urbano. 

Somado a isso, ocorria um a diminuição da importação de livros vindos da Europa que abria espaço 

para a produção nacional.  

Também podemos somar aos fatores acima a construção da roda da José Olympio que passou 

a ser o meio através do qual os artistas do subgrupo do norte, dando continuidade ao que já faziam 

antes da migração para o Rio de Janeiro, produziam e faziam circular suas obras. Pertencer a ela 

significava, além de ser amigo de seus membros, a localização do produtor no mundo do livro, ou 

seja, é de suma importância considerar essas pequenas instituições – as rodas – como um elemento 

central que possibilita compreender a lógica de tal universo.  

A troca do dom era a própria circulação dos bens culturais. Como foi ressaltado, o objeto por 

excelência da troca era o nome; através dele se cunhavam relações. A crítica literária, a 

apresentação e o comentário em jornal eram os meios pelos quais se faziam circular tanto o objeto 

cultural quanto a dádiva. Além das afinidades pessoal, intelectual e social, essa ligação pode ser 

entendida como o conhecimento do código moral daquele mundo.  

Desta maneira, o entrelaçamento entre o romance de 30 e a livraria José Olympio editora – 

no plano literário e do pensamento social – a partir deste contexto foi responsável por uma parte 

considerável do trabalho de unificação simbólica que transformou o romance nordestino29 e a 

editora em questão em sinônimos de Brasil.  
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O CONSTITUCIONALISMO HIPERFEDERALISTA E CONSERVADOR DE CAMPOS 

SALES: UMA PROPOSTA À MODA AMERICANA 

Wingler Alves Pereira1 

1. Introdução 

Apontado como um republicano histórico, Campos Sales foi a principal figura para o 

establishment do regime constitucional ao assumir a Presidência da República do Brasil em 1898, 

com a criação da política dos governadores. Contando com uma longa carreira em nome da 

propaganda republicana, ele contribuiu não só para a estruturação da recente República, na 

condição de Ministro da Justiça do Governo Provisório e membro da Assembleia Constituinte, mas 

também na conservação do próprio regime republicano, a partir de sua atuação como Presidente. 

Foi nesta condição que criou vários expedientes de natureza constitucional que influenciaram os 

rumos da Primeira República brasileira. 

Em seu livro escrito após deixar a Presidência da República, intitulado Da Propaganda à 

Presidência, avaliado por Renato Lessa como “um roteiro privilegiado para se entenderem as 

concepções institucionais que deram partida à experiência republicana brasileira” (2000, p. 28), 

Campos Sales atesta que presenciou “não como simples testemunha, mas como colaborador ativo, 

a marcha evolutiva da ideia republicana, do ponto de partida, em 1870, ao triunfo definitivo, em 

1889” (1983, prefácio). As críticas mais qualificadas ao cenário político e constitucional ocorreram 

exatamente após a sua eleição para a Presidência, quando as novas instituições, criadas com a 

Proclamação da República, atingiram estabilidade política. 

A partir do estudo do pensamento constitucional de Campos Sales, e sua adesão às ideias do 

constitucionalismo norte-americano, o trabalho busca compreender as origens do 

constitucionalismo republicano brasileiro por meio dos fundamentos históricos e políticos que 

levaram à idealização de uma constituição republicana brasileira. A proposta adota o marco teórico 

do pensamento político e constitucional brasileiro, especialmente a partir dos estudos 

metodológicos de Guerreiro Ramos, que alertam para a necessidade de se (re)pensar o país a partir 

dos paradigmas construídos pela própria intelectualidade brasileira (1983, p. 546). 

2. As tensões entre o ideal republicano e a abolição da escravatura  

                                                 
1 Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Fluminense (PPGDC/UFFF). wingler@gmail.com 
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Em breve retrospecto, a Proclamação da República ocorreu em um momento de muitas 

incertezas, pois não havia um consenso entre as elites políticas sobre o destino do Brasil. 

Basicamente, o quadro de dissensões pode ser buscado na época do Manifesto Republicano de 

1870. Os chamados radicais liberais, membros radicais do Partido Liberal, lutavam pela abolição 

da escravatura, mas sem mencionar, todavia, a questão republicana. De outro lado, os republicanos, 

organizados no Partido Republicano em 1870, exigiam o fim do Império e a descentralização 

política, mas sem mencionar a escravidão. Assim, enquanto os primeiros acabaram se voltando 

para a monarquia como aliada para libertação do trabalho escravo, deixando o mercado seguir seu 

curso natural, os últimos apelaram para os latifundiários no sentido de os ajudarem a transformar 

o país em uma República. Não havia, portanto, “uma coalizão liberal coerente” (SANTOS, 1978, 

p. 91). 

Embora contasse, ainda naquele período, com a admiração das camadas populares, 

especialmente em razão da figura paternal de Dom Pedro II (CARVALHO, 2014, p. 24), o 

sentimento da época apontava que a abolição da escravatura acabou por custar ao Império sua base 

de sustentação no seio da elite política nacional, comandada pelos latifundiários escravistas 

(CARDOSO, 1981, p. 100-101), permitindo, assim, o triunfo da República. Essa leitura dos 

acontecimentos, que era dominante na época e permanece até os dias atuais, era contestada por 

Campos Sales, uma vez que, em sua concepção, “o interesse escravagista jamais poderia achar 

abrigo sob a bandeira da República” (1983, p. 18). 

Curiosamente, o próprio Campos Sales reconhecia a “poderosa força política” do Partido 

Republicano Paulista, o que explicava, a propósito, “a necessidade que ocorreu aos chefes 

republicanos residentes na capital do Império de se colocarem em correspondência assídua com os 

correligionários de S. Paulo desde que se iniciou o movimento conspirador” (1983, p. 26). Àquela 

altura, o Estado de São Paulo era o maior produtor de café do país2, motivo pelo qual era bastante 

natural que o Partido Republicano Paulista velasse pelos interesses escravistas dos latifundiários 

cafeicultores.  

Este fato tornava difícil contestar, como depois tentou Campos Sales, a fala de Joaquim 

Nabuco, na sessão da Câmara dos Deputados do dia 11 de junho de 1889, de que “o grosso das 

forças republicanas [vinha] do descontentamento causado pela abolição” (NABUCO, 1949, p. 

373). Por outro lado, segundo o diagnóstico de Raymundo Faoro, o setor agrário se voltaria para a 

                                                 
2 Como registrou Tristão de Athayde, em escrito publicado em 1924, o alvorecer da República, com o Manifesto de 

1870, marcou o início da supremacia crescente de São Paulo, pois foi com a expansão da economia cafeeira para o 

Oeste paulista que se fixou em São Paulo o centro econômico do país (CARDOSO, 1981, p. 55). 
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causa republicana mais em razão da proposta federalista do que propriamente devido ao 

descontentamento com a abolição da escravatura (2012, p. 518-520). 

De toda forma, para Campos Sales a Proclamação da República havia decorrido de uma 

evolução natural motivada pela propaganda e pelo movimento republicano que existia no país 

desde a Inconfidência Mineira (1789), passando pela Revolução Pernambucana (1817), pela 

Confederação do Equador (1824), pela Revolução Farroupilha (1835) e pela Sabinada (1837). O 

Manifesto Republicano de 1870 não havia sido, portanto, “um fato inopinado, desagregado da 

lógica dos acontecimentos” (CAMPOS SALES, 1983, p. 7).  

De acordo com esta ordem de ideias, o Manifesto Republicano não teve apenas o condão de 

resgatar o movimento republicano existente no Brasil, muitas vezes interrompido, mas igualmente 

o de acompanhar e corporificar os princípios da democracia moderna. Em seu Manifesto Inaugural 

como Presidente da República, proferido em 15 de novembro de 1898, Campos Sales consagrava 

ser este seu ideal político (CAMPOS SALES, 1898, p. 7). 

3. O constitucionalismo norte-americano como modelo de inspiração 

A influência direta, no caso das instituições e da Constituição brasileira, foi o modelo norte-

americano, de acordo com a lógica positivista segundo a qual “o povo, cuja evolução é mais 

adiantada, representa a humanidade inteira” (CAMPOS SALES, 1983, p. 13 e 52). Conforme 

apontava Carlos Maximiliano poucos anos depois, “realizou-se em 1889 o sonho dos martyres da 

Inconfidencia Mineira, a adaptação da obra de Washington a um paiz da America Latina, a 

Republica dos Estados Unidos do Brasil” (MAXIMILIANO, 1918, p. 85).  

A jovem República brasileira nascia, desta forma, “modelada pelos princípios da mais 

adiantada democracia” (CAMPOS SALES, 1983, p. 20), tendo os Estados Unidos como “fonte do 

nosso direito constitucional”, como já indicava em seu Manifesto Eleitoral de 1897 (CAMPOS 

SALES, 1902, p. 22). Como também defendido nesse Manifesto, a ideia do Presidente não era 

apenas seguir o modelo republicano dos Estados Unidos em sua chave democrática, mas também 

na modelagem das instituições, notadamente com importação da República federativa e 

presidencial (CAMPOS SALES, 1902, p. 15). 

Influenciado pelo modelo americano, e para além de consolidar as bases do sistema 

federativo da Primeira República por meio da política dos governadores, como será visto a seguir, 

Campos Sales importou também a própria ideia do regime político presidencialista. Assim, 

abandou a tática de seus antecessores de reunir-se ao mesmo tempo com todos os ministros para 
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incorporar a estratégia dos Presidentes dos Estados Unidos de “consultar os ministros e ouvi-los 

sobre assuntos dos seus respectivos departamentos – separadamente”, designando um dia da 

semana para cada ministro (CAMPOS SALES, 1983, p. 110). 

Seguindo a lógica intrínseca ao liberalismo político contida no ideal da República dos 

Estados Unidos, o Presidente também declarou seu objetivo de trilhar o caminho do respeito à 

liberdade de manifestação, de imprensa, de oposição e da divisão dos três poderes, como 

expressamente afirmado no Manifesto Inaugural (CAMPOS SALES, 1898, p. 8-10). Não deixa de 

ser interessante notar que, embora tomasse as instituições norte-americanas como modelo, Campos 

Sales relacionava os conceitos de “democracia” e “República” de uma maneira que os federalistas 

taxativamente se recusaram a fazer.  

A rigor, no momento fundacional da República norte-americana, os federalistas 

deliberadamente escolheram a República em oposição à democracia, o que seria possível, no caso 

dos Estados Unidos, pela novidade do sistema federalista e representativo. Segundo os pais 

fundadores (HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John, 2003, p. 64): 

A república aparta-se da democracia em dois pontos essenciais: não só a primeira é mais 

vasta e muito maior o número de cidadãos, mas os poderes são nela delegados a um 

pequeno número de indivíduos que o povo escolhe. 

O efeito dessa segunda diferença é de depurar e argumentar o espírito público, fazendo-

o passar para um corpo escolhido de cidadãos, cuja prudência saberá distinguir o 

verdadeiro interesse da sua pátria e que, pelo seu patriotismo e amor da justiça, estarão 

mais longe de o sacrificar a considerações momentâneas ou parciais. 

Num tal governo é mais possível que a vontade pública, expressa pelos representantes 

do povo, esteja em harmonia com o interesse público do que no caso de ser ela expressa 

pelo povo mesmo, reunido para esse fim. 

As concepções de democracia e República de Campos Sales, inspiradas no modelo norte-

americano, considerado superior, são as chaves para o conhecimento de sua ideia sobre a 

Constituição. Olhando para os Estados Unidos3, e ao mesmo tempo com vistas para a realidade 

nacional, Campos Sales pôs em prática o sonhado federalismo por meio de uma política de diálogo 

                                                 
3 É importante não esquecer, como pondera Christian Lynch (2012, p. 153), que a reprodução do modelo norte-

americano por Campos Sales também foi influenciada pela experiência constitucional da Argentina na década de 1850, 

que havia adaptado a Constituição dos Estados Unidos, com sucesso, à sua realidade nacional. Aponta o pesquisador 

que a “repúbica argentina era o modelo que permitia aos brasileiros serem modernos à americana, com o progresso 

material desmedido, mantendo o poder firme nas mãos da elite dirigente” (2012, p. 158). Assim, de acordo com este 

entendimento, o caminho do constitucionalismo brasileiro para Washington passava, antes, por Buenos Aires. E, de 

fato, o próprio Campos Sales reconhecia a influência da constituição argentina no texto constitucional brasileiro, como 

também da constituição suíça. Permaneciam, de toda forma, em primeiro plano, os ideais do liberalismo federalista 

dos Estados Unidos (CAMPOS SALES, 1983, p. 129). 
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com os governos dos Estados, a famosa política dos governadores ou a “política dos Estados”, 

como ele mesmo preferia (CAMPOS SALES, 1983, p. 120).  

4. O plano constitucional para a economia e a administração do país 

Ao assumir a Presidência da República, Campos Sales se viu diante da difícil tarefa de não 

só estabilizar a ordem política e constitucional, muito conturbada nos períodos anteriores, sob a 

Presidência de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e Prudente de Morais, mas também a de 

organizar as finanças do país. Os anos antecedentes foram marcados pela crise financeira, pelas 

constantes declarações de estado de sítio, e pela explosão de sucessivas revoltas, como a Revolução 

Federalista (1893), a Revolta da Armada (1893) e a Guerra de Canudos (1897), por exemplo.  

No campo da economia, o Presidente alertava, já em seu Manifesto Inaugural, para a 

gravidade da situação financeira do país. Naquela oportunidade, Campos Sales indicou várias 

causas de uma verdadeira crise econômica (1898, p. 17-18). O programa de governo do Presidente 

consistia justamente em agir no sentido de corrigir os agentes responsáveis pela crise econômica 

pela qual passava o país. Em suas próprias palavras, era seu “firme propósito fazer um governo de 

administração, visto ser nessa esfera que se encontravam, acumulados, os problemas nacionais” 

(CAMPOS SALES, 1983, p. 105). E o Presidente podia contar, acima de tudo, com o silêncio da 

Constituição, dada a inexistência de diretrizes econômicas vinculativas ao texto constitucional, nos 

moldes do liberalismo econômico. 

Neste quesito, a estratégia de Campos Sales exigiu o percurso de um longo caminho. Antes 

mesmo da cerimônia de posse como Presidente da República, ele viajou para a Europa, como 

Presidente eleito, para negociar com os credores europeus a dívida brasileira. E foi em Londres que 

o Presidente firmou o funding loan com o London & River Plate Bank (GUANABARA, 2002, p. 

52). O acordo consistia, em linhas gerais, na concessão de novo empréstimo ao governo brasileiro, 

cumulado com um maior prazo para o pagamento da dívida, além do comprometimento ao combate 

à inflação, por meio do saneamento da moeda brasileira (CAMPOS SALES, 1983, p. 95-100)4. 

No entanto, como advertia o Presidente em seu Manifesto Inaugural, o sucesso da política 

financeira exigia, como condição fundamental, a ordem interna e a tranquilidade pública, até então 

muito titubeantes. E de acordo com sua avaliação, isso não seria difícil, haja vista “a indole pacifica 

e ordeira do povo brasileiro” (CAMPOS, SALES, 1898, p. 19).  

                                                 
4 Para Raymundo Faoro o funding loan representaria “o instrumento da reorganização financeira da República, sob a 

hegemonia política e econômica de São Paulo” (2012, p. 590). 
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5. O povo ou os Estados: quem detém o poder soberano? 

No campo político e constitucional, o ideal de Campos Sales foi direcionado para outro 

compromisso que norteou o seu pensamento: o sistema federativo. Entender a noção de federalismo 

vislumbrada por Campos Sales, por meio da política dos Estados, é essencial para compreender o 

papel que a Constituição de 1891 passaria a desempenhar, a partir daquele momento, no jogo 

político da nação. 

Campos Sales definia-se como um dos “mais dedicados e leais defensores do sistema 

federativo”, e por isso mesmo defendia não apenas a autonomia dos Estados, mas a soberania deles, 

pois os Estados queriam “soberania” (CAMPOS SALES, 1983, p. 132)5. Em seu Manifesto 

Eleitoral, o candidato declarou, neste sentido, e ao contrário da prática adotada pelos Presidentes 

anteriores, que seria um “intransigente e irreconciliavel adversario da politica intervencionista” 

(CAMPOS SALES, 1902, p. 19). De fato, não só em sua campanha para a Presidência da 

República, mas também no exercício do mandato, Campos Sales buscou o apoio incondicional dos 

governos estaduais, onde residia, em sua concepção, a verdadeira força política do regime (1983, 

p. 127). 

A soberania dos Estados foi defendida por Campos Sales não só durante seu mandato como 

Presidente da República, mas também nas discussões da Assembleia Nacional Constituinte, e ainda 

na condição de Ministro da Justiça, no Governo Provisório, como registrou Carlos Maximiliano 

(1918, p. 130) em seus Comentários à Constituição de 1891. O debate sobre este ponto foi tão 

intenso na Assembleia Constituinte que até mesmo se cogitou começar o Preâmbulo da 

Constituição com as palavras “nós, os representantes dos Estados Unidos do Brasil”. Ao fim, 

acabou vencendo a proposta que considerava a Constituição como obra dos “representantes do 

povo brasileiro” (MAXIMILIANO, 1918, p. 123)6. 

De qualquer forma, por considerar os Estados da federação os verdadeiros detentores da 

soberania nacional, o constitucionalismo de Campos Sales acabou por virar as costas para os 

cidadãos que poderiam existir na República, como adverte Renato Lessa (2000, p. 29). Aliás, como 

observa Christian Lynch, o Presidente considerava “subversiva e atentatória ao princípio da 

autoridade toda e qualquer manifestação de rua desfavorável ao governo” (2012, p. 163). Com 

                                                 
5 O próprio artigo 3º do Decreto nº 1 de 15 de novembro de 1889, que legalmente instituiu a República Federativa no 

Brasil, estabelecia que o poder de elaborar as constituições estaduais decorria do exercício da “legítima soberania” 

dos Estados. 
6 Afinal, como observou João Barbalho, a própria convocação da Assembleia Nacional Constituinte se deu em nome 

da “vontade nacional”, e não dos Estados, tanto que estes últimos não tinham sequer a “faculdade e o arbitrio de se 

separar da União e se apartar da Constituição estabelecida pelo povo brasileiro” (UCHÔA CAVALCANTI, 1902, p. 

2-3). 
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efeito, nas palavras do próprio Campos Sales, “o verdadeiro público que forma a opinião e imprime 

direção ao sentimento nacional é o que está nos Estados”, sendo que “é de lá que se governa a 

República por cima das multidões que tumultuam, agitadas, as ruas da Capital da União” (1983, p. 

127). Neste aspecto, o constitucionalismo de Campos Sales foi mais parecido com o dos 

federalistas norte-americanos do que se pode imaginar, posto que distante da concepção clássica 

de democracia como governo do povo.  

É difícil imaginar que poderia ter sido diferente. A própria dinâmica da Proclamação da 

República destacou o seu caráter elitista, como revela a sempre lembrada frase de Aristides Lobo, 

publicada no Diário Popular de São Paulo em 18 de novembro de 1889, de que o “povo assistiu 

àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava”. Ou, nas palavras de Carlos 

Maximiliano (1918, p. 84), de que “na multidão o sentimento geral foi de estupor”7. No entanto, a 

ausência do povo na Proclamação da República não foi vista como um problema na ótica de 

Campos Sales, muito menos antidemocrática, pois se uma revolução popular havia elevado Dom 

Pedro II ao trono do país, uma revolução republicana, “ao influxo das mais generosas aspirações e 

gerada no puro sentimento do amor da liberdade e da pátria” o havia derrubado de lá (CAMPOS 

SALES, 1983, p. 29). 

Nesta linha, a política federalista de Campos Sales foi direcionada para o lugar onde residia 

o poder. E em sua concepção, como visto, o poder encontrava-se nos Estados, naquela época 

comandados pelas oligarquias locais. As mesmas, por sinal, que utilizavam de todos os artifícios 

conhecidos para ganhar as eleições. Na prática, a política de Campos Sales dava carta branca para 

a atuação das oligarquias no plano estadual, no mesmo passo em que estas acenavam apoio ao 

Presidente da República. Sua proposta foi, neste viés, extremamente pragmática. Ao jogar a política 

para o plano dos Estados, sua intenção era deixar livre a Presidência para fazer todas as reformas 

administrativas que eram necessárias para o país. Isto ele deixou muito claro, e foi exatamente o 

que fez (CAMPOS SALES, 1983, p. 105). 

6. A política de diálogo com o Congresso Nacional 

Em outro plano, o sucesso da política dos governadores exigia um diálogo menos 

independente e mais harmonioso do Presidente da República com o Congresso Nacional. Em seu 

Manifesto Inaugural, o Presidente transmitiu a ideia de que o Executivo e o Legislativo “são os 

                                                 
7 Ironicamente, como lembra José Murilo de Carvalho em Os bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não 

foi (2005), a mesma população que assistiu bestializada à Proclamação da República resistiria, poucos anos depois, 

contra os atos estatais, considerados arbitrários, que culminaram na Revolta da Vacina, de 1904.  
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poderes que collaboram em estreita alliança na dupla esphera do governo e da administração; a 

elles, pois, compete manter, no desdobramento de sua commum actividade, uma continua e 

harmonica convergencia de esforços” (CAMPOS SALES, 1898, p. 11-12). Estas palavras não 

foram ditas ao acaso. A intenção de Campos Sales era alterar radicalmente, a partir daquele 

momento, a relação entre o Presidente da República e o Congresso Nacional, que mais parecia um 

“campo de batalha”, como registrou Alcindo Guanabara (2002, p. 76).  

Mais do que isso, Campos Sales tinha em mente, desde o seu Manifesto Eleitoral, que 

precisaria da “collaboração de uma maioria do corpo legislativo” (1902, p. 23) para governar, pois 

nenhum governo teria sucesso se dispensasse esta cooperação. Assim, segundo o Presidente, era 

preciso rever a política do seu antecessor, Prudente de Morais, para interpretar com menor rigor a 

separação dos poderes (CAMPOS SALES, 1983, p. 68). 

Neste particular, Campos Sales percebeu que, para obter sucesso em sua política, deveria 

mudar as regras regimentais de um importante mecanismo da Câmara dos Deputados: a Comissão 

de Verificação de Poderes. Em linhas gerais, a Comissão existia desde o Império e era responsável 

pelo reconhecimento da legalidade dos diplomas dos deputados eleitos. Para Alcindo Guanabara, 

eram, no fim das contas, “essas juntas as que iam proceder às eleições, pois eram elas as que iam 

constituir a maioria da Câmara pela concessão dos diplomas aos eleitos” (2002, p. 80-81).  

Ciente desta dinâmica, o Presidente da República articulou com o Presidente da Câmara, o 

deputado Augusto Montenegro, seu aliado, a mudança no Regimento da Casa para estabelecer que 

o presidente da Comissão de Verificação de Poderes, “que era anteriormente o mais velho dos 

candidatos diplomados presentes, fosse o presidente então em exercício” (GUANABARA, 2002, 

p. 77). O objetivo de Campos Sales foi alterar o critério do “mais velho” no comando da Comissão 

de Verificação de Poderes, que poderia não estar ao seu lado, para a figura do próprio Presidente 

da Câmara, seu aliado naquele momento, que por sua vez escolheria o seu sucessor. O resultado, 

como aponta Renato Lessa, foi que “o parlamentar de oposição não entrava no Parlamento 

brasileiro” (2000, p. 33), pois a Comissão passou a reconhecer apenas os diplomas dos deputados 

leais ao Presidente da República e ao Presidente dos Estados, tudo em perfeita conformidade com 

a política dos governadores. 

Assim, ao fim de seu mandato, Campos Sales via uma posição do Congresso muito diversa 

da que havia existido com seu antecessor, pois encontrou no Legislativo “apoio leal e eficaz” e 

nenhuma “oposição organizada – apenas vozes discordantes”, o que se constatou também com os 

Estados, “todos em relação de perfeita cordialidade e harmonia com o poder federal, resultando 
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deste auspicioso conjunto a tranquilidade geral, que [permitia] à administração cuidar dos 

interesses gerais da República” (CAMPOS SALES, 1983, p. 188). 

7. O arranjo institucional nos municípios: a prática do coronelismo  

No plano municipal, a política constitucional de Campos Sales desenvolveu-se por meio do 

“coronelismo”, que segundo Victor Nunes Leal, “alcançou sua expressão mais aguda na Primeira 

República” (2012, p. 231). Sem a pretensão de esgotar o tema, que não é objeto específico deste 

trabalho, as principais características que podem ser apontadas sobre o sistema já foram indicadas 

por Victor Nunes Leal em sua obra intitulada Coronelismo, enxada e voto: O município e o regime 

representativo no Brasil, publicado originalmente em 1948. Grosso modo, o coronelismo é 

conceituado, naquela obra, como “um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 

progressivamente fortalecido, e a decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos 

senhores de terras” (LEAL, 2012, p. 44).   

Eram comuns na prática coronelista, como aponta Victor Nunes Leal, o voto de cabresto, o 

uso da força policial pelos coronéis, a hostilidade com os rivais políticos locais, entre vários outros 

mecanismos, num sistema cuja regra era o “recurso simultâneo ao favor e ao porrete” (2012, p. 66), 

e que, ao fim e ao cabo, mantinha as desigualdades sociais e a obediência da população pobre que 

vivia no campo aos mandos e desmandos dos coronéis. O essencial a ser destacado, neste ponto, é 

que a lógica coronelista estava diretamente vinculada à política constitucional da política dos 

governadores de Campos Sales. De fato, Victor Nunes Leal observava, sobre o coronelismo, que 

“essas máquinas eleitorais estáveis, que determinaram a instituição da ‘política dos governadores’, 

repousavam justamente no compromisso ‘coronelista’” (2012, p. 233). 

8. O papel do Poder Judiciário  

O programa federalista de Campos Sales também imergiu na esfera do Judiciário. Muito 

embora tenha revelado em seu Manifesto Inaugural que eram mais remotas as relações deste Poder 

com o Executivo e o Legislativo, por ser um Poder que apenas julga e “não lucta; não ataca; não 

se defende” (CAMPOS SALES, 1898, p. 11), o Presidente defendeu desde a Assembleia Nacional 

Constituinte, e também na condição de Ministro da Justiça do Governo Provisório, uma inovação 

institucional, em nome do federalismo, que lhe renderia muitas críticas, ainda que tenha saído 

vitorioso da disputa: a criação da justiça estadual.  
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Passando de um modelo institucional em que apenas existia a justiça federal, Campos Sales 

incentivou a criação da justiça estadual. Afinal, como o sistema federativo exigia, em sua 

concepção, a soberania do Estado dentro da União, era necessária a “existencia de uma dupla 

soberania na triplice esphera do poder publico: supprimir, portanto, um só que seja dos orgams 

desta soberania equivale a destruir o proprio systema” (CAMPOS SALES, 1902, 17). Amarravam-

se, assim, os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, num laço político e constitucional que só 

iria ser desfeito muito tempo depois, com a Revolução de 1930.  

9. A essência do constitucionalismo de Campos Sales 

A política dos governadores de Campos Sales é vista de diferentes maneiras sob a perspectiva 

constitucional dos cientistas políticos. Pela ótica de Renato Lessa, por exemplo, a política dos 

Estados pode ser classificada como uma rotina inventada na República, mas sem colorido ou brilho 

constitucional (2000, p. 13). Bolívar Lamounier, por outro ângulo, lembra que a mesma política 

dos governadores “não mudava textualmente a Constituição, mas agredia-lhe o espírito” (1999, p. 

88). Em análise mais recente, Christian Lynch aponta que “a política dos governadores não passava 

de um modelo operativo empírico por que as instituições funcionavam, a partir da interpretação 

que os agentes políticos conferiam às normas constitucionais” (2012, p. 151). O certo é que foi a 

política institucional que mais durou no período republicano brasileiro, seja qual perspectiva se 

escolha como a correta.  

Sem a intenção de esgotar o número de compreensões possíveis, este trabalho defende a 

premissa de que, na verdade, a política dos governadores nasceu para atender à realidade do país 

no contexto oligárquico. Neste sentido, parece ter razão Guerreiro Ramos quando afirma que “não 

teria sido possível, sem tal expediente, ou coisa parecida, promover o mínimo de consenso entre as 

fôrças que realmente comandavam as situações nos Estados” (1961, p.70). Ao assim proceder, 

embora sem esta intenção declarada, a política dos Estados acabou por complementar 

politicamente a Constituição jurídica de 1891. Isto significa dizer que o texto constitucional 

elaborado pela Assembleia Nacional Constituinte tinha permanecido até aquele momento como o 

último fundamento de validade apenas da ordem jurídica, e assim continuou após a invenção da 

política dos governadores por Campos Sales. O que o Presidente fez foi criar outro mecanismo, 

mas de natureza política, que servisse de último fundamento de legitimidade da própria ordem 

política.  
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Desse modo, a Constituição jurídica, fruto do poder constituinte, passou a conviver 

harmoniosamente com a Constituição política derivada da política dos governadores8. E foi 

justamente esta simbiose entre a Constituição jurídica e a Constituição política que permitiu a 

relativa estabilidade da República Velha até a Revolução de 1930. Esta foi, em síntese, a essência 

do constitucionalismo hiperfederalista e conservador de Campos Sales. 

O próprio Presidente tinha consciência do sucesso de sua política constitucional. Sem alterar 

uma vírgula da Constituição, Campos Sales mudou completamente a política nacional. Isso o fez 

querer não só que a sua política constitucional se perpetuasse, o que era bastante natural, mas 

também a eleição de um sucessor que adotasse a sua estratégia federalista, dando início à conhecida 

política do café com leite, com o apoio da eleição do paulista Rodrigues Alves para Presidência da 

República e do mineiro Afonso Pena para a Vice-Presidência (CAMPOS SALES, 1983, p. 183-

197). Esta lógica dominaria o cenário político da Primeira República, não sem algumas 

contestações, mais de três décadas, até a Revolução de 1930.   

Outro desdobramento do sucesso da política de Campos Sales consistiu na defesa 

intransigente da intangibilidade da Constituição de 1891. Para o Presidente, depois do êxito de sua 

política, a Constituição deveria permanecer intocável, sem a alteração de uma vírgula sequer. Por 

essa razão, criticou de maneira ferrenha a “obsessão reformista”9 daqueles que tinham o objetivo 

de mudar a Constituição para fortalecer o governo federal, em detrimento do federalismo centrado 

na “soberania” dos Estados (CAMPOS SALES, 1983, p. 128-131).   

Desde seu Manifesto Eleitoral de 1897, o então candidato já declarava que estava “fóra das 

aspirações nacionaes as reformas profundas ou de caracter institucional” (CAMPOS SALES, 1902, 

p. 25). Reafirmando sua posição de conservador do establishment republicano, em discurso 

proferido em 18 de dezembro de 1902, logo após deixar a Presidência da República, Campos Sales 

deixava viva sua defesa pela manutenção do sistema jurídico consagrado no texto da Constituição 

de 1891. Para o Presidente, era preciso evitar, nesta toada, o “cataclismo revisionista” (CAMPOS 

SALES 1983, p. 206). 

                                                 
8  Para uma análise mais detalhada, e também mais teórica, sobre a distinção entre constituição política e constituição 

jurídica, consultar a obra Teoria do Estado de Hermann Heller, com especial destaque para a tentativa de superação 

do debate entre Hans Kelsen e Carl Schmitt a respeito da supremacia da constituição política ou da constituição 

jurídica (HELLER, 1968, p. 295-327). 
9  Foram várias as correntes que pregaram a revisão da Constituição da Primeira República, desde as propostas mais 

tímidas, como as de próprio Rui Barbosa, até as que defendiam uma revisão de maior envergadura, como as 

sugestões de Alberto Torres e Oliveira Vianna. Em sua afirmação, o Presidente não aponta explicitamente qual 

corrente teria a “obsessão reformista”, mas levando em consideração a data em que escreveu Da Propaganda à 

Presidência, por volta de 1903, é possível que estivesse se referindo ao jurista e político Silveira Martins, que 

defendeu a reforma constitucional e a adoção do Parlamentarismo já nos dias seguintes ao da Promulgação da 

Constituição, certamente em razão de sua (tardia) preferência pela Monarquia.  
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Por esta razão, Campos Sales julgava inconsistente o argumento revisionista de que a reforma 

da Constituição seria necessária devido à imitação de modelos constitucionais que não estariam 

adaptados à realidade brasileira. Seguindo uma lógica de natureza positivista, ele entendia que 

“cabe a uns a primazia em determinada esfera da civilização humana, e a outros, que vêm 

marchando atrás, nunca foi vedado enveredar pelo caminho já trilhado, colhendo os benéficos 

frutos das posições alcançadas” (CAMPOS SALES, 1983, p. 129).  

O importante, segundo Campos Sales, era verificar se o federalismo norte-americano era 

adaptável à realidade brasileira, e a esta questão o Presidente respondia com um sonoro sim, em 

razão da propaganda republicana que animava a história do Brasil. Ao fim, nada impedia, para 

Campos Sales, de o Brasil trilhar o mesmo caminho dos Estados Unidos, por meio da importação 

constitucional, e colher os frutos da árvore plantada com as sementes do liberalismo federalista. 

10. Conclusão 

Como visto, a preferência constitucional de Campos Sales era abertamente derivada dos 

ideais norte-americanos, consubstanciados na Constituição americana. Todavia, muito embora o 

Brasil e os Estados Unidos guardassem, e ainda guardem, muitas semelhanças estruturais, como a 

grandeza territorial e o passado colonial escravagista, a transplantação das instituições norte-

americanas em terras tupiniquins parece ter encontrado resistência na realidade local. Neste 

sentido, parece correto afirmar que a importação daquelas ideias constitucionais não aconteceu em 

um encaixe perfeito. 

Várias ideias de Campos Sales, apesar de inspiradas no modelo norte-americano, foram uma 

clara adaptação ao meio nacional. A lógica do federalismo centrado na política dos governadores 

foi inegavelmente uma inversão das ideias dos federalistas americanos. De fato, lá o momento 

constituinte exigiu o fortalecimento do poder central em detrimento da soberania dos Estados 

Confederados. Aqui, ao contrário, a Proclamação da República provocou o enfraquecimento do 

poder central e o empoderamento das antigas províncias.  

A transfiguração institucional do federalismo de Campos Sales, fortemente marcada pelo 

elemento oligárquico, revelou ser muito mais do que uma simples questão de nomenclatura. 

Embora inspirada no modelo federalista dos Estados Unidos, assumiu feições muito distintas no 

Brasil, e orientou toda a política constitucional da Primeira República. 

Estas breves considerações, além de comprovarem o quão rico é o potencial teórico sobre a 

nossa própria trajetória constitucional, revelam também que existem traços do constitucionalismo 
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pátrio que merecem estudos mais aprofundados e mais atenção dos pesquisadores, de modo que 

seja possível compreender melhor as origens e particularidades do nosso constitucionalismo. 
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INTELECTUAIS E O DEBATE SOBRE O IBERISMO NA CONSTRUÇÃO DA 

IDENTIDADE NACIONAL NO BRASIL. 

Maria Emília Prado1 

Para os intelectuais brasileiros, a questão nacional sempre se apresentou como um desafio e 

na formulação de suas análises, a temática da manutenção/ruptura com o legado lusitano possui 

lugar destacado.  A adoção de medidas institucionais e sociais capazes de viabilizar a construção 

no Brasil do modelo político e social que define a modernidade implicava na quebra dos modos 

tradicionais de construção do Estado a partir dos interesses hierarquizados e segmentados.   

Nesse embate de ideias e práticas políticas, o Brasil pôde implantar instituições políticas 

próprias ao mundo moderno, leia-se anglo-saxão, mas é possível também se constatar a 

permanência de práticas políticas que não se coadunam com esta modernidade e que indicam a 

estabilidade dos valores lusitanos.  O objetivo desta comunicação é analisar o modo como o 

conceito de identidade foi construído no Brasil a partir da valoração ou da negação das raízes ibérias 

bem como através da busca por modelos de sociedade e cultura, em especial aqueles implantados 

nos Estados Unidos.  

De maneira geral os intelectuais brasileiros ao longo do século XIX refletiram principalmente 

sobre questões pertinentes à Natureza do Estado que se estava construindo. A partir de 1870 

começou a ganhar corpo algumas reflexões pertinentes à questão nacional. Buscava-se discutir os 

meios capazes de transformar o Brasil em um país constituído por uma população composta por 

homens livres, integrados à sociedade de direitos, uma vez que a realidade política e social se 

caracterizava pela vigência da exclusão, cujas maiores expressões eram: a concentração fundiária, 

a escravidão, a ordem senhorial reforçados pela vigência do  ethos católico.  

A ausência de um sistema universitário aliado à fragilidade da esfera pública literária, a 

premência em estruturar o Estado nascente com base em instituições liberais fez com que ao longo 

do século XIX não fosse possível encontrar no Brasil uma reflexão estritamente intelectual, mas 

sim um debate sobre os modos de organização desse Estado. A liberdade, por exemplo, (mote 

central do liberalismo) era concebida pelos intelectuais enquanto referida ao Estado e não como 

um tema em si mesmo. O liberalismo aparecia, assim, em parte significativa do pensamento 

brasileiro do século XIX, sob a forma de um arranjo institucional ou de uma discussão sobre a 

liberdade no tocante à forma de governo e/ou autonomia das províncias diante do poder central. 

(PRADO, 2006, p.15-30)  

                                                 
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Profª. Visitante Universidade de Cádiz/Espanha e Universidade de 

Coimbra/Portugal. emiprado@gmail.com 
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A problemática central do liberalismo que necessariamente estava referida ao indivíduo, 

praticamente não foi objeto de reflexões no Brasil. Ao se discutir a liberdade esta já se encontrava 

referida ao Estado. A discussão conceitual do liberalismo não encontrava ressonância. Destaque-

se ainda o fato do Estado brasileiro ter sido fundado em condições extremamente contraditórias. 

Políticos e intelectuais serviram-se do arcabouço teórico do Liberalismo, ao menos em alguns 

pontos e das experiências históricas de outros países para justificar o processo de independência, 

mas os pressupostos liberais não encontravam ressonância numa sociedade onde vigoravam 

relações escravistas.  

Ao longo dos primeiros cinquenta anos que sucederam à independência realizada em 1822, 

o pensamento político brasileiro foi marcado pelo ecletismo: versão francesa do liberalismo 

conservador inglês que se ajustava, perfeitamente, à realidade de um império que pretendia se 

estruturar segundo o modelo político liberal, mas que se encontrava assentado sob uma base social, 

política e econômica que não guardava vínculos com o modelo liberal. Nessas circunstâncias, o 

Constitucionalismo seria aceito como condição indispensável à organização do Estado. Não se 

admitia governos absolutos, mas a fonte da soberania não estava na representação popular. O ciclo 

de formação da corrente eclética no Brasil teve início nos anos de 1830. Frei José do Espírito Santo, 

segundo o Dicionário de Sacramento Blake, seria o primeiro a vulgarizar as doutrinas da escola 

eclética, fundada em França por Victor Cousin e Royer Collard. (PRADO, Ibid,p.15-30).  

As ideias de liberdade para as províncias e de autonomia provincial seriam esposadas por 

muitos dos pensadores do século XIX e de modo geral é possível se afirmar que os Estados Unidos 

da América eram a fonte de inspiração para homens como Teófilo Otoni (ARAÚJO,1999,p.165-

190) e Tavares Bastos (VIANNA, 2012,p.40-52), dois ardorosos defensores da autonomia 

provincial. Não é possível deixar de lembrar o papel importante, em defesa do federalismo 

desempenhado por Rui Barbosa. 

A obra de Tavares Bastos tornou-se emblemática da crítica à centralização e da defesa da 

autonomia provincial, a partir da polêmica promovida desde a publicação de A Província. 

(BASTOS [1870]1937) À defesa da autonomia provincial agregava Tavares Bastos a da não 

interferência do Estado na economia. Melhor dizendo, caberia ao Estado apenas estimular a 

agricultura, mas, de resto era necessário que as iniciativas individuais pudessem se expressar. 

(VIANNA, Op.Cit,p.49-52)  

O bando de ideias novas denominação dada por Sílvio Romero (ROMERO, (1910,p.359), 

inundou o império a partir do decênio de 1860, quando teve início a renovação. No Nordeste surgia 

a denominada “Escola do Recife“, cujas figuras principais eram o próprio Sílvio Romero e Tobias 
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Barreto. É preciso considerar, antes de tudo, que inexistia identidade na então denominada Escola 

do Recife (PAIM, 1981), pois, em Sílvio Romero é possível encontrar forte influência de Spencer, 

traço não detectável em Tobias Barreto. (MERCADANTE, PAIM, 1972) Os intelectuais ligados à 

Escola do Recife foram influenciados também por Haeckel e pelo neo-kantismo em  geral, e 

empenharam-se em abordar o homem como consciência. 

Contrários à escravidão, defensores do cientificismo, adeptos do progresso material e das 

artes mecânicas, da engenharia, da matemática e das técnicas os positivistas se posicionavam contra 

o mundo que a monarquia criou. O exército e as camadas médias urbanas encontrariam em seus 

pressupostos um ponto de referência capaz de impulsionar as mudanças políticas, sociais e 

econômicas no sentido de se construir uma sociedade moderna, integradora e distante do 

liberalismo que pouca chance tinha de florescer no Brasil preso às tradições ibéricas e à 

permanência dos traços coloniais: patrimonialismo, escravidão, ausência de individualismo. 

É preciso considerar que a chamada geração de 1870 não foi inteiramente tomada pelo 

culturalismo da Escola do Recife ou pelo positivismo. Os Estados liberais eram ainda os modelos 

que inspiravam intelectuais e políticos. Adepto do liberalismo anglo-saxão e da experiência 

histórica norte-americana foi, por exemplo, Rui Barbosa um dos ícones da geração. Liberal e 

simpatizante do cientificismo de Spencer foi Alberto Sales - ideólogo do Partido Republicano 

Paulista-. (PRADO, 2005,Op.Cit, p:92-112) 

A geração de 1870 (ALONSO,2002 e BARROS,1986) teve também entre seus membros os 

mais ardorosos defensores da forma republicana de governo. Os novos ventos que por aqui 

sopravam vinculavam de modo bastante estreito, ainda que não exclusivo, o progresso à república. 

A monarquia era sinônima de centralização ferrenha, escravidão, ruralismo, supremacia da Igreja, 

em uma palavra: atraso. A república era a liberdade: para as províncias, para o processo eleitoral 

(porque ficaria livre do poder moderador) e para a entrada de novos atores na política, provenientes 

de outros segmentos sociais. Os novos tempos exigiam a república. As inquietações expressas por 

intelectuais como Rui Barbosa, André Rebouças, Quintino Bocaiúva, Teixeira Mendes, Alberto 

Sales, Joaquim Nabuco tiveram desdobramentos políticos importantes e constituíram um capítulo 

fundamental da vida intelectual brasileira. (PRADO, 2005, p.92-112)  

Alguns intelectuais começaram, porém, a creditar à colonização portuguesa a 

responsabilidade pela defasagem do Brasil diante de países como França, Inglaterra, Alemanha e 

Estados Unidos. Em assim procedendo se voltavam para análise das questões relativas à natureza 

cultural e/ou psicológica do colonizador português, procurando encontrar nelas as possíveis razões 

para o atraso do Brasil.  
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A obra que inaugurou esse posicionamento foi, sem dúvida, a de Tavares Bastos Os Males 

do Presente e as Esperanças do Futuro (Bastos 1867). Neste livro o autor se mostrava bastante 

crítico diante do passado colonial brasileiro, especialmente no tocante ao papel desempenhado pela 

colonização portuguesa.  

A origem dos nossos males não está só nos recentes erros de ontem, como de ordinário 

se diz. Não! Para descobri-la é preciso remontar ao curso de mais de um século, a muitos 

dias passados; é preciso procurá-la nesse longínquo tempo em que se encerrou a epopeia 

da idade-média e começou o drama terrível da história moderna. O século XVI foi o 

teatro do absolutismo mais depravado. Para os povos de raça latina, sobretudo, ele é a 

expressão da guerra e da fome, da tirania e do fanatismo, da tortura e da fogueira, 

símbolos da maior miséria social. (BASTOS,1867,p.27-28)  

Proclamada a república, em 1889, a reflexão intelectual no Brasil caminhou por trilhas mais 

diversificadas, pois na tentativa de compreender o país houve os que se preocuparam em enaltecê-

lo, assim como houve os que preconizavam mudanças. Mas, mudar para onde e como? Adotar que 

modelo histórico? Quais fatores impediam a mudança? A defesa da especificidade nacional 

encontrou sua melhor expressão nestes finais do século XIX nas obras de Eduardo Prado A Ilusão 

Americana (Prado 1890) e do conde de Afonso Celso- Porque me Ufano de meu País. 

(FIGUEIREDO JR, 1901). Em ambas encontramos o enaltecimento da riqueza cultural do Brasil 

bem como do papel desempenhado pelo colonizador português. 

 A obra de Afonso Celso Porque me Ufano de meu País (IBIDEM, 1901) enaltecia a riqueza 

da formação cultural brasileira, bem como o papel desempenhado pelo colonizador para a 

construção dessa identidade caracterizada pela multiplicidade racial e cultural. O Brasil era, 

portanto, a terra do porvir. A terra abençoada por Deus que dele recebeu uma natureza privilegiada 

e repleta de recursos. Não havia porque valorizar positivamente a experiência de outros países, uma 

vez que eles não tinham nada para nos ensinar, mesmo porque o Brasil não precisava aprender 

coisa alguma com França, Inglaterra e menos ainda com os Estados Unidos.  

Porque me Ufano de meu país escrito em 1900 e publicado pela primeira vez em 1901, 

tornou-se uma espécie de Cartilha de um nacionalismo ingênuo, que teve, porém, enorme 

influência entre a juventude, já que passou a ser adotado nas escolas. Recebeu inúmeras reedições 

e como o título tão exemplarmente clarifica, o livro é uma exaltação das virtudes brasileiras. Não 

há preocupação em olhar para outros países nem tampouco em discutir, analisar ou compreender 

os significados do ideal civilizatório. Afonso Celso preocupou-se, através dos capítulos de sua obra, 

em demonstrar quais os fatores responsáveis pela grandeza do Brasil, que era apresentado como 
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um país definido por: território, povo, natureza, cultura e história. Uma perfeita combinação 

destinada a levar o país às maiores glórias e que teve como realizador a providência divina. Ao 

longo dos 42 capítulos que constituem o livro o autor descerra uma a uma as razões da glória do 

Brasil.  

Pouco depois de Afonso Celso publicar seu texto de louvor ao Brasil e a herança aqui deixada 

pela colonização portuguesa, Manoel Bomfim externava em América Latina males de origem 

(Bomfim [BOMFIM,[1905]1987) uma crítica contumaz aos males herdados da colonização ibérica 

e portuguesa em particular. Bomfim redigiu América Latina. Males de Origem, ao longo do ano de 

1903, momento em que recebeu solicitação de um jornal de Paris, cidade onde residia à época, para 

que desse uma entrevista esclarecendo os problemas gerais com que se defrontava a América 

Latina. Dispôs o resultado de suas reflexões nessa obra, na qual afirmava de modo corajoso, seu 

nacionalismo. Contestava a postura etnocêntrica dos jornalistas, escritores e políticos europeus que 

percebiam a América Latina como uma região atrasada, povoada por mestiços indolentes e 

degenerados. Continuávamos sendo tratados como criança a quem se repete continuamente “não 

prestas para nada, nunca serás nada”.(IBIDEM,p.43) Contestava ser a América Latina apenas uma 

terra de escândalos e de desonestidade. Reconhecia, porém, que era inegável nosso atraso 

Bomfim.(IBIDEM,p.38) 

Manoel Bomfim viu na forma dos ibéricos conceberem o processo colonial, as raízes dos 

males que afligiam a América Latina. A herança ibérica estava marcada pelo parasitismo e 

degenerescência, segundo ele, responsáveis pela incapacidade da América Latina de se construir 

enquanto um continente moderno e voltado para a difusão das atividades produtivas. Para Bomfim, 

mesmo quando deixamos de ser uma área colonial, a prática de se viver parasitariamente do 

trabalho de outrem, já havia se instalado.  

Na comparação da colonização ibérica com aquela empreendida na América do Norte, 

Bomfim, uma vez mais reafirmava que o Brasil se caracterizava pelo parasitismo em contraposição 

ao empreendedorismo que caracterizavam os Estados Unidos.  Ainda que lá também tivesse 

existido a escravidão, no Brasil bem como na América Latina. 

Como resultado dessa forma de colonização, estabeleceu-se internamente nas sociedades 

latino-americanas um parasitismo de uma classe sobre a outra, dos que detinham os meios de 

produção sobre os que nada possuíam. Das qualidades a nós transmitidas, a mais sensível e 

interessante afirmava Bonfim, é o conservantismo. 

 As primeiras duas décadas do século XX assistiram a outras reflexões louvando ou 

condenando a herança colonial portuguesa. Neste sentido cabe destacar as análises, imagens e 
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projetos construídos por dois intelectuais que ocuparam lugar de destaque no cenário cultural 

brasileiro: Paulo Prado e Oliveira Vianna. 

No decênio de 1920, a questão da herança colonial lusitana como um empecilho para que o 

Brasil se tornasse uma nação moderna, foi objeto primordial das reflexões realizadas por Oliveira 

Vianna. Suas análises diferenciavam-se dos antecessores, em primeiro lugar, porque eram 

apresentadas como calcadas nos referenciais da Sociologia bem como do Historicismo alemão. 

Leitor das obras de Sombart e Weber, Oliveira Vianna estruturou o conjunto de sua obra utilizando 

a metodologia de pesquisa própria da Sociologia alemã. Sua obra se pretende exaustiva, no sentido 

de abarcar o conjunto da estrutura social brasileira para, a partir do entendimento do modo como 

se estruturou essa sociedade propor os meios necessários a torná-la uma nação moderna. 

Francisco José de Oliveira Vianna, nasceu em 1883 no interior da então província 

fluminense, estudou Direito e se dedicou ao jornalismo e ao magistério. Foi antes de tudo, um 

cientista social e nessa condição, procurou compreender a realidade político-social brasileira e 

apresentar um projeto capaz de viabilizar a construção, no Brasil, de um Estado Nacional integrado. 

No prefácio de Populações Meridionais do Brasil (VIANNA [1920], 1987) esclarecia o objetivo 

de sua obra e o método com que trabalharia. Narrando um incidente ocorrido no interior do Estado 

do Rio onde teria ouvido de alguns moradores que um dos grupos políticos envolvidos no incidente 

apelaria “para o governo da Bahia”. (IBIDEM,p.13) Estranhara o fato, mas, lembrara-se que há 

cerca de século e meio atrás o governo da Bahia regia, somo sede do governo geral, a capitania do 

Rio de Janeiro. Passou então a considerar a importância da História na análise de qualquer 

sociedade. Assim, analisando a sociedade brasileira na sua condição de colônia e ressaltando o 

papel dos traços culturais ibéricos herdados de Portugal, buscava realizar seu diagnóstico sobre o 

Brasil. Ao longo da extensa obra que produziu, dedicou-se à compreensão da estrutura social e 

política que se construiu no Brasil, a partir do processo de colonização. Oliveira Vianna se recusava 

a aceitar que a importação de modelos políticos e/ou jurídicos pudesse contribuir para tornar o 

Brasil um país moderno. Ao contrário, acreditava que as soluções para o Brasil deviam ser buscadas 

a partir da análise da sociedade brasileira, que foi constituída a partir de sua condição de colônia e 

sem deixar, portanto, de considerar os traços culturais ibéricos herdados de Portugal.  

Oliveira Vianna não se preocupou apenas em apontar traços definidores da identidade 

brasileira. Seu objetivo era analisar o modo como o Brasil se organizava e se constituía para então 

se dedicar a elaborar projetos destinados a construir uma nova realidade para o país. Suas reflexões 

diferenciavam-se daquelas realizadas por outros intelectuais, porque apresentadas como embasadas 

nos referenciais da Sociologia bem como do historicismo alemão. Pretendeu construir uma análise 
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que fosse a fiel expressão da realidade social brasileira, para só depois indicar as mudanças 

necessárias para transformar esse quadro.  

Considerando que a estrutura social brasileira era produto da história e que o passado não 

podia ser corrigido, preocupava-se em examinar o presente, visando desenhar soluções para que 

determinados vícios fossem superados. O Brasil que surgia da pena de Oliveira Vianna era um país 

que se caracterizava por possuir uma estrutura social de tipo patriarcal, baseada em famílias que se 

compunham não só dos elementos a ela vinculados por laços de sangue, mas também por um grande 

número de agregados. 

Adepto de um Estado forte e centralizador, capaz de outorgar cidadania, Oliveira Vianna 

introduzia então, a ideia de um corporativismo mais afinado com aqueles já existentes no mundo 

em que ele vivia. Este corporativismo seria composto por segmentos sócio profissionais 

organizados, ou seja, por câmaras ligadas ao mundo do trabalho - a partir dos sindicatos - ou por 

câmaras ligadas ao mundo do patronato. O mecanismo da representação corporativa buscava 

agrupar os indivíduos dentro de determinadas estruturas e eram elas que se faziam representar e 

não o indivíduo entendido como cidadão.  

Numa vertente diametralmente oposta, no tocante ao papel desempenhado pela herança 

ibérica e voltando seu olhar para os Estados Unidos, Paulo Prado redigia e publicava o seu Retrato 

do Brasil. Ensaio sobre a Tristeza Brasileira. (PRADO, [1928] 2001)   

Paulo Prado nasceu em São Paulo, em 1869, filho primogênito do conselheiro Antônio Prado 

- chefe do partido conservador, fazendeiro de café e responsável pela fundação, em 1887, da casa 

Prado, Chaves & Cia, que se tornou a maior empresa exportadora de café. Cursou a faculdade de 

Direito do largo de São Francisco em São Paulo, mas não chegou a exercer a profissão e pouco 

depois de formado, com o advento da república, estabeleceu-se em Paris na casa do tio Eduardo 

Prado, o mesmo que havia escrito e publicado A Ilusão Americana (PRADO,1890)- obra que 

causou enorme desagrado tendo sido proibida sua circulação pelo fato de condenar o modelo 

político norte-americano-. Na Europa Paulo Prado aprimorou sua formação intelectual, 

frequentando livrarias e se interessando pelas novidades no terreno das ideias. Em 1897 retornava 

ao Brasil, atendendo à solicitação de seu pai para exercer as funções de gerente na firma Prado, 

Chaves & Cia.  

Prado escrevera bastante influenciado pela obra de seu amigo e mestre Capistrano de Abreu. 

Procurou em seu livro desvendar no caráter do povo e nos traços históricos a razão para a existência 

dessa tristeza, tão impeditiva do empreendimento. Dividido em quatro capítulos, o autor obra 

discorreu sobre a luxúria, a cobiça, a tristeza e o romantismo com um post-scriptum conclusivo. 
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Creditava à colonização portuguesa a presença dessa tristeza que caracterizava o brasileiro. Este 

tema seria objeto de nova análise com a publicação no decênio de 1930 das obras de Sérgio Buarque 

de Holanda, Raízes do Brasil (HOLANDA,1936) e Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, 

(FREYRE,1933) obras polêmicas e que causaram grande impacto no meio intelectual brasileiro.  

Retrato do Brasil apresentava-se como uma leitura extremamente crítica e pessimista da 

sociedade brasileira, escrita por um integrante da elite política, social e intelectual. A obra foi 

duramente criticada à época do seu lançamento, de modo que o  ambiente intelectual lhe bastante 

hostil. A crítica mais veemente partiu, porém, do amigo e companheiro de longas jornadas, Oswald 

de Andrade2. A amizade entre os dois chegou mesmo a se romper em razão das duras palavras 

proferidas por Oswald. O retrato pessimista do Brasil traçado por Paulo Prado era mais uma 

tentativa de entender as razões do atraso diante das nações civilizadas que Prado tão bem conhecia.  

Começara discorrendo sobre a natureza dos colonizadores que para aqui vieram constituídos 

por “degredados que abandonavam nas costas as primeiras frotas exploradas, ou náufragos, ou 

gente mais ousada desertando das naus, atraída pela fascinação das 

aventuras”.(PRADO,[1928]2001:67) O tema da aventura já fora levantado por Manoel Bomfim e 

foi uma vez mais retomado por Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil. (HOLANDA, 

1936). A busca pelo eldorado, representado pelas minas de ouro e prata, só fazia atiçar ainda mais 

este espírito aventureiro, enfim concretizado com a descoberta no século XVIII das Minas Gerais 

que na concepção de Paulo Prado tanto empobreciam o Brasil. 

O retrato da colonização que surgia da pena de Paulo Prado era extremamente crítico para 

com a metrópole e o colonizador.  A tristeza grassava, no entender de Paulo Prado. Essa 

característica da alma brasileira interditava que se pudesse aqui estabelecer o espírito dos novos 

tempos: o empreendedorismo. Falava mais alto o empresário Paulo Prado. Um empresário com 

alma de diplomata, vivendo na cidade capital do estado que se apresentava desde muito como a 

locomotiva brasileira. Misto de aristocrata e burguês, homem de negócios com ampla visão 

cosmopolita, Paulo Prado inquietava-se com a ausência desse espírito empreendedor. “O nosso 

próprio antepassado de Portugal, cantador de fados saudosos, enamorado e positivo, é um ser alegre 

quando comparado com o descendente tropical, vitima da doença, da pálida indiferença e do vício 

da cachaça”.(PRADO, Op. Cit,p.144) 

Percebia os brasileiros como sendo um povo submisso e débil. Destituído do vigor que 

caracterizava os povos empreendedores. Creditava parte dessa característica ao colonizador que 

                                                 
2 Oswald de Andrade nasceu em São Paulo em 1890. Foi um dos promotores da Semana de Arte Moderna que ocorreu 

1922 em São Paulo, tornando-se um dos grandes nomes do modernismo literário brasileiro.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Semana_de_Arte_Moderna
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Modernismo
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para aqui veio carregando o sonho do retorno e a saudade da pátria. O retrato que traçara do Brasil 

era mais que triste, era amargo. Paulo Prado ressaltava as marcas que este passado colonial deixou 

no Brasil e via nelas uma barreira difícil de ser transposta e principalmente derrubada. No entender 

de Paulo Prado, a indolência e passividade da população facilitaram, por outro lado, a unidade e a 

preservação do território. Dada à carência de vigor do povo brasileiro, o futuro que Paulo Prado 

descortinava para o Brasil não podia deixar de ser também melancólico.  

Diferentemente de Oliveira Vianna que pretendeu apresentar um diagnóstico da sociedade 

brasileira com a finalidade de apontar as mudanças necessárias para transformar o Brasil numa 

nação moderna, Paulo Prado apenas se preocupara em retratar as características psicológicas da 

sociedade brasileira, buscando compreender suas raízes.  

      Preocupados em apontar e entender as ausências, quando se comparava o Brasil aos 

países da Europa Ocidental ou aos Estados Unidos, os intelectuais produziram inúmeros textos 

sobre a questão nacional. O fato é que em sendo o Brasil um país que se constituiu ao longo do 

século XIX após três séculos de colonização, tornava-se extremamente difícil coadunar sua cultura, 

sociedade e política com aquelas provenientes dos países que serviram de modelo. Foi, portanto, a 

tentativa de entender a diferença que tanta angústia provocou em nossos intelectuais. E nesse 

sentido um conjunto de projetos foi elaborado fosse para defender essa diferença ou para indicar 

os caminhos capazes de promover mudanças.  
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GUSTAVO BARROSO, O INTEGRALISMO E O “PROBLEMA JUDAICO”  

Natalia dos Reis Cruz1 

Este trabalho aborda o problema do anti-semitismo no Brasil, na década de 30, analisando 

especificamente a doutrina anti-semita de Gustavo Barroso, uma das lideranças mais proeminentes 

da Ação Integralista Brasileira (AIB), movimento político e social de caráter fascista. 

Até o final do século XIX, a população judaica no Brasil era pequena, consistindo 

oficialmente de apenas 300 pessoas. No entanto, a partir do século XX, notadamente nas décadas 

de 20 e 30, a imigração judaica começou a chamar a atenção de intelectuais brasileiros e membros 

do governo devido à “visibilidade excedente”, afinal a população judaica brasileira havia passado 

de aproximadamente 15 mil em 1920, para cerca de 75 mil na década de 1940, em conseqüência 

da vinda de imigrantes do leste europeu. (Lesser, 1995, p. 29) 

Na Europa, os judeus enfrentavam constantemente os chamados Pogroms2, e tal realidade 

fez com que se iniciasse, já no final do século XIX, tentativas de emigração por parte dessa 

população judaica. Segundo Lesser (1995, p. 40/41 e 44), as colônias agrícolas foram o primeiro 

passo na direção de uma emigração regular e organizada de judeus para o Brasil.   Após a primeira 

guerra e a Revolução Russa, os judeus da Europa Oriental que emigravam para o Brasil 

destinavam-se, além das colônias agrícolas do Sul, para os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro, 

e alcançavam um nível de progresso econômico comparável apenas a alguns poucos grupos de 

imigrantes no Brasil. Tal fato foi conseqüência de grande parte dos imigrantes judeus terem se 

estabelecido em centros urbanos, visto que as cidades proporcionavam, nos anos 20 e 30, 

oportunidades econômicas que talvez não estivessem disponíveis nas áreas rurais. (Lesser, 1995,  

p. 44-45) 

As demandas da economia brasileira por atividades industriais e comerciais ajudavam os 

judeus a ascenderem a posições de segurança econômica; e tal possibilidade de ascensão residia  

no pequeno comércio e na indústria têxtil, e não na agricultura. (Lesser, 1995, p. 45) 

O fato de muitos imigrantes judeus obterem o sucesso econômico, aliado ao fato de manterem 

uma cultura e uma religião próprias, contribuiu ainda mais para que a comunidade judaica ficasse 

cada vez mais visível aos olhos das elites pensantes do país. Assim, a partir da década de 20, 

intelectuais e políticos de variados matizes ideológicos começaram a elaborar um discurso em torno 

                                                 
1 Prof.ª Adjunto de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. ndrc@globo.com 
2 Os "pogroms" eram perseguições em massa realizadas contra judeus, incluindo saques e destruições de casas, 

realizados em vários países da Europa Ocidental e oriental.  
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do “problema judaico”, discurso este marcado pelo viés da intolerância e do racismo. Entre as 

queixas contra os judeus, estavam acusações de que eram tanto capitalistas gananciosos como 

comunistas demoníacos, viviam em cidades e nunca poderiam ser lavradores, bem como eram 

criminosos e bem sucedidos demais. (Lesser, 1995, p. 29) 

De acordo com Lesser (1995, p. 46-47), a combinação de sucesso econômico e diferença 

cultural tornou os judeus alvos particulares de nativistas após a Depressão.  O nativismo brasileiro 

foi ainda reforçado com a ascensão do nazi-fascismo, que forneceu um modelo para o anti-

semitismo e levou um número ainda maior de judeus a emigrar para o Brasil em busca de refúgio. 

Ademais, o inicio do século XX no Brasil foi permeado pela preocupação com a formação 

étnica brasileira e com a busca de uma identidade nacional, em que a questão racial ocupava o 

centro das discussões. Segundo Carneiro (1995, p. 85), vários estudiosos do período centravam sua 

atenção na formulação de uma teoria do tipo étnico brasileiro, temática que persistiu durante os 

anos 20, 30 e 40, quando japoneses, alemães e judeus foram objeto de estudos “científicos”. 

A preocupação com o futuro étnico do Brasil e com a identidade nacional foi retomada com 

intensidade na década de 30, em conjunto com o recuo das idéias liberais e com o avanço do 

pensamento clássico da direita européia, extremamente racista e imperialista.  

A Ação Integralista Brasileira (AIB) adotava o discurso anti-semita em suas mais variadas 

gradações e não se pode esquecer que se tratava do primeiro partido de massas do Brasil, tendo 

milhares de adeptos em todo o país e utilizando-se de uma estrutura organizacional a nível nacional 

até então inexistente nos partidos políticos brasileiros.   

A tônica do período era a preocupação com a formação da identidade nacional brasileira, em 

que a questão racial e cultural era considerada elemento crucial para o futuro da nação. O “problema 

judeu”, para as elites da época, estava situado na discussão dos imigrantes “indesejáveis”, por não 

se encaixarem no quesito assimilação/branqueamento da população. O discurso integralista, por 

exemplo, estava impregnado desta mesma perspectiva e fazia parte do contexto geral da época, 

marcada pelas discussões sobre a formação da nação brasileira. Por isso, os integralistas 

compartilhavam com as principais elites do período, a preocupação com a entrada de imigrantes 

indesejáveis no Brasil, e os judeus estavam incluídos entre eles. Tanto que o jornal  A Offensiva, 

de 11 de junho de 1936, chegou a criticar veementemente a política das quotas estabelecidas pelo 

governo Vargas, que, segundo o periódico integralista, aumentaria ainda mais o risco de entrada 

dos imigrantes não-desejáveis, principalmente os judeus, por causa da facilidade em se burlar a lei. 

A homogeneidade étnica e cultural da população brasileira, que deveria ser obtida via 

assimilação ou caldeamento entre as diversas raças e culturas existentes no Brasil, com o objetivo 
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de branquear o povo, é a chave para se compreender o discurso integralista acerca da construção 

da nação. A constituição do futuro da nação estava estreitamente associada à criação de uma 

identidade nacional vinculada à cultura branca e européia. 

A “questão judaica” para o integralismo deve ser entendida como parte desse projeto de 

nação, daí a imensa preocupação de várias lideranças do movimento com a assimilação dos judeus 

à sociedade brasileira. Assim como muitas elites do período, líderes integralistas acusavam os 

judeus de não se integrarem à cultura nacional, a mesma acusação que faziam às comunidades 

alemãs do sul do Brasil.  

Ocorre que havia uma diferença fundamental entre o anti-semitismo e o antigermanismo para 

os integralistas. Em ambos, o pano de fundo é a tentativa de branquear a população. Havia também 

a intolerância para com qualquer tipo de grupo social que se opusesse à homogeneização étnica e 

cultural do povo, e tanto alemães como judeus representavam um empecilho para tal política. 

Entretanto, enquanto os alemães deveriam se misturar à cultura nacional para inserir “sangue bom” 

na raça brasileira, os judeus deveriam participar do caldeamento para que o seu “sangue ruim” 

fosse “lavado” pelo sangue branco europeu. 

Em minha tese de doutorado, chamo a atenção para o fato de o anti-semitismo ser  um dos 

temas mais complexos da doutrina integralista, visto que não aparece da mesma forma e nem com 

a mesma intensidade no discurso de todos os líderes do movimento. É possível dizer que a questão 

judaica é o ponto menos consensual dentro do integralismo. Por não haver uma homogeneidade 

discursiva sobre os judeus na ideologia integralista, a análise do tema torna-se, em conseqüência, 

mais complexa, devendo dar conta das múltiplas formas pelas quais as lideranças do Sigma 

manifestam o seu desconforto e a sua intolerância para com os judeus. (Cruz, 2004, p. 148) 

O anti-semitismo em sua forma mais radical aparece somente na corrente do movimento 

liderada por Gustavo Barroso, que é seguido em suas análises por alguns autores integralistas, como 

Tenório D’Albuquerque, Oswaldo Gouveia e Anor Butler Maciel.  Outras lideranças de grande 

expressividade na AIB, incluindo o líder máximo, Plínio Salgado, e o jurista Miguel Reale, não 

demonstram aquiescência com o radicalismo da corrente barrosiana, pelo menos no discurso. 

Segundo Trindade (1974, p. 252), essas lideranças pareciam mais reticentes na aceitação da 

tese que via os judeus como o “mal maior”, reduzindo os demais adversários do movimento à ação 

judaica. Por isso, é possível estabelecer uma gradação nos variados discursos anti-semitas do 

integralismo.   

Gustavo Barroso foi o principal defensor da tese da conspiração judaica no Brasil neste 

período, tendo sido responsável, inclusive, pela edição da famosa obra atribuída aos judeus Os 
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Protocolos dos Sábios de Sião. O discurso de Gustavo Barroso é um dos maiores exemplos das 

contradições presentes na doutrina integralista sobre a questão racial. Enquanto muitas lideranças 

do movimento adotam uma postura racista implícita em seus discursos, Barroso tem uma postura 

abertamente racista, apesar de compartilhar com os demais lideres integralistas a negação do 

racismo, em prol dos valores cristãos. 

 O seu anti-semitismo é apresentado como resultado de uma postura “moral’’ contra o 

“racismo judaico’’; mas, ao mesmo tempo, Barroso baseia sua rejeição aos judeus em uma Teoria 

das Raças, que explicaria diversas fases da História da humanidade.  Barroso interpreta a história 

por um viés profundamente racial e deriva dela o seu anti-semitismo, que aparece conjugado a uma 

Teoria da Conspiração judaica que ajudaria a “legitimar’’ a solução do extermínio. (Cruz, 2004, p. 

209-210) 

Barroso aproxima-se bastante do nazismo, principalmente por adotar a teoria conspiratória 

propalada por Hitler e os nazistas em geral, que também tentavam dar uma “legitimidade’’ às ações 

perpetradas contra os judeus por meio da idéia de preservação do “povo alemão’’ contra o “mal” 

semita. Mas, enquanto o nazismo assumia claramente o racismo, Barroso o nega, mas, 

paradoxalmente, também o afirma. 

Este movimento de afirmação e negação simultânea do racismo separa Barroso dos demais 

lideres integralistas que não o afirmam como parte de seu ideário, e sim o ocultam na proposta de 

caldeamento étnico e cultural. Ou seja, fazem um movimento único de negação. Barroso faz os 

dois movimentos: nega e afirma o racismo. 

Isto não quer dizer que iremos encontrar nas obras de Gustavo Barroso afirmações do tipo: 

“a raça branca é superior”, conforme encontramos nos discursos nazistas. Mas iremos encontrar 

esta idéia na Teoria das Raças desenvolvida por ele. Barroso adota uma visão poligenista do mundo, 

segundo a qual a origem do gênero humano é diversa e tem por base a existência de quatro raças: 

a negra, a vermelha, a amarela e a branca. Estas raças possuem características biológicas (cor da 

pele, fisionomia, cabelos), culturais (trajes, armamentos, escrita) e geográficas distintas. (Maio, 

1992, p. 105 e 109) 

Desde já, percebemos uma especificidade de Barroso. Embora seja adepto do cristianismo, 

que se baseia em uma visão monogenista do mundo, o autor adota o poligenismo como ponto de 

partida para sua teoria das raças e da história. As diferenças entre monogenismo e poligenismo são 

cruciais e levam a interpretações distintas do problema racial. Enquanto o monogenismo concebe 

a existência de um tronco único onde as diferenças raciais são consideradas variações de uma 

mesma fonte, os poligenistas vêem as diferenças raciais como absolutas. (Cruz, 2004, p. 211) 
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Barroso consegue conciliar as duas concepções de mundo, adotando uma interpretação 

poligenista da história dos povos, mas propondo a irmandade e a união indissolúvel entre todos, 

por meio do amálgama cristão das raças. Mas sua teoria das raças afirma explicitamente a 

superioridade da raça branca, ao dizer que, na Europa, principal cenário da civilização branca, os 

diferentes grupos oriundos desta raça ocuparam diversas regiões e tiveram que lutar contra negros 

e amarelos para assumirem a hegemonia no continente, obtendo, no final, a vitória. (Maio, 1992, 

p. 106) 

Barroso interpreta as diferentes fases da história através desta noção de superioridade da raça 

branca, deduzindo os períodos benéficos da humanidade das qualidades e virtudes morais dos 

brancos, assim como relaciona as fases negativas com o predomínio das raças “inferiores”, 

principalmente os judeus.  Como Barroso descreve os judeus? Para ele, os judeus são um povo 

asiático do deserto, desenraizado, nômade, insociável e exclusivista, formando uma nação dentro 

de outra nação. A submissão às leis, costumes e interesses dos Estados nacionais é sempre aparente. 

O plano judaico seria a preservação dos judeus e o enfraquecimento e dissolução dos outros povos. 

Além de impedirem o êxito da proposta universalista medieval, os judeus teriam criado o 

capitalismo e o comunismo, para que seu domínio sobre os demais povos fosse mais eficaz. (Maio, 

1992, p. 100 e 118) 

Segundo Barroso, os judeus utilizaram o liberalismo para destruir o espiritualismo cristão, 

incentivando o egoísmo e o individualismo, e gerando a exacerbação dos conflitos. O intuito seria 

criar condições para a absolutização da opressão, com o surgimento do comunismo. (Maio, 1992, 

p. 127) 

Ao analisarmos a visão barrosiana da história, que se resume na divisão das “fases históricas” 

segundo o critério da ação benéfica ou maléfica dos principais grupos raciais – brancos e semitas -

, percebemos que esta se baseia em uma teoria das raças, que pressupõe a origem distinta delas - 

segundo os preceitos do poligenismo – e a superioridade da raça branca, que teria legado à 

humanidade as principais virtudes e qualidades necessárias a uma “boa sociedade”, ou seja, o 

espiritualismo, o altruísmo, a solidariedade e a benevolência.  Na luta contra os semitas, a raça 

branca e seus valores encontrariam pela frente um novo desafio: vencer o materialismo, o egoísmo 

e o individualismo judaico, que desagrega a sociedade, causando conflitos insolúveis, a não ser 

pela ação “regeneradora” dos valores da raça branca, que devem agora predominar e retirar a 

humanidade da “escuridão” causada pelos judeus. (Cruz, 2004, p. 216-217) 

Na verdade, o advento do chamado “Quarto Império” – o Império do Cordeiro - trata-se 

apenas de uma proposta defendida por Barroso, cujo modelo de estado da revolução espiritual, 
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Maio denomina de “cristão totalitário” (Maio, 1992, p. 173) Barroso propunha a dissolução das 

diferenças culturais e étnicas em uma síntese que ele denomina de “espiritual”, ou seja, a destruição 

de qualquer cultura e raça que não seja a branca. São os valores desta raça que devem predominar, 

deduzindo que a assimilação dos demais povos e raças a tais valores seria o inicio do 

desmoronamento de suas identidades. (Cruz, 2004, p. 217) 

Barroso aproxima-se bastante do nazismo, não somente por ambos conceberem a 

modernidade como uma criação judaica, defendendo uma teoria da conspiração bastante similar, 

mas principalmente porque Barroso também defendia o extermínio dos judeus, o que não 

encontramos em nenhum outro pensador integralista. (Barroso, 1935, p. 75 e 76). 

A linguagem adotada por Barroso (1935, p. 114) também era bastante similar à nazista, com 

o uso de termos como “bacilos”, “micróbios”, etc, muito comum no discurso nazista, ao se referir 

à ação judaica.   

Porém, apesar da proximidade entre Barroso e o nazismo, existia uma peculiaridade em sua 

proposta de eliminação dos judeus. Maio (1992, p. 136) consegue percebê-la, mas acaba, no final, 

caindo nas armadilhas do discurso barrosiano. Na proposta de Barroso, os judeus deveriam abrir 

mão de sua identidade cultural e fazerem parte da síntese espiritual e cristã. Como não aceitam tal 

proposta, deveriam ser eliminados. Para o nazismo, não existe a possibilidade de os judeus 

participarem de qualquer “comunhão” com os arianos, pois enquanto raças inferiores, não deveriam 

nunca se misturar com os alemães. Na concepção nazista, os judeus não têm salvação,  não podem 

ser mudados nem terem seu sangue “purificado” por uma comunhão racial e cultural com a 

sociedade alemã, porque o nazismo estava profundamente ancorado na visão darwinista social de 

que as raças não devem se misturar, pois as “inferiores” contaminariam as “superiores’’, gerando 

elementos “degenerados”; não se admitia a hipótese de ocorrer uma elevação étnica das “raças 

inferiores” por meio da mistura racial com raças de mais “elevada estirpe”. (Cruz, 2004, p. 218-

219) 

Barroso, por sua vez, estava embasado na teoria do branqueamento, pressupondo uma forma 

peculiar de eliminação dos judeus.  Nada de câmaras de gás, mas sim de aculturação, assimilação 

e caldeamento étnico, cujo resultado seria o predomínio da raça branca e seus valores.  

Maio não conseguiu perceber esta peculiaridade que não era somente barrosiana, mas do 

integralismo em geral e, por isso, afirma que a respeito da teoria de Barroso: “[...] seu modelo de 

revolução estaria centrado em conteúdos ideológicos e políticos, e não raciais.” (Maio, 1992, p. 

137-138) 
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Afirmar que a proposta barrosiana não tinha um conteúdo racial, mas apenas ideológico e 

político seria negar tudo o que o próprio Gustavo Barroso afirmou nas linhas de sua obra O Quarto 

Império, que foi, inclusive, extensamente analisado por Maio em seu trabalho. Ocorre que Barroso 

utiliza um arsenal moralista e religioso para ocultar a sua proposta de branqueamento e predomínio 

da raça branca, tanto em termos culturais como raciais. (Cruz, 2004, p. 219-220) 

A presente análise mostra que, além de Barroso não romper com a idéia de integração racial, 

o seu discurso, apesar de mais enfático em relação ao anti-semitismo, também é repleto de 

ambigüidades no trato da questão racial e semita. No pensamento barrosiano, a “exclusão” dos 

judeus se dá como conseqüência da defesa da integração racial: se eles não se integram, devem ser 

eliminados. Barroso os acusa de racistas por se recusarem ao amalgamento com as demais raças, 

por teimarem em se manter como “raça” à parte, sendo, ao mesmo tempo, fomentadores da 

modernidade, do capitalismo e do comunismo, instrumentos da dominação judaica. Assim, longe 

de abrir uma cisão no pensamento integralista, Barroso parte da fábula das três raças, do 

pressuposto da harmonia racial para tentar “legitimar” a sua proposta de exclusão dos judeus. Ele 

não os exclui da proposta de integração étnica, pelo contrário, a persistência dos judeus em 

manterem sua identidade é vista por Barroso como uma espécie de “auto-exclusão” e uma ameaça 

ao processo branqueador da população brasileira. Barroso parte da defesa de uma “inclusão 

amalgamadora, destruidora das particularidades étnicas” para em um momento posterior defender 

a eliminação dos judeus, porque estes não aceitam tal proposta de inclusão. (Cruz, 2004, p. 221) 

A título de conclusão, o anti-semitismo de Gustavo Barroso foi bastante peculiar dentro do 

integralismo, não somente porque ele foi um dos teóricos integralistas que mais explicitamente 

demonstrou sua postura anti-semita, mas por ter realizado uma síntese entre as idéias de extermínio 

nazista e os valores cristãos, resultando em uma proposta de resolução do problema judaico 

bastante próxima da propugnada pelo nazismo. 
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FASCISMO, CORPORATIVISMO E “AUTORITARISMO INSTRUMENTAL” NO 

PENSAMENTO DE OLIVEIRA VIANNA 

Fabio Gentile1 

Introdução 

Nas ultimas duas décadas há um acordo quase unanime dos cientistas sociais e políticos 

brasileiros sobre a relevância do sociólogo e jurista Francisco José de Oliveira Vianna (Saquarema, 

1883 - Niterói, 1951) entre os grandes interpretes do Brasil. Muitos e de ótima qualidade são os 

estudos recentes que se confrontam criticamente com seu pensamento, visando fornecer um 

balanço interpretativo global ou aprofundando aspectos específicos (BASTOS RUGAI, 

QUARTIM DE MORAES, 1993; BRESCIANI, 2004; BRANDÃO, 2007; BOTELHO, 

FERREIRA, 2011).  

Porém, apesar de ter registrado um notável despertar de interesse cientifico e acadêmico no 

pensamento do sociólogo fluminense, o problema da apropriação do corporativismo fascista em 

seu “autoritarismo instrumental” (SANTOS, 1978) continua sendo ainda um tema pouco estudado 

da sua trajetória ideológica e politica por duas razões fundamentais: no campo do pensamento 

social e politico brasileiro, Oliveira Vianna durante muito tempo foi marginalizado pelo mundo 

intelectual e acadêmico por ter sido um dos grandes teóricos e apologistas do Estado varguista; no 

campo dos estudos jurídicos, a obra de Vianna, consultor jurídico do Ministério do Trabalho, de 

1932 a 1940, comprometido na construção da via brasileira para o corporativismo entre a 

"Revolução de 1930" e a Segunda Guerra Mundial, está ligada com a questão mais ampla da 

incorporação da “Carta del lavoro” (1927), o manifesto do corporativismo fascista italiano, na 

legislação social brasileira das décadas de 1930 e 1940, até hoje o centro de uma controvérsia, 

também em consideração do que o modelo corporativo varguista é a espinha dorsal da atual 

organização sindical brasileira. O debate parece polarizar-se em torno do confronto entre aqueles 

que defendem a tese de que a legislação brasileira é uma “cópia” tout court da “Carta del lavoro” 

(ROMITA, 2001) e aqueles que tendem a dissociar-se do documento italiano para apoiar a tese da 

originalidade e novidade das leis varguistas em matéria de proteção do trabalho, já que pela 

primeira vez o povo brasileiro tornou-se sujeito titular de direitos sociais (BARROS BIAVASCHI, 

2007). Além disso, se focamos a nossa atenção ao campo da pesquisa histórica, nem as obras mais 

criticas e documentadas sobre o assunto parecem sair deste impasse, uma vez que reconhecem 
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apenas a matriz fascista das leis sociais durante a “Era Vargas” (VIANNA, 1976, GOMES, 1988), 

sem reconstruir as causas e as trajetórias do complexo processo de assimilação do modelo jurídico 

arquitetado pelo jurista fascista italiano Alfredo Rocco de forma compatível com um estado que 

aspirava claramente ao totalitarismo.     

Na trilha aberta desta literatura, e tendo bem em vista o objetivo do nosso trabalho, 

pretendemos analisar a apropriação das ideias fascistas e corporativas no pensamento de Oliveira 

Vianna com um enfoque metodológico e analítico mais produtivo. O objetivo é abrir um dialogo 

entre o debate sobre o fascismo como “fenômeno em andamento” (PAXTON, 2005), pensado no 

“cerne da modernidade do século XX” (MANN, 2004), e aquele processo de “circulação-

compartilhada” de ideias em nível global entre as duas guerras mundiais, de forma a analisar como, 

a partir do modelo italiano, ele foi recebido e reelaborado no pensamento nacionalista autoritário 

de Oliveira Vianna. A nossa investigação será focada, portanto, em dois textos significativos dos 

anos 1930 e 1940, onde Vianna trata com sistematicidade as ideias corporativas: Problemas de 

direito corporativo (1938) e Problemas de direito sindical (1943). 

Vamos tentando responder a uma questão crucial que surgiu ao longo do trabalho. Como e 

através de que fontes Oliveira Vianna entre os decênios de 1920 e 1930 se apropriou do modelo 

corporativista pensado por A. Rocco de acordo com um regime totalitário, modificando e 

adaptando-o de forma compatível com o autoritarismo varguista?  

Trata-se de uma questão muito complexa, porque coloca dois problemas fundamentais do 

pensamento de Oliveira Vianna.  

O primeiro problema quer discutir se o conceito de “autoritarismo instrumental” de Oliveira 

Vianna mantem até hoje um fecundo potencial analítico no campo do pensamento brasileiro. 

Teorizado pelo cientista brasileiro W. G. dos Santos na década de 1970, o “autoritarismo 

instrumental” tornou-se, desde aquela época, uma categoria fundamental do pensamento político-

social brasileiro. Visando diferenciar o autoritarismo de Vianna das outras famílias do pensamento 

autoritário brasileiro, o cientista politico elabora um conceito, capaz de dar conta do sentido mais 

profundo do seu pensamento. Nesta perspectiva, o “autoritarismo instrumental” é pensado como 

um instrumento transitório, cuja utilização é limitada ao cumprimento da sua tarefa de criar as 

condições para a implantação de uma sociedade liberal no Brasil. É uma explicação parcialmente 

satisfatória. O “autoritarismo instrumental” formulado por Santos a partir de uma hipótese de 

convivência ambígua entre autoritarismo e liberalismo, que acompanha todo o processo da 

modernização brasileira do século XX, não explica de forma adequada as causas e as trajetórias do 
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complexo processo de assimilação na legislação trabalhista brasileira do modelo corporativista de 

cunho totalitário, arquitetado por Rocco. 

Em outras palavras, a questão central a ser colocada neste trabalho é como foi possível no 

pensamento de Oliveira Viana, ideólogo do Estado autoritário e consultor jurídico do Ministério 

do Trabalho na década de 1930, adaptar para a sociedade brasileira o Estado corporativo, pensado 

como o melhor e mais moderno “instrumento” pela época entre as duas guerras mundiais (COSTA 

PINTO, PALOMANES MARTINHO, 2016), para pôr ordem na crise do estado liberal, sem 

necessariamente cair na teoria da “ditadura permanente” do totalitarismo fascista. 

Para que o conceito mantenha ainda o seu fecundo potencial analítico na área dos estudos e 

das reflexões sobre o autoritarismo brasileiro, é preciso fundamentá-lo com novos elementos 

teóricos, devendo ser repensado tendo em vista mais dois fatores, que estão no foco do nosso 

trabalho: 

1. O autoritarismo se caracteriza como “instrumental” para uma futura sociedade liberal não 

apenas porque, como observa Murilo de Carvalho, “Oliveira Vianna absorveu muitos temas do 

liberalismo conservador do Império” mantendo de qualquer forma um diálogo sempre aberto com 

o liberalismo (MURILO DE CARVALHO, 1993, p. 22), mas, sobretudo porque busca a sua 

legitimidade no afastamento do estado totalitário (fascista ou comunista) europeu, caraterizados 

por uma visão teleológica do Estado, pelo antiliberalismo radical e pela simbiose partido único–

Estado. 

Uma vez afastado do totalitarismo, o “autoritarismo instrumental” pode ser então apresentado 

como o mais “adequado” para sustentar a nova ordem industrial do país, e ao mesmo tempo, dado 

o seu caráter “instrumental” e transitório, ele apresentaria sempre uma possibilidade em cada fase 

da ditadura varguista de abrir para uma sociedade liberal, enquanto no caso europeu não é possível 

alguma compatibilidade entre liberalismo e totalitarismo. 

Esta tensão permanente entre autoritarismo e liberalismo na década de 1930 ajuda também a 

ditadura varguista a se manter estável e longamente no poder. 

2. No pensamento nacional-autoritário brasileiro o autoritarismo se liga com a teoria do 

“desenvolvimento tardio”. Então ele é “instrumental”, não apenas porque é “transitório”, visando 

construir as condições estruturais para uma democracia liberal, mas sobretudo porque – é a hipótese 

a ser desenvolvida no trabalho - é o mais “adequado” para misturar alguns elementos totalitários 

de matriz europeia com o liberalismo. Este “ecletismo” manifesta-se claramente no processo de 

apropriação criativa que Oliveira Vianna faz dos modelos econômicos, políticos e sociais mais 

modernos pela época, compatibilizando-os a realidade brasileira, tendo como prioridade a 
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modernização da nação brasileira, seja sob o perfil da ordem político-social, seja sob o perfil do 

desenvolvimento industrial da década de 1930. 

Um dos principais fundamentos teóricos da apropriação criativa que Vianna faz do 

corporativismo italiano é o conceito de corporativismo “integral” e “puro” do economista e político 

romeno Mihail Manoilescu, seguidor do fascismo italiano, elaborado de acordo com os diferentes 

níveis econômicos e políticos de cada país para resolver a crise econômica das áreas avançadas e 

coadjuvar o take off industrial da “periferia” do capitalismo, com base na ideia de que essa área 

poderia romper o vínculo de dependência semicolonial dos países mais desenvolvidos. Esse 

conceito previa a implantação de um Estado forte, capaz de organizar integralmente todos os 

recursos nacionais para projetar a transformação necessária e irreversível da sociedade agrária para 

a sociedade industrial. 

Nesta perspectiva, o corporativismo fascista – em suas múltiplas dimensões de catalogação 

jurídica do “social”, dirigismo econômico, organização da nação e harmonização do conflito 

capital-trabalho – encaixou-se perfeitamente no projeto nacional-autoritário e estado-cêntrico de 

Oliveira Vianna de modernização corporativa da sociedade brasileira no período entre guerras. 

Estes novos elementos de reflexão podem dar mais uma contribuição para explicar de forma 

mais satisfatória como Oliveira Vianna organizou na década de 1930 sua apropriação do modelo 

corporativo fascista para organizar juridicamente o nacional desenvolvimentismo varguista. 

Os anos 1920. Oliveira Vianna teórico da questão social brasileira 

A analise do pensamento corporativista de Oliveira Vianna impõe uma reflexão preliminar 

sobre sua trajetória cultural e política na década de 1920.  É nessa época, como observado por 

Ângela Gomes, que Oliveira Vianna elabora o diagnóstico da realidade brasileira sobre o qual 

fundamentar a “práxis corporativa” dos anos 1930 (GOMES, 1993). Não é, portanto, produtivo 

dissociar o cientista social dos anos 1920, comprometido em pensar uma solução autoritária para a 

falta de organização do povo brasileiro, do jurista maduro dos anos 1930, teórico da harmonização 

do conflito capital-trabalho produzido pelos processos de modernização num estado corporativo 

moldado com base na carta do trabalho italiana. 

Como pretendemos mostrar, o confronto critico com sua produção da década de 1920 destaca 

que Oliveira Vianna já possuía um profundo conhecimento do debate europeu sobre o 

corporativismo, embora ainda não tivesse elaborado uma orgânica teoria sindical-corporativista. O 

conceito sobre o qual pretendemos focar a análise do pensamento de Vianna nos anos 1920 é do 
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nacionalismo social, por duas razões fundamentais: em primeiro lugar, trata-se de um dos 

conceitos-chave do debate sobre o corporativismo na Europa entre o fim do século XIX e a época 

entre as guerras mundiais; em segundo lugar, porque satisfaz o sociólogo preocupado com adaptar 

as ideias mais modernas produzidas pelos grandes debates sociais e políticos da Europa ao seu 

amplo programa de estudo do povo brasileiro e sua cultura cívica, iniciado na década de 1910 com 

Populações meridionais do Brasil (1920), e aprimorado nos outros trabalhos fundamentais da 

década de Vinte: desde Pequenos estudos de psicologia social (1921), passando por Evolução do 

povo brasileiro (1923), as varias versões de O Idealismo da Constituição (1922, 1924, 1927, 1939), 

O ocaso do Império (1925), até Problemas de politica objetiva (1930), Raça e assimilação (1932).         

Antes de examinarmos a incorporação do nacionalismo no pensamento social de Vianna, 

precisamos examinar as linhas essenciais da sua gênese no debate francês desde a segunda metade 

do século XIX até a sua assimilação no sindicalismo nacionalista, confluído então no fascismo 

italiano.  

A referência básica do nacionalismo é um conceito social do homem completamente 

diferente daquele do constitucionalismo liberal. A recusa do liberalismo e a preocupação com a 

solidariedade social, o controle dos conflitos produzidos pela sociedade industrial continuam sendo 

uma constante de todas as vertentes do pensamento nacionalista e corporativista tecnocrático que 

fundamentam o nacionalismo social: o pensamento social católico expresso na Rerum Novarum de 

Leão XIII, o nacionalismo boulangista, o sindicalismo nacionalista do final do século XIX.; o 

familismo de Le Play, e, especialmente, l´Action Française de Maurras, que irá inspirar o fascismo 

italiano.  

Não há dúvida de que essas doutrinas heterogêneas, misturando a autoridade da Igreja 

Católica com uma visão tradicionalista da nação, confluíram no sindicalismo nacionalista. Afirma-

se na Europa em princípio do século XX (França, Itália, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Polônia) e 

fundamenta-se na socialização da economia entregue às categorias do trabalho e da produção em 

todas as suas manifestações, que não deveriam mais ser enquadradas no esquema marxista 

capitalismo-proletariado, mas teriam de ser repensadas à luz das novas transformações aportadas 

pela técnica, pela administração e pela organização empresarial. O seu programa teórico-político 

se embasa na aversão pelo regime liberal- representativo, no desenlaço do sindicato e do trabalho 

dos dogmas do marxismo e na centralidade do trabalho nos processos de transformação política, 

econômica e social do Estado como fundação da nação (o “Estado nacional do trabalho”). Neste 

modelo, só os “produtores”, identificados por sua condição profissional, gozam plenamente do 

status de cidadãos da nação. 
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Enfim deve-se a A. Rocco a transformação do sindicalismo nacional em “sindicalismo 

jurídico”, pressuposto para a construção do Estado corporativo fascista, caracterizado pelo 

reconhecimento do sindicato como um organismo de direito público e a introdução dos contratos 

coletivos, uma nova legislação social e a justiça do trabalho (ROCCO, 2005).  

Voltando agora ao pensamento de Oliveira Vianna, se analisarmos de forma global a 

produção das décadas de 1910 e 1920, já é possível perceber a preocupação de incorporar o debate 

sobre o nacionalismo social, de cunho autoritário, nos grandes filões de seu pensamento, de acordo 

- como observado por Lucia Lippi de Oliveira (1990) - com um redescobrimento da questão 

nacional que envolve todas as famílias intelectuais durante a Primeira República. 

No caminho aberto pelos estudos de Silvio Romero sobre o Brasil social, o próprio Vianna 

indica as fontes nas quais baseou o estudo do povo brasileiro: a geopolítica de Teodor Ratzel, as 

primeiras doutrinas nacionalistas de cunho racial e racista de Lapouge, Gobineau e Ammon, a 

relação entre mito e ação nos estudos psicológicos de Ribot, a psicologia de massas de Le Bon e, 

especialmente, a escola de Le Play, pela quais absorvia novos modelos de integração, de 

associação, de solidariedade, e de intervenção do Estado (OLIVEIRA VIANNA, 1987). 

Com estas ferramentas do tardopositivismo cientificista, do neotradicionalismo católico e do 

nacionalismo político de matriz autoritária, Vianna enfoca o dúplice problema de evitar a 

desagregação individualista provocada pela proclamação da República e da Constituição de 1891 

e de garantir os direitos dentro de um novo sistema de relações de solidariedade social. Em síntese, 

de conciliar a liberdade do indivíduo com a reapropriação da autoridade pelo Estado.  

Ao longo da produção dos anos 1920, o horizonte problemático é a crise do liberalismo, 

considerado incompatível com a realidade do País, e a exigência de substituí-lo por uma nova 

organização da nação politica, moldada com base nas especificidades do povo brasileiro, de acordo 

com a lição de Alberto Torres, um dos precursores da ideologia do Estado autoritário. 

É um projeto ambicioso e para sua realização é preciso se livrar do modelo conceitual do 

“idealismo utópico” das elites liberais, pra ele definido como todo e qualquer sistema doutrinário, 

todo e qualquer conjunto de aspirações politicas em íntimo desacordo com as condições reais e 

orgânicas da sociedade que pretende reger e dirigir. (OLIVEIRA VIANNA, 1939, p.10-11).      

Ao idealismo utópico, Vianna opõe a nova metodologia sociológica e o novo sistema 

doutrinário que ele próprio define do “idealismo orgânico”, pois nasce da própria evolução 

orgânica da sociedade, tendo como objetivo o estudo dos elementos constitutivos do povo 

brasileiro, de modo a diferencia-lo dos outros povos (OLIVEIRA VIANNA, 1939, p.11).  
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Inspirado no nacionalismo positivista de Alberto Torres, o sociólogo fluminense entende 

fazer uma análise realista e objetiva da especificidade da cultura do povo brasileiro, como base 

para formular o projeto de um “Novo Estado” e uma nova direção política capaz de criar a nação 

politica brasileira – daqui “o mito do Estado Novo” (GENTILE, 1999), que atravessa tantas leituras 

nacionalistas seja na Europa como na América Latina. 

Há, portanto, um significado ainda mais profundo no idealismo orgânico de Vianna, que 

consiste, em nossa opinião, em um novo conceito orgânico de Estado, enquadrado dentro de quatro 

séculos de história do Brasil, fortemente influenciado pelo idealismo, ao mesmo tempo concebido 

segundo um método científico rigoroso, recuperado do positivismo sociológico e jurídico. 

Aproximando-se ao movimento nacionalista italiano, antecipador do fascismo, a nação de Oliveira 

Vianna se realiza num Estado orgânico que transcende os interesses dos indivíduos que a compõem. 

É uma visão do Estado, na qual convivem o conceito de ordem de matriz positivista de Comte e o 

conceito de progresso da nação da matriz idealista.  

Sobre estes temas, presentes ao longo de toda a sua obra, nasce Populações meridionais do 

Brasil. Estamos no final da Primeira Guerra Mundial quando Oliveira Vianna escreve o livro que 

sai em 1920, logo após o grande conflito, num momento de grande transformação dos equilíbrios 

mundiais.  

Para fins de nossa análise, o que nos interessa é destacar os temas que são centrais para o 

caminho nacionalista e autoritário que ele está amadurecendo.  

Uma das grandes questões no foco da obra é uma visão da relação elites-massas, que, embora 

dialogando com alguns autores clássicos, não se põe em uma perspectiva analítica e metodológica 

tradicional, mas busca o confronto com a escola elitista de Pareto e Mosca, com o tema das 

multidões de Gustave Le Bon e com o conceito de “anomia” de Émile Durkheim (OLIVEIRA 

VIANNA, 1943, p.VI).  

Inspirado por estas reflexões, em Populações Oliveira Vianna vê o povo brasileiro como uma 

massa amorfa, inorgânica, atomizada, sem espirito de solidariedade, em estado de desintegração 

profunda, sem consciência da sua própria força, que deve ser educada, enquadrada num processo 

de nacionalização perante o Estado. É uma tarefa complexa, cujo pressuposto é o redescobrimento 

do próprio caráter nacional. O sociólogo acredita que pode assim iluminar o caráter específico da 

nação brasileira, já que cada nação tem a sua riqueza espiritual e material que deve ser cultivada 

cuidadosamente. Em vez de importar modelos “exóticos” como o liberalismo, o Estado deve 

promover o que já está na nação.  
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No sulco aberto pela escola de Le Play, a nação de Vianna desde a elaboração originaria de 

Populações é uma ordem e unidade de hierarquias sociais baseadas em vínculos de solidariedade 

tão sólidos como aqueles do individualismo liberal. Porém, não se trata apenas de evocar com 

saudade uma restauração (o centralismo do Império, o papel da aristocracia rural), mas, sobretudo, 

da superação positiva da ordem republicana, cristalizada na Constituição de 1891, e monopolizada 

pelo espírito de clã, a corrupção e as facções partidárias, propondo um sistema de representação 

social autêntica, substancial e histórica, apoiada por uma sociologia objetiva. 

Neste contexto, se o sociólogo é comprometido a refletir sobre os principais elementos da 

sociedade civil, o jurista quer plasmar a nação na forma de um Estado autoritário que transforme 

as “massas amorfas” e fragmentadas brasileiras em uma comunidade harmoniosa inspirada nos 

princípios da solidariedade social e econômica, baseada no direito positivo (OLIVEIRA VIANNA, 

1987, p. 275-276). 

Em Pequenos estudos de psicologia social, de 1923, o nacionalismo e a questão social, tema 

central do pensamento europeu de seu tempo, ganham um interesse específico.  

O capitulo Nacionalismo e questão social é dedicado de forma especifica a questão 

trabalhista no Brasil. É uma obra importante porque antecipa muitas das ideias que, na década de 

1930, Vianna veio a realizar na qualidade de consultor do Ministério do Trabalho, fornecendo então 

bons argumentos para que o debate em torno da temática da modernização brasileira no seu 

pensamento saia do  impasse entre um suposto agrarismo e um suposto industrialismo (PIVA, 2000, 

p.96). Nesta perspectiva, se queremos ter um avanço na discussão sobre os temas da modernidade, 

do agrarismo e do industrialismo em O. Vianna é mais produtivo pensar a incorporação das ideias 

europeias – no nosso caso o nacionalismo social - no seu pensamento como um processo que inicia 

nos anos Vinte e que se encontra bem claramente definido nas obras dos anos 1930.     

Em Nacionalismo e questão social, o autor inicia criticando a classe dirigente pela maneira 

de resolver a questão social e o problema trabalhista de acordo com ideias forjadas na Europa, 

incompatíveis com a realidade brasileira (OLIVEIRA VIANNA, 1923, p.92). Se de um lado a 

representação política e a democracia individualista foram criticados por causa de sua incapacidade 

de exprimir as necessidades sociais das pessoas reais e concretas, produtores e trabalhadores, mas 

apenas os interesses do cidadão, entendido como o individuo abstrato, e do outro lado o socialismo 

e o comunismo são “utopias retrogradas” - fixando assim o seu anticomunismo -, o sindicalismo 

nacionalista, núcleo originário da sua teoria corporativa na década de Trinta, já nesta obra é a 

melhor organização integral de um povo, sobre a qual edificar a nação social (OLIVEIRA 

VIANNA, 1923, p.96). 
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Encontramos esse princípio do sindicalismo nacional elaborado de forma mais sofisticada 

em Problemas de Política Objetiva (1930), obra publicada poucos meses antes da revolução 

varguista, que representa, a nosso ver, um verdadeiro ponto de transição para uma reflexão mais 

madura sobre o corporativismo, também em virtude de um conhecimento mais profundo da 

estrutura corporativa do Estado fascista. 

Nesta obra, Vianna encontra inspiração no filósofo do direito italiano Sergio Panunzio (O 

sentimento do Estado, 1929). O conceito-chave do livro de Panunzio é o sindicalismo nacional, 

nascido do encontro entre a teoria orgânica da sociedade de Durkheim (a divisão do trabalho 

social), o sindicalismo integral de Georges Sorel e a valorização do conceito de trabalho em todas 

as suas articulações no Estado nacional. 

A originalidade política e social do fascismo residia, portanto, na fusão do sindicalismo e do 

nacionalismo. E Oliveira Vianna, ciente de que as formas típicas de estruturação da sociedade 

brasileira estavam mudando sob impulso da modernização dos anos 1920, assimila pela leitura de 

Panunzio o conceito de organização nacional, que será um dos pilares durante o período em que o 

mesmo presta consultoria para o Ministério do Trabalho. 

Do encontro com o fascismo, o autoritarismo de Vianna recebe uma nova base teórica para 

resolver a crise do Estado liberal, longe das forças sociais, sem meios para enfrentar o problema 

do governo da sociedade de massa. Ao mesmo tempo, a sua visão da representação social e 

antipolítica - quer dizer uma concepção que não visa representar os indivíduos, mas as profissões, 

as funções e as propriedades, únicas instituições garantindo, a seu ver, a plena autonomia e 

independência do ser humano - encontra um ponto de soldagem na teoria do sindicalismo 

nacionalista, elemento decisivo para entender a relevância da tecnocracia na sua visão da 

modernização brasileira. Pensamos aqui aos conselhos técnicos do aparato do Estado (OLIVEIRA 

VIANNA, 1930, p. 151; 1939, p. 195; 1951, p. 147). 

Acreditamos, portanto, que seja possível antecipar ao final de década de 1920 e não aos 1930 

a apropriação do corporativismo, em sua versão fascista-estatal, no autoritarismo de Oliveira 

Vianna. 

Os anos 1930. Oliveira Vianna teórico da via brasileira ao corporativismo autoritário. 

Elementos para uma nova leitura do conceito de “autoritarismo instrumental”.  

Visando focar como Oliveira Vianna elabora no seu “autoritarismo instrumental” o modelo 

corporativo criado por Rocco, com a "Lei sobre a disciplina jurídica das relações de trabalho" 

(1926), e a "Carta del lavoro" (1927), os quais princípios basilares são o reconhecimento jurídico 



 

167 

dos sindicatos e dos contratos coletivos de trabalho, a justiça do trabalho; a proibição de greve e 

lock out, precisamos em primeiro lugar discutir o que é “autoritarismo instrumental”.    

Para explicar a tensão permanente entre um Vianna que ao longo da toda a sua trajetória 

intelectual mantém firme alguns princípios fundamentais do liberalismo (princípio da separação 

dos poderes, e a liberdade individual garantida), e o teórico do Estado sindical corporativo de cunho 

autoritário, o cientista W. G. dos Santos elaborou o conceito de “autoritarismo instrumental”. 

De acordo com Santos, o autoritarismo de Vianna, moldado no positivismo castilhista, seria 

um instrumento transitório, pensado para dar estrutura, educação e consciência coletiva à sociedade 

brasileira, de modo tal que ela possa apoiar a introdução de instituições genuinamente liberais no 

Brasil, evitando assim de ser apenas uma pálida cópia dos modelos norte-americanos ou europeus 

(SANTOS, 1978, p. 93). 

Conforme antecipado na introdução, para poder manter todo o potencial analítico do conceito 

de “autoritarismo instrumental” precisamos reconstruir o processo de absorção no pensamento 

autoritário de Vianna do Estado corporativo de A. Rocco. 

A questão central a ser colocada é como e em que medida Oliveira Vianna incorpora no 

“autoritarismo instrumental” um modelo de corporativismo pensado para uma ditadura 

permanente. 

Atentemos a Problemas de direito corporativo (1938). Trata-se de uma coletânea de artigos 

publicados no Jornal do Comércio, para defender o anteprojeto da comissão dos técnicos do 

Ministério do trabalho, em 1935, que se apropriava da justiça do trabalho (articulo V da “Carta del 

lavoro”), das críticas dirigidas pelo exímio jurista liberal Waldemar Ferreira por ter introduzido no 

direito brasileiro um dos pilares do totalitarismo fascista (FERREIRA, 1937; OLIVEIRA 

VIANNA, 1938, p.78). O texto de Vianna utiliza um léxico jurídico e argumentações reelaboradas 

pela principal ciência jurídica fascista da época e pelo pensamento do M. Manoilescu. 

Utilizando alguns dos maiores juristas italianos da época (CARNELUTTI, 1929; 

RANELETTI, 1937), Vianna mostra como o modelo corporativo quer resolver, no mesmo jeito do 

modelo liberal no século XIX, o problema das relações entre Estado e Sociedade no século XX, 

indo além das fronteiras da tradicional lógica dicotômica: ou privado ou público, ou lei ou contrato. 

Se a Grande guerra havia declarado o fim da velha ordem do século XIX, o novus ordo do 

século XX, caracterizado pela ampliação das forças sociais e dos grupos de interesse, necessitava 

de uma reconsideração completa das modalidades da relação entre indivíduo, social e estadual. O 

Estado Novo estava retomando, portanto, todas as suas prerrogativas - governo, poder e 
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corporativismo – para organizar o fenômeno moderno "das pluralidades coligadas" em uma 

catalogação total do "social" baseado nas "categorias" (OLIVEIRA VIANNA, 1938, p. 26). 

Mas se o modelo de corporativismo teorizado por Vianna recalca em boa substância o modelo 

corporativo da lei Rocco e da Carta do trabalho italiana, como o jurista fluminense pode sair do 

impasse de ser acusado de “imitar” uma organização corporativa estatal, que nas intenções 

explícitas de seu criador Rocco tinha que ser a essência do estado totalitário? Como Vianna pode 

justificar normas fascistas como o poder normativo da magistratura do trabalho, o contrato coletivo, 

o sindicato único e a proibição de greve no direito do trabalho brasileiro? 

Para argumentar o caráter instrumental e transitório do seu autoritarismo, Vianna 

desengancha o seu modelo corporativista do totalitarismo fascista, recuperando uma explicação 

"redutiva" da novidade introduzida por Rocco na ciência jurídica italiana, que tende a evidenciar 

os elementos de continuidade entre a construção do jurista napolitano e a tradição jurídica 

(OLIVEIRA VIANNA, 1938, p.78). 

Prevalece assim uma tendência técnico-jurídica e portanto "neutra", para dissociar a norma 

do contexto político (OLIVEIRA VIANNA, 1938, p. 94, p. 102-103), tirando assim aquela sua real 

incidência na transformação da sociedade.  

Vamos agora ao ponto central do argumento de Vianna: a introdução do princípio fascista do 

poder normativo da magistratura do trabalho foi a principal acusação referente de W. Ferreira à 

Oliveira Vianna. Com base nos juristas italianos Carnelutti e Ranelletti, a sua defesa é articulada 

em volta da "temática redutiva" do projeto de A. Rocco (OLIVEIRA VIANNA, 1938, p.78). 

Colocando-se na linha de Carnelutti, Vianna vê na lei de Rocco a defesa da vocação ordinária 

do direito, a ser configurado como composição de um conflito intersubjetivo. É uma leitura que 

tende a ver na Carta do trabalho italiana o grande debate jurídico-politico da época sobre a 

exigência de regulamentar de forma coletiva as novas relações trabalhistas, ou seja, a passagem do 

conflito individual do trabalho ao conflito coletivo, entendido como aglomeração de uma série 

homogênea de conflitos individuais (CARNELUTTI, 1929, p.91-92; OLIVEIRA VIANNA, 1938, 

p. 150).  

Nesta ótica, a instituição da magistratura do trabalho pode ser legitimada como um 

instrumento jurídico criado pelo Estado para se autogarantir perante os novos conflitos emersos da 

economia industrial moderna (OLIVEIRA VIANNA, 1938, p.83).    

Se, então, a escola de direito italiano fornece as ferramentas para definir o quadro jurídico do 

Estado autoritário de matriz sindical-corporativa, no entanto, é a teoria do corporativismo "puro" e 
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"integral" de M. Manoilescu, como já foi apontado por E. Vieira (1981, p. 57), lhe permite 

desenganchar o corporativismo autoritário do totalitarismo. 

Nesta perspectiva, Vianna pensa o corporativismo e o sindicalismo como os modelos mais 

completos da organização nacional – Estado, economia, política, sociedade –, destinados a marcar 

a história do século XX (além da experiência fascista), assim como o liberalismo havia marcado o 

século XIX, compatíveis com diversos estágios de desenvolvimento econômico e social de cada 

Estado-nação mediante as funções específicas das corporações e das organizações sindicais 

(MANOILESCU, 1938; OLIVEIRA VIANNA, 1938; OLIVEIRA VIANNA, 1952, p.111). 

Porém, Oliveira Vianna recusa a teoria do partido único do pensador romeno, considerada 

inadequada à psicologia coletiva do povo brasileiro (OLIVEIRA VIANNA, 1939, p.201-205), bem 

como tenta diferenciar-se de A. Rocco e mais em geral do corporativismo fascista, na medida que 

se para Rocco o corporativismo foi essencialmente a “terceira via” fascista dirigista entre o 

liberalismo e o comunismo, para Oliveira Vianna o problema não é apenas de natureza econômica: 

o corporativismo desassociado da estrutura totalitária embasada no partido único (modelo fascista) 

e utilizado na forma “integral” por Manoilescu, deve se tornar uma organização compatível com a 

estrutura antropogeográfica, econômica e  profissional brasileira (OLIVEIRA VIANNA, 1943, p. 

XII-XIV).  

Por estas razões, a verdadeira essência de seu “autoritarismo instrumental” – antimarxista, 

nacionalista e sindical-corporativo –, cujo objetivo é levar o Brasil à “democracia social”, está na 

capacidade de reelaborar, de forma original e em função da realidade brasileira, os modelos de 

organização política, econômica e social originados na Europa entre as duas guerras. 

No caminho aberto por Manoilescu, Vianna monta de forma original a “via brasileira para o 

estado autoritário de cunho corporativo”, na qual se entrelaçam várias dimensões, inspiradas pelas 

teorias de M. Manoilescu e pelo modelo de Rocco: 

- A dimensão econômica. O corporativismo como uma “terceira via” para responder 

eficazmente à crise capitalista de 1929, através da intervenção do Estado na economia, com uma 

perspectiva necessariamente nacional-desenvolvimentista e industrialista, com o objetivo de 

quebrar a dependência do mercado internacional. 

- A dimensão ideológico-política. O corporativismo como momento de máxima expressão do 

Estado autoritário surgido para nacionalizar as massas amorfas e sem educação. Para Oliveira 

Vianna, o estado corporativo era o modelo mais “adequado” para resolver o problema da distância 

entre o “Brasil legal” cristalizado na Constituição de 1891 e o “Brasil real”, lidando com a pobreza, 

a ignorância, a falta de cultura política e de educação do povo. 
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- A dimensão social. O estado corporativo como resposta preventiva para o perigo de uma 

revolução comunista no Brasil. Nesta perspectiva, era necessário neutralizar o conflito de classes 

que, inevitavelmente, surgiu a partir do processo de industrialização, como aconteceu nos países 

mais avançados, incorporando o sindicato no Estado em troca de uma legislação protetora do 

trabalho, para dar uma nova representação social em nome da solidariedade, da reconciliação e da 

harmonia entre as classes. 

Serão a Revolução de 1930 e o Estado Novo de Vargas que realizaram seu desenho de 

"autoritarismo instrumental" de matriz nacional-corporativa, baseado na ideia que o único percurso 

para dar ao Brasil uma organização nacional é a criação de um Estado forte, capaz de plasmar as 

massas através uma legislação social, primeira etapa daquela "democracia social-corporativa", que 

constitui o ponto de chegada da "utopia" de Oliveira Vianna. 
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FRANCISCO CAMPOS E O ESTADO NACIONAL: UM INTELECTUAL E SEU 

PENSAMENTO POLÍTICO E SOCIAL 

Nara Maria Carlos de Santana1 

O Estado Novo teve por fim justamente destruir esse systema organizado de 

mystificação nacional, desarticulando os syndicatos, as comparsarias e os grupilhos que 

, com os seus enredos e maranhas, compunham a prodigiosa teia de engodo da Nação, e 

combater aquelle duplo bovarysmo, substituindo as antigas instituições por novas, 

adequadas às condições reaes do Brasil. Sendo autoritário, por definição e por conteudo, 

o Estado Novo não contraria, entretanto, a indole brasileira porque associa à força o 

direito, à ordem a justiça, à autoridade a humanidade. Do que elle realizou, o mais 

importante não é o que os olhos vêem, mas o que o coração sente: com elle o Brasil 

sentiu pulsar, pela primeira vez, a vocação da sua unidade, tornando, assim, possivel 

substituir, sem opposições nem violencias, á política dos Estados a política da Nação. 

(CAMPOS, 1941, p. 221) 

Neste trabalho será analisado, ainda que brevemente, o papel de Francisco Campos, como 

ideólogo do Estado Novo e sua concepção de Estado Nacional. A proposta visa perceber os pontos 

do projeto relacionados com a questão racial brasileira, presentes no pensamento social brasileiro 

desde o século XIX. Assim, o recorte temporal privilegiado é o dos anos 30-40 e os principais 

conceitos são os de nação e nacionalismo e sua congruência com a questão racial. A metodologia 

da pesquisa tem como característica a investigação qualitativa com uso de fontes secundárias.  

A proposta de construção do Estado Nacional, durante o Estado Novo, fundamentou-se na 

legitimação do binômio “nação e povo”, como forma de acabar com a descentralização e de 

concretizar um projeto nacional por meio de uma ditadura. Neste quadro, a questão da assimilação 

e do caldeamento dos estrangeiros no país tornou-se uma das preocupações centrais do governo 

getulista, que pretendeu definir o que convencionou-se chamar “raça brasileira”, na tentativa de 

produzir um modelo étnico para a nação. 

Outros elementos, como a valorização da figura do líder, da participação intelectual, o ataque 

às chamadas “ideologias alienígenas” e a preocupação com a fixação da língua e da cultura, foram 

a base de toda estrutura deste projeto e, sem sombra de dúvidas, elementos de convergência entre 

os dois projetos em conflito, o nacional e o nazista. O Estado Corporativista apresentou-se também 

como instrumento para dissolver as disputas entre o capital e o trabalho, criando um estado forte 
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para controlar toda a economia nacional. Identificou-se o partido com a nação, e a força do Estado 

se fixou na figura do líder político. 

Segundo Lippi (1982, p.15), “três grandes eixos marcaram o pensamento dos anos 30 e se 

fizeram igualmente presentes na doutrina do Estado Novo. São eles: o elitismo, o conservadorismo 

e o autoritarismo.” Estes eixos apontados pela autora aparecem na obra de um dos ideólogos do 

Estado Novo, Francisco Campos. Cada um destes eixos está diretamente relacionado ao outro, 

sendo que o autoritarismo aparece como um dos fundamentais para a efetivação do projeto 

nacionalista.  

Estes autores julgavam que somente uma elite intelectual seria capaz de interpretar os 

sentimentos e interesses do povo e, ao mesmo tempo, discipliná-lo.  

(...) Uma transformação brusca e de caráter revolucionário em que a concepção das 

finalidades do movimento e a sua execução tem lugar pela iniciativa de um homem 

superior ou de um limitado círculo de personalidades, não há revolução, mas um golpe 

de estado, que aliás produz ou pelo menos pode produzir, se o seu êxito se torna 

definitivo, os mesmos efeitos renovadores de uma autêntica revolução na qual sob a 

direção de elementos de elite tomam parte massas populares. (AMARAL, 1941, p. 26) 

A concepção clássica de elite apresentada nos trabalhos de Vilfredo Pareto (1848-1923), 

Gaetano Mosca (1858-1941) e Robert Mitchels (1876-1936) aparece reconstruída nas obras destes 

ideólogos do Estado Novo. Os elitistas afirmam que em cada sociedade o poder político pertence 

sempre a um restrito círculo de pessoas. No pensamento estadonovista, a elite aliada ao chefe da 

nação seria o elemento propulsor da ordem que se pretendia instalar e que aparece em contraposição 

à desordem instalada no país com a República Velha, com a difusão das idéias comunistas, com os 

mitos defendidos pelo liberalismo democrático de sufrágio universal, liberdades políticas e 

pluripartidarismo. 

A verdadeira ordem precisava de um líder e das elites para a formulação de um estado de 

ordem. A ordem era uma das facetas do conservadorismo que se instalou no país com o golpe de 

Vargas, que tem também a tradição e a hierarquia como pontos deste projeto. Na visão dos 

ideólogos, o conceito de democracia também passa a ser atrelado a uma organização hierárquica 

da sociedade. A democracia brasileira passa a existir à medida em que um número limitado de 

pessoas (previamente escolhidas) elegerão os membros das assembleias políticas a nível municipal, 

onde ambos, eleitores e eleitos, serão cidadãos qualificados. (LIPPI, 1982, p.57) 
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As perturbações operadas nesse encadeamento de fenômenos variam desde a inversão 

da sucessão lógica das idéias, determinando nas suas formas extremas a anarquia mental, 

até as manifestações materiais da desordem, concretizadas na indisciplina pessoal e na 

subversão violenta da ordem social e política. Em qualquer ramo da atividade humana, 

o instinto da ordem é, portanto, preliminar e primacial do êxito. 

Campos (1941) acreditava que o espírito da ordem possui uma natureza de caráter não 

somente psicológico como também fisiológico – características de correntes de pensamento do 

final do século XIX. Mas o que diferenciaria estes homens, tornando uns mais aptos para 

estabelecer a ordem e cumprir as “razões de estado”, senão as diferenças individuais, a 

superioridade natural de uns homens em relação aos outros? Para Pareto, além deste “instinto” 

natural, os homens superiores, curiosamente, ocupam os graus superiores da riqueza e do poder e 

constituem a elite política ou a própria aristocracia. 

Os Intelectuais e a Nação: 

A participação dos intelectuais na construção de uma dada identidade nacional foi uma das 

características marcantes de todo o período Vargas. As atividades políticas dos intelectuais 

preocupados com a questão nacional foram iniciadas, ainda no século XIX, tiveram um lugar de 

destaque nos anos 20 do século XX e durante o período de Vargas adquiriram um status especial. 

A ideia era de que os intelectuais como elite poderiam fomentar o desenvolvimento social, a partir 

de seus conhecimentos e da observação da prática de manifestações culturais autenticamente 

“superiores”. 

A importância social dos intelectuais no Brasil vem desde o império, quando surge uma 

concepção de que construir uma nação civilizada dependeria em parte da participação política deste 

grupo. Durante o Estado Novo, este grupo social teve uma relevância tanto para a legitimação da 

ditadura varguista, quanto para a própria concepção do regime que se fundou. Dentre os intelectuais 

que participaram deste período, neste trabalho será visto um de seus idealizadores, Francisco 

Campos, tomando por base sua obra: O Estado Nacional. A análise aqui apresentada não pretende 

esgotar as possibilidades de leitura desta obra, mas observar um dos aspectos importantes da 

construção do Estado Novo que são tratados nestes trabalhos e que de alguma forma circunda uma 

pretense homogeneidade social e racial.  

Chamado para a elaboração teórica do regime, Campos, ofereceu uma formulação oficial e 

uma explicação da razão de ser do Estado Nacional. Este intelectual mostrou-se preocupado com 
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o problema da identidade nacional e exercendo um papel político se propôs a “civilizar por cima, 

dirimindo a questão social através do projeto nacional”. (Campos, 1941, p. 16) 

Apesar de o governo ter se cercado de intelectuais para desenvolver e legitimar sua proposta 

de nação, a todo o momento, a idéia original se justificava pela concretização de expectativas e/ou 

manifestações presentes na sociedade, como destaca Pécaut (1990, p. 39) 

Voltamos, com isso, às qualificações reivindicadas pelos intelectuais. Tinham uma 

vocação dirigente porque conseguiam, melhor do que qualquer outra elite, captar e 

interpretar os sinais que demonstravam que já existia uma nação inscrita na realidade, 

mesmo que ainda desprovida de expressão cultural e política: do implícito, 

vangloriavam-se de produzir o explícito. 

Em resposta ao chamado, Francisco Campos, sistematizou as propostas Varguistas para o 

Estado Nacional. Em 1940, Francisco Campos, que já havia elaborado a Constituição de 1937, 

publicou “O Estado Nacional”.  

O Papel de Francisco Campos no Projeto de Nação: 

O governo Vargas, ao se cercar de intelectuais para implementar as bases de um projeto 

político de nação, buscou legitimar a ditadura do Estado Novo e levar a cabo as expectativas 

latentes na sociedade. Pamplona afirma: 

É amplamente sabido que a nação como constructo cultural, é sempre o trabalho coletivo 

de muitos. Comunidades letradas e iletradas, grupos dominantes e dominados, 

nacionalmente integrados ou excluídos, todos contribuem com distinta intensidade, de 

modo diferente e em ocasiões diversas, para a produção desse dinâmico e mutável 

“caldo” cultural ao qual o nacionalismo costuma vir identificado. (Pamplona, 2003, p. 

03) 

Mas, ao contrário do que aponta Pamplona, a proposta varguista foi sistematizada por seus 

ideólogos, Francisco Campos e Azevedo Amaral, e a comunidade iletrada foi representada 

inicialmente pelos intelectuais que participaram ativamente deste constructo social chamado 

Nação. Em seus trabalhos, Campos e Amaral concluíram que somente uma elite intelectual seria 

capaz de interpretar os sentimentos e os interesses do povo e, ao mesmo tempo, discipliná-lo. Se 

por um lado, os intelectuais se “atribuíram a função de agentes da consciência e do discurso”, por 

outro a organização social brasileira contribuiu para reforçar estas concepções. (Campos, 1941, p. 
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16) Numa conjunção de concepções de caráter conservador surgido nos anos 30, os ideólogos do 

Estado Novo construíram sua proposta de Estado. 

Em seu trabalho sobre o Estado Nacional, Campos descreveu que o mito da nação constituiu-

se num dos principais dogmas da política contemporânea e junto a este dogma o autor apresentava 

um outro mito, o da personalidade do líder, “em cuja máscara de  Gorgona as massas procuram ler 

os decretos do destino” (Campos, 1941, p. 16). Aqui, o ideólogo começa a explicar um dos pontos 

centrais da política estadonovista e que marcou todo o período de Getúlio Vargas que foi o “culto 

à personalidade”. Francisco Campos destaca a todo momento, a importância de um líder condutor 

da política nacional ao mesmo tempo em que aponta as demais características do Estado Novo, 

com destaque para o anti- liberalismo. 

As massas encontram-se sob a fascinação da personalidade charismatica. Esta é o centro 

da integração política. Quanto mais volumosa e activas as massas, tanto mais a 

integração política só se torna possível mediante o dictado de uma vontade pessoal. O 

regimen poítico das massas é o da dictadura. A única forma natural de expressão da 

vontade das massas é o plebiscito, isto é, voto-acclamação, appello, antes do que escolha. 

Não o voto democrático, expressão relativista e sceptica de preferência, de sympathia, 

do póde ser que sim póde ser que não, mas a forma unívoca, que não admitte alternativas, 

e que traduz a attitude da vontade mobilizada para a guerra. (Campos, 1941, p. 16) 

Curiosamente, a explicação dada por Campos contra o liberalismo é a de que o voto e a 

participação popular possuem um caráter ditatorial, visto que “dispersam os interesses 

nacionais”. Isto porque, para o ideólogo, o que está em questão no Estado varguista é a afirmação 

da nação. Ou melhor, a afirmação da comunidade, que representa o contrário do individualismo 

representado pelo liberalismo. Por isso, a nação é apresentada como o lócus de diluição dos 

conflitos. O enfrentamento da questão nacional passa, portanto, pelo  modelo de nação que o 

projeto varguista está apresentando. Nesta nação, os interesses serão unificados na vontade de 

um único homem, capaz de compreender os anseios populares e concretizar a justiça social. 

Campos argumenta ainda que, a necessidade de uma personalidade “charismatica” no poder 

tornara-se um fenômeno comum do mundo ocidental daqueles dias (Campos, 1941, p. 16). 

Não há, a estas horas, paiz que não esteja à procura de um homem, isto é, de um homem 

charismatico ou marcado pelo destino para dar ás aspirações da massa uma expressão 

symbolica, imprimindo a unidade de uma vontade dura e poderosa ao chaos da angustia 

e de medo de que se compõe o pathos ou a demonia das representações collectivas. 

(Campos, 1941, p. 17) 
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Na percepção de Campos a necessidade de um líder condutor do sentimento das massas, é 

explicada pela influência dos pensamentos conservadores que marcaram a intelectualidade 

brasileira desde o século XIX. Por outro lado, observamos também o reflexo indubitável dos 

regimes de massa que se desenvolveram ao longo das duas últimas décadas de 20 e 30 no ocidente 

e a maneira como estes se organizaram.2 

No início de sua explicação sobre a participação popular nos modelos liberais, o autor destaca 

de que maneira a “entrada das massas no cenário político”, através principalmente do voto e do 

plebiscito foram responsáveis pela separação (ou fracasso) da democracia e do liberalismo. No 

Brasil, o antiliberalismo dos ideólogos do regime de Vargas, segue primeiramente uma tendência 

mundial, em virtude do fracasso do  liberalismo e que culminou com a 1ª Grande Guerra, até aquela 

data. Segundo,  para explicar a necessidade de legitimação de um governante que assume 

ditatorialmente. 

Em sua leitura contra o liberalismo, Campos afirmava que o liberalismo construiu o mundo 

político de forma similar ao universo jurídico ou forense, em que as tomadas de decisões ficariam 

circunscritas a foros comuns ou de organização, em que as opiniões individuais seriam submetidas 

ao julgamento da maioria. No liberalismo, as decisões  seriam tomadas segundo a razão “ou ao 

critério de justiça ou de verdade”, fundando para isso uma democracia com base na liberdade de 

associação, de imprensa e das demais manifestações do pensamento (Campos, 1941, p. 12). 

Mas, para o autor, foram justamente estas características que se constituiriam em empecilhos 

para o bom funcionamento da democracia liberal. Este declara que o sistema liberal-democrático, 

não pode ser eficaz por muito tempo, já que “se limitava a reduzidas zonas humanas e o seu 

conteúdo não envolvia senão estados de tensão ou de conflicto de interesses (...)”, representando 

interesses setoriais em detrimento dos interesses gerais, - no caso - nacionais. Mais ainda, segundo 

o ideólogo foi o crescimento das massas urbanas que dificultou a eficiência do processo político, 

alargando as zonas de interesse individuais e aumentando o constante “estado de conflito”, 

configurado pela questão social. Na compreensão do autor, que segue o pensamento ocidental 

corrente nas primeiras décadas do século XX, o fracasso da democracia liberal do começo do século 

XX, viabilizou também a ascensão dos regimes totalitários. 

Assim, porém, como o processo democrático de integração política deixou de funcionar 

quando cresceu em extensão e intensidade a área dos antagonismos das tensões e dos 

                                                 
2 Vale ressaltar que apesar de utilizar em seu discurso elementos presentes os discursos totalitários, e Francisco Campos 

desenvolve uma interpretação de vários modelos para o caso brasileiro, tentando adaptá-lo a realidade autoritária que 

desejava imprimir. É interessante notar que seu discurso faz uma crítica ao totalitarismo. Cf. Campos, 1941. 
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conflictos internos, nós vemos, no domínio internacional, avolumar-se a massa das 

tensões econômicas e políticas, particularmente as determinadas pela ressureição do 

mytho nacional e do conseqüente Estado totalitário ou estado de massas. (Campos, 1941, 

p. 30) 

Ao discutir as bases fundamentais do que ele chama “o novo Estado brasileiro”, o autor 

consegue justificar as decisões e os rumos do governo, resgatando o sentimento da nacionalidade 

(Campos, 1941, p. 35). Seu argumento a favor do Estado Nacional varguista apela para uma idéia 

de fidelidade que a concepção de nação provoca no povo. Campos afirmava que: “O novo Estado 

brasileiro resultou de um imperativo de salvação nacional”. Finalmente, após os preâmbulos 

iniciais onde introduz alguns aspectos deste novo Estado aqui já vistos, tal como, a importância da 

participação de um líder e o antiliberalismo, o ideólogo passa a definir quais as características deste 

Estado Novo. Com a finalidade de conduzir o “imperativo de salvação nacional”, no manifesto de 

10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas assume o governo que de acordo com Campos estava 

identificado com o “destino da pátria” (Campos, 1941, p. 36). 

No texto sobre o Estado Nacional, Campos  ataca outros mecanismos da democracia liberal, 

sempre justificando o discurso presente no manifesto que inaugurou o regime ditatorial varguista. 

Descreve e analisa a crítica feita no documento à constituição de 1934; ao poder legislativo; ao 

descomprometimento da representativa profissional (ausente de cooperação) e ao mito do sufrágio 

universal (Campos, passim). 

Para concluir, segundo o ideólogo, os pressupostos liberais foram os responsáveis pela 

“descontinuidade e pela dispersão características de um quadro de desordem”. O Estado Novo em 

nome do “imperativo nacional, propunha-se a inaugurar uma sociedade da ordem, em que o 

argumento da unidade nacional sobrepunha os elementos de conflito presentes na sociedade” 

A Nação e a Questão Racial 

No projeto nacional, a legitimação no “binômino nação e povo”, deu destaque a questão 

da assimilação e do caldeamento racial tornou-se uma das preocupações centrais do governo 

getulista, que pretendeu definir o que convencionou-se chamar “raça brasileira” e que aparece 

de maneira recorrente no texto de Campos. Novamente, é importante destacar que, o caldeamento 

racial foi um, dentre outros, pressupostos do Projeto Nacional. 

A proposta de “raça brasileira” funcionava como uma tentativa de produzir um modelo 

étnico para a nação, utilizando-se de medidas políticas. A ideia era concretizar a unidade 

pretendida em torno de um chefe – com o fim do funcionamento político partidário – e promover 
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unidade étnica e cultural, redefinindo as medidas sugeridas no final do século XIX no Brasil. O 

nacionalismo brasileiro destacava a necessidade de unificação a partir da homogeneização étnica 

e cultural, privilegiando a mestiçagem e a assimilação cultural, que criaria uma “raça brasileira”. 

O imperativo nacional surge como uma resposta aos projetos políticos do século XIX e começo 

do XX que apontavam para uma inviabilidade da Nação, sobretudo por sua formação étnica-

racial. 

O projeto estado novista apresentou uma novidade. Ao contrário dos pressupostos raciais 

do século XIX, que inferiorizavam a formação racial brasileira, na concepção estadonovista 

existe uma defesa desta “raça” e a valorização da presença das três raças fundadoras como fator 

da brasilidade. Mais ainda, admite esta heterogeneidade na formação do chamado “homem 

novo”, de uma maneira positiva, desde que mantenha o caldeamento racial. A heterogeneidade 

defendida é a que promove a mestiçagem. O papel do intelectual Campos na política racial foi 

ressaltar a necessidade de conformação de uma “raça brasileira”, com base no mito das três raças 

fundadoras. 

A Guisa de Conclusão 

A participação dos intelectuais na construção da brasilidade foi uma das características 

marcantes de todo o período Vargas. As atividades políticas dos intelectuais preocupados com a 

questão nacional foram iniciadas ainda no século XIX, tiveram um lugar de destaque nos anos 20 

do século XX e durante o período de Vargas adquiriram um status inclusive profissional. A idéia 

era de que os intelectuais como elite poderiam fomentar o desenvolvimento social, a partir de seus 

conhecimentos e da observação da prática de manifestações culturais autenticamente “superiores”. 

Por isso, a política cultural de Vargas “envolveu a nomeação de intelectuais para postos de destaque 

e a criação de diversos órgãos capazes de atraí-los para junto do governo”.  

Durante o Estado Novo, este grupo social teve relevância, tanto para a legitimação da ditadura 

varguista, quanto para a própria concepção do regime que se fundou. Sem pretender esgotar a 

análise deste autor e sua obra, busquei observer os aspectos importantes da construção do Estado 

Novo que foram tratados nestes trabalhos.  

Francisco Campos mostrou-se preocupado com o problema da identidade nacional e, 

exercendo um papel político, propôs-se a “civilizar por cima”. (PÉCAUT, 1990, p.39) 

De qualquer modo, apesar do governo ter se cercado de intelectuais para desenvolver e 

legitimar sua proposta de nação, é importante destacar que nenhuma realização social é feita sem 
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a participação da sociedade. A fim de observar este aspecto da participação popular e lembrando 

as proposições de Campos sobre as aspirações populares, destaco a seguinte afirmativa de Pécaut: 

Voltamos, com isso, às qualificações reivindicadas pelos intelectuais. Tinham uma 

vocação dirigente porque conseguiam, melhor do que qualquer outra elite, captar e 

interpretar os sinais que demonstravam que já existia uma nação inscrita na realidade, 

mesmo que ainda desprovida de expressão cultural e política: do implícito, 

vangloriavam-se de produzir o explícito. (1990, p.39) 

Neste sentido, para a construção de uma concepção de nação, foram utilizados elementos já 

existentes na estrutura social brasileira e por isso mesmo mais facilmente aceitos pelo povo. Um 

exemplo disso foi à influência da formação autoritária e patriarcal do país, aliado ao grande número 

de analfabetos que propiciou a legitimação do regime ditatorial e do líder, reconhecido – graças à 

política trabalhista – pelo carinhoso apelido de “pai dos pobres”. (VELLOSO, 2003, p.141) O 

nacional-estatismo construiu assim um projeto de nação a partir de elementos presentes na 

sociedade: o futebol, o samba e a mestiçagem, manifestações culturais e práticas sociais (intercurso 

sexual inter-racial, por exemplo) de grupos sociais integrados e excluídos, que foram apropriados 

e organizados em um projeto político que teve intelectuais em todos os setores. (VELLOSO, 2003, 

p.141) 

É amplamente sabido que a nação, como constructo cultural, é sempre o trabalho coletivo 

de muitos. Comunidades letradas e iletradas, grupos dominantes e dominados, 

nacionalmente integrados ou excluídos, todos contribuem com distinta intensidade, de 

modo diferente e em ocasiões diversas, para a produção desse dinâmico e mutável 

“caldo” cultural ao qual o nacionalismo costuma vir identificado. (PAMPLONA, 2003, 

p.3) 

Numa conjunção de concepções de caráter conservador surgido nos anos 30, os ideólogos do 

Estado Novo construíram sua proposta de Estado.  

Este “abrasileiramento” dos componentes sociais tinha por base de sustentação do regime e 

símbolo do cidadão brasileiro, o trabalhador nacional. No que diz respeito a cultura, a ditadura do 

Estado Novo não ignorou a importância das manifestações populares e se responsabilizou pela 

condução destas, fosse promovendo aquelas consideradas de caráter nacional ou proibindo as 

classificadas como não nacionais – as expressões estrangeiras, consideradas “quistos étnicos”. 

Finalizando, a participação dos intelectuais no projeto nacional varguista, produziu obras 

legitimadoras da proposta de homogeneização, de unidade do povo, e de elevação da chamada 
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“raça brasileira”, a partir da premissa que este projeto só seria possível pela intervenção ditatorial 

do Estado. 
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VIRGÍLIO DE MELLO FRANCO: O INTELECTUAL NA CRISE DO ESTADO NOVO 

Flavia Salles Ferro1 

Virgílio Alvim de Mello Franco nasceu em um grupo familiar mineiro que teve importante 

participação na política nacional.2 Nesse sentido, Mello Franco pode ser considerado político  

tradicional  da  Primeira  República,  ainda  que  tenha  participado da  Revolução  de 1930 e obtido 

a honrosa alcunha de “tenente civil” por seu destaque no movimento.  No início da década de 1930, 

Virgílio apoiou o Governo Provisório e foi importante aliado das  estratégias  políticas  de  Getúlio  

Vargas, contribuindo também com  a  fundação  do Partido Social Nacionalista e do Partido 

Progressista, assim como escrevendo em jornais. Em 1933, disputou a interventoria mineira.  

Com a indicação de Benedito Valadares para o cargo  de  interventor,  Virgílio  rompeu  

relações  com  Vargas  e  se  tornou  opositor  a  seu governo, participando nessa condição da 

Assembleia Constituinte de 1934. Instaurado o Estado Novo, em 1937, Virgílio afastou-se da 

política, retornando ao cenário em  1942,  quando  o  Brasil  entrou  na  Segunda  Guerra  Mundial. 

No  ano  seguinte,  foi  um dos  signatários  do “Manifesto  dos  Mineiros”  e  fundador  da  UDN, 

partido  em  que  atuou como  primeiro  secretário.  Afastou-sedo  cargo  em  1946,  devido  à  

aproximação  da  UDN com  o  governo  Dutra.  

Sua  carreira  política  acabou  tendo  um  desfecho  trágico:  morreu assassinado em 1948, 

em razão de um conflito com um ex-empregado. Em  carta  a  Pedro  Aleixo,  assim  Virgílio  de  

Mello Franco  descreveu sua  trajetória política: 

Lutei quinze anos, sem a falta de um dia; consumi minha mocidade, num   esforço   

hercúleo  de   sacudir   a   árvore   pra   que   os  outros colhessem  os  frutos;  escrevi  

na  imprensa;  fiz  discursos;  escrevi livros;  fiz  revoluções  e  expus  a  vida  e  a  

liberdade;  sofri prisões  e constrangimentos  de  toda  a  ordem;  achei-me  em  tudo  e  

em  toda parte, menos na hora de colher os frutos.(Carta de Virgílio de Mello Franco a 

Pedro Aleixo, 9 de setembro de 1945. Arquivo Virgílio de Melo Franco, CPDOC-FGV.) 

 

O presente trabalho tem por objetivo compreender essa trajetória, notadamente entre 1937 e 

1945. A escolha desse recorte temporal se deve às mudanças ocorridas no período: Virgílio, quando 

                                                 
1 Universidade Federal de Juiz de Fora. flavia.sferro@gmail.com 

2 Segundo Cláudia Viscardi, para pertencer à elite mineira eram necessários os seguintes requisitos: ser do 

gênero masculino, ser branco, ter curso superior, ter laços de parentescos com outros membros da elite política e ser 

originário de uma das regiões politicamente importantes do Estado. Para mais, ver: VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. 

O teatro das oligarquias: uma revisão da política do “café com leite”. Belo Horizonte: C/Arte, 2001. WIRTH, John D. 

O fiel da balança: Minas Gerais na Federação Brasileira, 1889-1937. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982. 
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instaurado o Estado Novo, envia carta a Getúlio Vargas elogiando o regime autoritário implantado. 

Posteriormente, se torna um dos principais articuladores para o fim do Estado Novo. 

A Segunda Guerra e movimentos de oposição ao Estado Novo 

Com a mudança política, advinda com o golpe que instaurou o Estado Novo, ocorrido em 10 

de novembro de 1937, sob liderança de Getúlio Vargas, com apoio do Exército e de outros grupos 

políticos e sociais autoritários, Virgílio de Mello Franco se afastou da política. Dedicou-se aos 

negócios no Rio de Janeiro e em Pirapora, no estado de Minas Gerais. Trabalhou também com 

jornalismo, escrevendo artigos para O Jornal.3 Virgílio teve importante contribuição nos 

movimentos de insatisfação e críticas ao Estado Novo, ocorridos a partir de 1942 – ano que o Brasil 

iniciou sua participação na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Aliados.  

No entanto, instituído o Estado Novo, Virgílio enviou carta ao ditador. Escreveu que a crise 

se alastrava no Governo, na União e nos Estados, onde os políticos não estavam sincronizados com 

os acontecimentos e aproveitavam da circunstancia para descansar. Enquanto isso, os adversários 

políticos e doutrinários conspiravam contra o regime instaurado em 1937. Virgílio narrou que 

políticos e militares pensavam em fazer movimento como o de 1932, em São Paulo. Os 

integralistas, ramificados dentro das Forças Armadas, organizavam uma revolução. A esquerda, 

por sua vez, enfraquecida naquele momento, esperava pacientemente a desordem, para, então, se 

manifestarem. Ele continuou: 

“De V.Exa. só tenho recebido, ultimamente, manifestações de simpatia. Assim sendo, 

todo o meu interesse está na permanência e consolidação do regime atual que, se nada 

tem para me dar, nada certamente me tirará. Não é, pois, por interesse ou despeito, que 

vejo com pessimismo os dias do futuro. [...] Para que discutir novas teses, novas ordens 

de coisas, se o país inteiro parecia, e parece, indiferente a este ou aquele regime?” (Carta 

de Virgílio de Mello Franco a Getúlio Vargas, 1 de março de 1938, Arquivo Virgílio de 

Mello Franco, CPDOC-FGV.) 

É possível perceber que Virgílio escreveu a Vargas se posicionando favorável ao novo regime 

político instaurado em 10 de novembro de 1937. Virgílio de Mello Franco rompeu relações com 

Getúlio Vargas em 1933, quando do episódio da disputa pela interventoria de Minas Gerais.4 Ele 

                                                 
3  Participou também da Revista Diretrizes, dirigida por Samuel Wainer, com artigos semanais, em geral sobre 

política europeia. Auxiliou financeiramente a publicação da revista, conforme depoimento de Francisco de Assis 

Barbosa, concedido a Sheila Baggio.  

4 Virgílio de Mello Franco desejava ser interventor de Minas Gerais. No entanto, Vargas escolheu Benedito 

Valadares. 
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foi também um dos principais opositores ao Estado Novo. Mas nota-se na carta que Virgílio não se 

mostrou contrário ou insatisfeito com o regime político autoritário, nem com o ditador. Pessoas são 

influenciadas pelo contexto em que vivem, pelas ideias que circulam. Assim sendo, é preciso 

compreender a conjuntura da época para entender as mudanças de opinião de Virgílio. Em 1938 

ainda não havia eclodido a Segunda Guerra Mundial. Virgílio de Mello Franco, como muitos 

outros, defendia, até então, a necessidade de governo autoritário. Em carta para Juracy Magalhães, 

datada de 15 de março de 1937, período que estava sendo decidido o candidato para a sucessão 

presidencial marcada para aquele ano – antes do golpe do Estado Novo –, Virgílio escreveu que a 

questão brasileira era puramente política e precisava de ordem e nada mais. Ordem implicava em 

autoridade e esta em hierarquia.( Arquivo Virgílio de Mello Franco, CPDOC-FGV).   

Com a mudança que ocorreu no cenário mundial a partir de 1939, com o início da Segunda 

Guerra Mundial, e, principalmente, com a entrada dos Estados Unidos na guerra, lutando contra o 

fascismo, em 1941, as posições políticas se modificaram. Isto é observado não apenas no 

pensamento político de Virgílio de Mello Franco, mas também no comportamento da sociedade e 

do Estado. Maria Helena Capelato (2003) afirma que havia entre os ideólogos e funcionários do 

governo divergências de posições sobre o apoio ao Eixo e aos Aliados. Existia ala germanófila 

forte. Francisco Campos, ministro da Justiça, fazia elogios a Hitler. Filinto Muler, chefe da polícia 

política, e Lourival Fontes, diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), igualmente 

tinham esse posicionamento. O ministro da Guerra, general Eurico Gaspar Dutra, e o general Góis 

Monteiro também eram favoráveis à Alemanha. Eles defendiam que o rearmamento do Exército e 

a usina siderúrgica fossem financiados pelos alemães.  

No entanto, havia também defensores dos Estados Unidos, como é o caso do ministro das 

Relações Exteriores, Osvaldo Aranha. Vargas, com seu pragmatismo, jogava nas disputas entre 

Estados Unidos e Alemanha, tirando vantagens até onde pudesse. Virgílio de Mello Franco seguiu 

orientações que se baseavam nas posições dos Estados Unidos. Assim, apresentou mostras de 

repúdio ao fascismo e aos países do Eixo quando iniciou a Segunda Guerra Mundial. Como 

jornalista, publicou artigos em O Jornal, entre 1940 e 1943, que apresentavam os acontecimentos 

da guerra e se posicionava contrário ao Eixo.  

Em início de 1942 ocorreu a Conferência Interamericana de chanceleres no Rio de Janeiro. 

O Brasil, representado por Osvaldo Aranha, propôs ruptura diplomática e comercial com o Eixo. 

Nos bastidores, Vargas e Roosevelt negociaram que os Estados Unidos rearmariam as Forças 

Armadas brasileiras e financiariam a construção de uma usina siderúrgica. Em troca, o governo 

brasileiro cederia às bases aéreas de Natal e Recife, cruciais para os aviões norte-americanos 
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chegarem ao norte da África. O governo brasileiro rompeu com os países do Eixo. A reação veio 

em meados de agosto de 1942, quando submarinos alemães e italianos afundaram navios mercantes 

de nacionalidade brasileira, matando cerca de 1500 pessoas. (FERREIRA, 2014). Após esse evento, 

diversas manifestações de repúdio ao governo nazista da Alemanha ocorreram pelo país.5 O Brasil, 

no dia 22 deste mesmo mês, declarou guerra ao Eixo.  

Após a declaração de guerra, Virgílio de Mello Franco enviou carta a Getúlio Vargas pedindo 

cargo em que pudesse participar de modo ativo no esforço de guerra. Ele escreveu:  

“Tenho divergido mais de uma vez do governo de V.Ex. Ajudei, porém, a funda-lo e 

defende-lo em circunstancias difíceis. [...] Nunca tendo solicitado, para mim de V. Ex. 

ou de quem quer que seja encargos ou funções, recusei mais de uma vez posições. [...] 

Sinto-me, assim, perfeitamente a vontade para lhe fazer meu primeiro e último pedido: 

confie-me V. Ex. nesta hora sagrada de união nacional, uma função qualquer – de 

preferência militar – onde acaso meus serviços possam ser úteis ao país.”(Carta de 

Virgílio de Mello Franco a Getúlio Vargas, 22 de agosto de 1942, Arquivo Virgílio de 

Mello Franco, CPDOC-FGV. ) 

Getúlio Vargas respondeu-lhe através de telegrama que dizia: “Recebi tua carta de 22 

corrente e tenho prazer declarar-lhe sempre tive melhor apreço suas qualidades pessoais de homem 

público. Não esquecerei utilizar os seus serviços na primeira oportunidade”.(Telegrama de Getúlio 

Vargas a Virgílio de Mello Franco, 22 de agosto de 1942, Arquivo Virgílio de Mello Franco, 

CPDOC-FGV). Três dias depois, Ovídio Paulo Menezes Gil – Chefe de Gabinete de Getúlio 

Vargas – enviou carta a Virgílio designando-o, junto com Heitor Mota e Francisco Vieira de 

Alencar, a função de interventor do Governo Federal no Banco Alemão Transatlântico.(Telegrama, 

25 de agosto de 1942, Arquivo Virgílio de Mello Franco, CPDOC-FGV). 

 Em 1943, Virgílio, junto a importantes personagens políticos de Minas Gerais, assinou o 

Manifesto dos Mineiros. O documento foi a primeira manifestação pública de setores liberais 

contra o Estado Novo.6 Publicado em 24 de outubro de 1943 – data que se comemorava o 

aniversário da Revolução de 1930 – o manifesto foi assinado por membros das elites mineiras. O 

texto original teve três versões, redigidos por Odilon Braga, Virgílio de Mello Franco e Dário de 

Almeida Magalhães. Pedro Aleixo, Milton Campos e Luís Camilo de Oliveira Neto contribuíram 

para o texto-fusão, de autoria de Virgílio de Mello Franco. Coube a Afonso Arinos a redação final. 

                                                 
5  Japoneses e alemães passaram a ser hostilizados: estabelecimentos comerciais, empresas, residências, 

escolas, clubes foram atacados pela população em fúria. 

6  As formas organizadas de oposição à ditadura restringiam-se, até então, à ação da esquerda (socialistas e 

comunistas) e aos movimentos operário e estudantil, sobretudo no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Recife, sempre 

clandestinos e sujeitos a severa repressão pelo Estado.  
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Virgílio de Mello Franco e Luís Camilo de Oliveira Neto se destacaram também na função de 

coletar assinaturas no Rio de Janeiro, e Pedro Aleixo, Milton Campos e João Franzen de Lima, em 

Minas Gerais.(Verbete Manifesto dos Mineiros, CPDOC-FGV. ) 

O documento contou com 92 assinaturas, limitando-se a personalidades tradicionais de Minas 

Gerais. Participaram políticos, intelectuais, advogados, consultores jurídicos, diretores de bancos 

e jornalistas. Entre os políticos encontram-se personalidades atuantes na Primeira República, como 

Afonso Pena Júnior, Mário Brant, Alaor Prata Soares, Adolfo Bergamini, Daniel de Carvalho, 

Francisco Mendes Pimentel, e os marginalizados do governo de Getúlio Vargas, como Virgílio de 

Mello Franco, Pedro Aleixo e Odilon Braga. Recusaram-se a assinar o Manifesto Venceslau Brás, 

por ter se afastado da política e não ter intenção em se envolver na vida pública; Bias Fortes, por 

fidelidade a Benedito Valadares, interventor de Minas Gerais; Antônio Carlos, por não querer 

desavenças com Vargas.  

Foram impressos 50 mil exemplares em uma tipografia de Barbacena. Devido à censura, não 

foi possível publicar o manifesto na imprensa. Assim, a distribuição foi feita de mão em mão ou 

por baixo das portas. O documento foi dirigido ao povo mineiro. No início do texto eles afirmaram 

que não possuíam intenção de conduzir, agitar ou ensinar, pretendiam recordar eventos 

importantes. No entanto, eles criticaram o Estado Novo. Não seria, então, essa uma maneira de 

agitar, ensinar e conduzir? Eles escreveram:  

“Limitar-nos-emos a notar que, em outros países, assim como vinha sucedendo no nosso 

próprio, idênticos resultados foram conseguidos sem o sacrifício dos direitos cívicos, o 

que demonstra não serem peculiares às formas autoritárias de governo. [...] Condenamos, 

com firmeza, os erros, as corrupções e os abusos do regime transposto definitivamente 

em outubro de 1930. Mas se um desses abusos, aquele que antes de todos, deveria 

suscitar a Revolução foi precisamente o da hipertrofia do Poder Executivo, manifestação 

atávica do poder pessoal, nunca suficientemente condenado no Império e nos últimos 

tempos da chamada República Velha, caracterizado pela incidência da chefia suprema 

do Governo e da política nas mãos de um só homem, sempre desejoso de perpetuar-se 

mediante indicação de um sucessor; se, entre aqueles erros, os mais apontados entendiam 

como ludíbrio da opinião pública, traduzida em sufrágios, e com a opressão de estados 

de sítio ilegal se fizesse legal a sua perpetuidade e, por derradeiro, para obstar a 

hipertrofia do Poder Executivo, fosse este transformado em poder constitucional 

realmente único.”  

Eles condenaram o autoritarismo, a falta de democracia e de liberdade. Eles prosseguiram o 

texto defendendo que é ilusória a tranquilidade e a paz que se tem no país, e que essas eram 

propícias aos negócios e ao comércio, mas nunca seria benéfica ao revigoramento e à dignidade 

civil. Escreveram que o povo “reduzido ao silencio e privado da faculdade de pensar e de opinar é 
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um organismo corroído”. Denunciaram a suposta contradição existente no país desde que o Brasil 

declarou guerra ao Eixo. Sobre isso escreveram: “Se lutamos contra o fascismo, ao lado das Nações 

Unidas, para que a liberdade e a democracia sejam restituídas a todos os povos, certamente não 

pedimos demais reclamando para nós mesmos os direitos e as garantias que as 

caracterizam.”(Manifesto dos Mineiros, nº de reg.: 4.928/80. Arquivo Virgílio de Mello Franco, 

CPDOC- FGV). 

Virgílio de Mello Franco teve importante participação na elaboração do Manifesto dos 

Mineiros. Como já foi comentado, ele contribuiu na redação, na angariação de signatários e na 

distribuição do documento. Em entrevista concedida a Lúcia Hippólito, Afonso Arinos, irmão de 

Virgílio, afirmou que o manifesto teria sido ideia dele próprio, mas as articulações para sua feitura 

ficaram todas a cargo do irmão. Ele descreveu: 

“O Virgílio era muito mais atuante do que eu no sentido da articulação política. Eu era 

talvez mais sugestivo do que ele, mas ele mais atuante do que eu. Então aquilo que eu 

tinha imaginado como uma simples hipótese, ele se atirou como uma presa em cima 

daquilo, como era do temperamento dele: obstinado e destemido, com capacidade de 

agremiação e tal. E ele centralizou as conversas aqui. Então começaram já os passos da 

redação.”(Manifesto dos Mineiros, Fita 1-A; 042, 14, p. 8. Arquivo Afonso Arinos, 

CPDOCFGV. ) 

Getúlio Vargas, em discurso proferido quando da inauguração do novo prédio do Ministério 

da Fazenda, a 10 de novembro de 1943, pouco tempo depois da divulgação do Manifesto, 

pronunciou que não havia tempo para “desperdiçar na interpretação de fórmulas ideológicas e no 

exame das conveniências políticas de simples finalidades eleitorais”. Chamou os signatários de 

“leguleios em férias”, conhecidos no cenário político “pelas suas tendências 

retardatárias”.(BENEVIDES, 1981, p. 36). O governo respondeu ao Manifesto dos Mineiros com 

retaliações. Pessoas foram afastadas de seus cargos públicos, demitidas de empresas privadas. 

Virgílio de Mello Franco foi exonerado de seu cargo de interventor do Banco Alemão 

Transatlântico.  

Não há, ao longo do texto, proposta de derrubada do regime. Porém, há críticas ostensivas ao 

governo da época. Mesmo sem intenção concreta, o documento foi importante na história do Estado 

Novo. Ele foi a primeira manifestação pública de personalidades importantes de Minas Gerais, 

demonstrando a ruptura dessas figuras com Vargas e as estratégias criadas para burlar a censura. 

Dias após a divulgação do Manifesto dos Mineiros, o presidente do Centro Acadêmico Onze de 
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Agosto, da Faculdade de Direito de São Paulo, foi preso por manifestar ideias contrárias ao regime 

político do país. Em resposta, o Centro acadêmico publicou declaração de repúdio ao Estado Novo.  

É possível analisar que o Manifesto dos Mineiros foi relevante, entre várias razões já 

apresentadas, também por incentivar novas formas de manifestações, como o Manifesto dos 

Estudantes de Direito e, posteriormente, a Carta aos Brasileiros e a Declaração de Princípios do I 

Congresso Brasileiro de Escritores. Virgílio de Mello Franco, em seu livro A campanha da UDN 

chegou à mesma conclusão. Ele escreveu: 

“Do Manifesto Mineiro partiram todas as tentativas de articulação com os diferentes 

núcleos de resistência. Circularam os primeiros jornais clandestinos. O próprio 

Manifesto teve a sua divulgação proibida, mas circulou de mão em mão, suscitando 

outros projetos, como o de um Manifesto nacional. O nome do Brigadeiro Eduardo 

Gomes começou a aparecer como um signo até o dia em que, premido pela força das 

ideias, o grande soldado aquiesceu em sua candidatura. A notícia correu misteriosamente 

pelo país inteiro, chegou aos palácios governamentais, como uma sentença de morte. Em 

dezembro de 1944, a ditadura efetuava suas últimas prisões de natureza política. Alguns 

dos presos, que eram escritores, jornalistas e juristas, viram-se eleitos delegados do 

Distrito Federal ao 1º Congresso Brasileiro de Escritores, que se encerrou declarando, 

em moção cuja leitura a assistência ouviu de pé, no Teatro Municipal de São Paulo, que 

era urgente adaptar a vida brasileira aos princípios democráticos”. (FRANCO, 1946, p. 

14-15). 

É, pois, este contexto de oposição ao Estado Novo e conspiração para sua derrubada que se 

compreenderá no próximo item. 

O I Congresso Brasileiro de Escritores e a luta contra a censura 

O ano de 1944 trouxera à Europa a vitória definitiva dos Aliados. Isto gerou no Brasil 

problemas ao governo autoritário. A oposição iniciou sua mobilização com objetivo concreto de 

derrubar o Estado Novo. O ano 1945 começou com a proclamação de eleições em breve. O Estado 

Novo dava mostras de esgotamento. A oposição soube aproveitar dessa conjuntura e intensificou 

sua mobilização visando o fim da ditadura.  

Entre os dias 22 e 26 de janeiro deste ano ocorreu o I Congresso Brasileiro de Escritores. O 

evento contou com a participação de importantes personagens da vida pública do país e clamou por 

liberdade de expressão e sufrágio universal, direto e secreto. Foi produzida no I Congresso 

Brasileiro de Escritores declaração que apresentou a necessidade do Brasil retornar aos princípios 

democráticos. No documento defendeuse a legalidade democrática como garantia da completa 

liberdade de expressão do pensamento, da liberdade de culto, da segurança contra o temor da 
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violência, e do direito a existência digna. Defendeu-se também a instalação de governo eleito pelo 

povo mediante o sufrágio universal direto e secreto. E, por fim, o pleno exercício da soberania 

popular em todas as nações como forma de garantir a paz e a cooperação internacional, assim como 

a independência econômica dos povos. 

Virgílio de Mello Franco participou do evento fazendo seu discurso de abertura. Ele 

pronunciou: 

“A tarefa do I Congresso Brasileiro de Escritores é precisamente a de definir e unificar 

a posição da inteligência brasileira diante dos problemas do seu tempo, especialmente o 

da estruturação institucional do país. […] A colaboração com as ditaduras significa, para 

nós, uma conspiração contra a restauração do princípio jurídico da organização do 

Estado e da regeneração do sistema democrático de vida dos nossos países sul-

americanos. Não vemos, portanto, isenção nessa corrente. Cumplicidade, eis o que ela 

traduz. Tal é o nosso pensamento sobre as relações entre os Estados Unidos e o Brasil, e 

por isto julgo interpretar bem o mandato que me foi conferido ao manifestar aqui esse 

pensamento, que é o da grande maioria dos escritores brasileiros. Assim colocamos a 

questão para que, juntos, possamos salvar o sagrado futuro da nossa amizade, a obra 

comum dos nossos antepassados, partindo do princípio de que só se entendem os povos 

livres. Queremos preservar a nossa união pela fidelidade aos propósitos comuns de 

liberdade e de justiça. Só assim teremos cumprido o dever que constitui uma das razões 

deste I Congresso Brasileiro de Escritores.” (VMF pi 45.01.00/2, Arquivo Virgílio de 

Mello Franco, CPDOC-FGV). 

Ao contrário do Manifesto dos Mineiros, que foi importante documento subversivo contra o 

Estado Novo, mas que não apresentou real intenção de derrubada do regime, o I Congresso 

Brasileiro de Escritores teve o intuito de aglutinar forças para a luta pela redemocratização do 

Brasil. Foi proposta a conscientização e organização social para se opor ao regime autoritário. O 

evento foi, portanto, relevante no contexto de derrubada do Estado Novo. Foi manifestação com 

intenção de agremiar forças para lutar pelo seu fim e reuniu mais de duzentos intelectuais 

brasileiros e internacionais. Participaram também as agremiações Sociedade Brasileira de Autores 

Teatrais, Sociedade Amigos de Alberto Torres, o Conselho Bibliotecário de São Paulo, Academia 

Carioca de Letras, Academia Paulista de Letras, Sindicato dos Jornalistas Profissionais, União 

Nacional dos Estudantes, Pen Clube do Brasil, Liceu Literário Português e a Sociedade dos 

Homens de Letras do Brasil. Percebendo a importância do I Congresso Brasileiro de Escritores é 

possível analisar a influência de Virgílio de Mello Franco na luta pela redemocratização do Brasil, 

visto que ele fez o discurso de abertura do evento. Entre diversos intelectuais no país, Virgílio foi 

o escolhido. Isto não foi ocasional, demonstrando o reconhecimento político que ele tinha.  
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Percebendo a importância do I Congresso Brasileiro de Escritores é possível analisar a 

influência de Virgílio de Mello Franco na luta pela redemocratização do Brasil, visto que ele fez o 

discurso de abertura do evento. Entre diversos intelectuais no país, Virgílio foi o escolhido. Isto 

não foi ocasional, demonstrando o reconhecimento político que ele tinha.  
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PROJETO EDITORIAL E REDES INTELECTUAIS EM LIBROS Y REVISTAS DE 

AMAUTA 

Henrique Guimarães da Silva1 

Nas últimas décadas, os estudos históricos vêm passando por inúmeras transformações com 

relação a novas abordagens apontadas por correntes historiográficas que visam dar novo sentido às 

interpretações sobre o passado. Neste turbilhão intelectual, os diversos campos da historiografia 

cada vez mais estabelecem interações possibilitando análises que conciliam elementos econômicos, 

políticos e culturais na abordagem de fontes e objetos. Dentro desta concepção, como importante 

objeto de compreensão sobre certos momentos históricos, as revistas se configuram como 

dinâmicos espaços de confluência de ideias, interesses, discursos e proposições das mais diversas 

origens e com variados objetivos. Para os historiadores, as revistas – em especial as de cunho 

cultural ou científico, sendo acadêmicas ou não – vem se destacando como importantes fontes 

históricas que tem muito a somar para o entendimento de contextos históricos e linguísticos. 

Partindo dos pressupostos apontados acima, entendemos a pertinência do estudo sobre a 

revista Amauta, uma das mais importantes publicações da história latino-americana e suas 

abrangências enquanto espaço de circulação de ideias e projetos que visavam dar sentido às jovens 

nações do continente. Ainda que tenha sido alvo de importantes análises de estudiosos sobre o 

tema, ainda se pode verificar uma série de lacunas a serem abordadas para um conhecimento mais 

profundo das polêmicas em suas páginas e seu papel como órgão difusor das novas correntes de 

interpretação política, econômica e cultural da realidade da América Latina. 

Antes de dedicarmos nossa atenção ao projeto de Amauta, e consequentemente seus 

desdobramentos, vale ressaltar a importância da figura de seu idealizador e diretor, José Carlos 

Mariátegui. Um dos mais importantes intelectuais da história peruana, Mariátegui em sua curta 

trajetória de vida – morreu com apenas 35 anos – destinou boa parte de sua produção à interpretação 

da realidade peruana e latino-americana a partir de um viés marxista bastante original. Seu esforço 

de atuação não esteve limitado às suas contribuições escritas, mas também a uma engajada vida 

militante, sendo protagonista em importantes momentos da história política peruana, como na 

fundação do Partido Socialista Peruano e da Confederación General de los Trabajadores 

Peruanos. O autor teve intensa participação no círculo letrado peruano e latino-americano, mesmo 

tendo uma formação autodidata, com presença marcante em ambientes como as Universidades 

Populares González Prada, na organização de periódicos como Nuestra Época e La Razón e como 

                                                 
1 Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História Social pela UFRJ. henriqueguimasilva@gmail.com 
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um grande disseminador das novas ideias com a fundação do Editorial Librería-Imprenta Minerva, 

por onde foram publicados seus dois livros, La Escena Contemporánea (1925) e 7 Ensayos de 

interpretación de la realidad peruana (1928), e outros de diversos autores do continente. 

A revista Amauta, contudo, foi o espaço em que Mariátegui pôde não só apresentar suas 

elaborações teóricas para a intepretação da realidade peruana, mas também, em grande medida por 

sua eficiente práxis editorial, contribuir para um debate mais amplo sobre os diversos problemas 

nacionais e continentais. Ao estabelecer uma importante rede de contato com intelectuais de 

diversas partes do continente, Mariátegui conseguiu traduzir em seu projeto a formação de um 

movimento diverso de renovação das ideias e ações para a América Latina. De acordo com Alberto 

Tauro, Mariátegui 

articuló su esfuerzo ‘con el de otros intelectuales y artistas’ que pensaban de modo 

parecido; no formaban hasta entonces un grupo, pero sus coincidencias generacionales 

autorizaban a sostener que representaban un movimiento; y legítimamente jusgaron que 

la edición de Amauta les permitiría conocerse mejor, concordar sus puntos de vista, 

fortalecer sus vínculos de solidariedad, y atraer ‘a otros buenos elementos’. (TAURO, 

1976, p. 12) 

Amauta apresentou enorme diversidade de publicações, entre autores peruanos, americanos 

e de outras partes do mundo. Em suas 32 edições publicadas, foram publicados textos e artigos de 

diversos autores renomados, como Haya de la Torre, Dora Mayer de Zulen, Luis Valcárcel, Uriel 

Garcia, José Carlos Mariátegui, José Vasconcelos, Jorge Luis Borges, José Ingenieros, Karl Marx, 

Vladmir Lênin, Sigmund Freud, George Sorel, José Ortega y Gasset e muitos outros. Este espaço 

passou a ser um dos mais significativos locais de publicação da intelectualidade latino-americana 

do período, apresentando, em suas páginas e edições, importantes contribuições e debates 

diretamente relacionados aos muitos assuntos que permeavam os contextos linguísticos formados 

e transformados na importante década de 1920. Concordamos com Oscar Terán, portanto, ao 

entender que dada a diversidade de autores 

los números de Amauta compusieron mes a mes un espacio poblado por tensiones 

provenientes tanto de tratarse de un cuerpo de ideas in fieri cuanto de las voces plurales 

que la construyeron, aun cuando siempre bajo la guía más intelectual que política de 

Mariátegui. (TERÁN, 2010, p. 178-179). 

Composta por diversos artigos de arte, literatura, poesia, política, economia, crítica e teoria 

literária e de artes, além de reproduções de diversas pinturas, fotografias e gravuras, a revista 



 

194 

Amauta foi um espaço de grande pluralidade de ideias e formas. Era possível localizar nas páginas 

da revista, além de artigos e reproduções de diversos autores, uma série de seções dedicadas 

exclusivamente a certos assuntos específicos, de acordo com a preocupação do comitê editorial em 

publicá-los. Seções como La vida económica. Crónica de Finanzas, Industrias, Comercio, 

Agricultura y Transportes, publicada entre os números 10 e 16, que buscava suprir a “falta de una 

sección que exponga, con datos y cifras, el curso mismo del movimiento económico del país”;2 em 

El proceso del gamonalismo, foi inaugurada uma seção destinada a denunciar crimes e abusos 

contra as populações camponeses, indígenas, submetidas aos desmandos dos gamonales3 no 

interior. Além de Panorama Móvil, parte designada à divulgação de opiniões do comitê editorial 

sobre diversos assuntos, como divulgação sobre eventos, comentários sobre episódios políticos, 

publicação de artigos enviados para a redação, dentre outros. 

Contudo, dois importantes complementos de Amauta devem ser ressaltados aqui. O periódico 

Labor, elaborado com o intuito de ser uma extensão da revista, teve caráter informativo cujo 

principal objetivo foi o de alcançar o proletariado urbano e rural – nas páginas da publicação foi 

criada a seção Ayllu, voltada para o trabalhador camponês – a fim de contribuir para a organização 

do trabalhador peruano. Com periodicidade irregular e com dez números – mais um boletim de 

duas páginas – circulou entre novembro de 1928 e setembro de 1929, quando foi definitivamente 

fechada pela repressão do governo vigente no Peru, de Augusto Leguía.4 Além de Labor, a seção 

Libros y Revistas, foi preponderante para o sucesso de Amauta. O boletim complementar se 

dedicava a divulgar informações de diferentes ordens sobre o “estado da arte” da cultura letrada 

peruana, latino-americana e mundial. Por meio de entrevistas com autores renomados no ambiente 

intelectual, resenhas e informações sobre livros nacionais e internacionais, comentários sobre 

diversas publicações como as variadas revistas que circulavam no continente, além de espaço de 

divulgação de trabalhos de diferentes ordens, Libros y Revistas foi o principal espaço em Amauta 

para divulgação literária, cujo subtítulo sintetizou a proposta da publicação: Bibliografia, critica, 

noticias literarias, cientificas y artísticas. 

                                                 
2 La vida económica. Crónica de Finanzas, Industrias, Comercio, Agricultura y Transportes. Amauta. nº10. Dez. 1927. 

p. 37. 
3 “Típico representante da oligarquia rural, proprietário fundiário que exercia poder senhorial sobre os indígenas que 

habitavam suas terras”. (DOMINGOS, 2012, p.36). 
4 O Oncenio de Leguía foi o período de governo de Augusto B. Leguía (1919-1930) caracterizado por um forte 

crescimento econômico, baseado na entrada de capital norte-americano, e por medidas autoritárias que marcaram seus 

onze anos de governo: “En once años de gobierno cambió a su gusto la carta fundamental y las leyes, se hizo reelegir, 

en contra de su propria Constitución, modificándola con maniobras dudosas, dio al país un tono peculiar caracterizado 

por la corrupción y el grotesco nivel que alcanzaron las loas y el ditirambo: durante su gobierno el siglo XX fue llamado 

‘el siglo de Leguía’”. (PEASE G. Y., 1995, p. 161). 
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Antes de nos dedicarmos especificamente à revista e suas implicações, apresentamos as 

orientações do presente trabalho. Neste artigo procuraremos apresentar, incialmente, parte da 

trajetória intelectual de Mariátegui a fim de mapear as suas motivações para a elaboração de um 

projeto editorial que tinha como principal objetivo a organização da cultura latino-americana. Neste 

aspecto, nos deteremos aos principais projetos orientados pelo autor e seus colaboradores, 

buscando as referências que sustentaram as bases de sua atuação junto à intelectualidade da época 

e culminando em um projeto de maiores proporções como a revista Amauta. E, a partir deste ponto, 

buscaremos as referências do papel de Libros y Revistas como componente ativo para a circulação 

de ideias e formação de redes de contato, dentro da concepção maior do papel da imprensa para 

Mariátegui, apresentando em linhas gerais as proposições que constam no espaço. Este artigo, por 

ser parte de uma pesquisa em andamento, não visa esgotar o assunto tratado, mas, pelo contrário, 

objetiva traçar horizontes para a continuidade da investigação histórica. 

Com relação ao papel das revistas para a compreensão da história latino-americana, vale 

ressaltar que desde princípios do século XX a produção letrada latino-americana vivenciou 

processo de plena expansão, com a profissionalização do jornalismo e o crescimento das 

universidades. Somente no intervalo de 1918-1930, como ressaltou Oscar Terán, as publicações de 

todas as ordens triplicaram no continente, incluindo-se periódicos e revistas (2010, p.169). De 

acordo com Mabel Moraña, a importância das revistas para o debate político e cultural na América 

Latina está relacionado com uma tradição continental de dedicar às revistas e periódicos a função 

principal na elaboração “de las culturas nacionales y transnacionales, y en el asentamiento de las 

bases ideológicas y culturales que conforman la noción de ciudadanía y, más ampliamente, regulan 

el funcionamiento de la sociedad civil” (2003, p.67). Urge, portanto, ressaltar que um dos principais 

aspectos a se ter em mente no momento de lidar com uma revista enquanto fonte histórica, em 

especial do período e regiões citados, é a sua posição como um importante fruto de seu “próprio 

presente”. As revistas são composições coletivas que levam como marca a busca pela intervenção 

e atuação no seu momento de produção. Diferente da produção de um livro, que tem certo tempo 

de elaboração e tem uma carga de temporalidade histórica duradoura, as revistas são construídas a 

partir de uma demanda periódica mais objetiva e dinâmica. As revistas “ocupam um lugar 

intermediário entre a transcendência dos livros e a transitoriedade dos jornais” (CRESPO, 2011, p. 

99). E, para além da dinâmica temporal de sua produção, as revistas carregam em si uma carga de 

atuação na sua realidade temporal. Os autores que dirigem e publicam em revistas, voltam seus 

olhos e análises para o presente em vias de configurar um projeto de futuro, construindo uma 
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espécie de “olhar bifocal”, ou seja, “constrói o presente e levanta a cabeça para tratar de ver o 

futuro” (ROCCA, 2007, p. 5). 

Assim, ao analisar as revistas como espaços de interação e debates entre diversos autores, 

nos aproximamos das elaborações propostas por J. G. A. Pocock (2003) e Quentin Skinner (1988) 

no que tange à noção de “contextualismo linguístico”. Em apresentação resumida, a fim de 

compreender as diversas enunciações, ou speech acts, realizadas por autores, se faz necessária a 

análise do contexto linguístico em que os autores estão inseridos para o entendimento não só de 

suas intenções, mas em que debates estes buscam se inserir e transformar. Para Pocock “um autor 

é tanto o expropriador, tomando a linguagem de outros e usando-a para seus próprios fins, quanto 

o inovador que atua sobre a linguagem de maneira a induzir momentâneas ou duradouras mudanças 

na forma como ela é usada” (2003, p. 29).  Parte desta fundamentação teórica está consubstanciada 

no conceito de lance, proposto pelo autor para significar o ato de fala que busca inovar o contexto 

linguístico em que se insere. Dentre suas mais importantes contribuições adotadas no presente 

trabalho, a noção da conformação de “comunidades argumentativas”, elaborada por Pocock (2003, 

p. 38), nos ajuda a entender o papel preponderante para o estudo da história intelectual acerca das 

associações estabelecidas entre autores que representam um espaço de trocas, divergências e 

reelaborações conceituais, como as revistas culturais. 

Como já ressaltado até aqui, parte considerável da vida política e intelectual de José Carlos 

Mariátegui foi dedicada às inserções nos meios de comunicação de sua época, em especial em 

diários e revistas. Objeto deste trabalho, a revista Amauta foi, para muitos analistas e historiadores, 

a obra mais completa do autor por reunir aspectos de sua atuação junto ao âmbito da cultura, dos 

movimentos sociais, da organização política e de sua formação intelectual. Contudo, acreditamos 

ser necessária, enquanto esforço de investigação, a busca pelo significado da imprensa e, mais do 

que isso, da prática editorial em Mariátegui. O intelectual, que marcou sua intervenção política e 

cultural por meio de periódicos ao longo de sua curta vida, desenvolveu certa consciência acerca 

destes locais de fala como espaços cruciais para atuação imediata junto à organização da cultura e 

das lutas sociais. 

Mariátegui iniciou sua carreira jornalística ainda muito jovem, devido ao seu ingresso nas 

oficinas do diário La Prensa, onde aos poucos galgou lugar de importância tornando-se um dos 

mais lidos redatores da publicação. Interessante ressaltar que, devido às necessidades familiares, 

Mariátegui não teve a oportunidade de se formar nos quadros da educação formal e sua trajetória 

foi marcada por seu autodidatismo – importante fonte de críticas ao academicismo em sua carreira 

– e a participação em periódicos passou a ser sua principal forma de obter conhecimento e atuação 
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sobre a realidade. De acordo com Guilhermo Rouillon, sua experiência em La Prensa foi marcada 

pela sua primeira aproximação às pautas políticas e sociais peruanas, bases de suas reflexões em 

escritos posteriores: 

Mariátegui seguía con interés las conversaciones y los encendidos debates que se 

promovían, de tarde en tarde, entre sus compañeros de labor y en los cuales se 

mencionaban los nombres de Reclus, Malatesta, Grave, Bakunin, Proudhon, Ferrer, 

Kropotkin, etc. Otras veces, dada la acogida que tenía en aquél esta clase de discusiones 

doctrinarias, concurría a las reuniones que convocaban los directivos de los grupos 

ácratas "La Protesta" y "Luz y Amor" -centros de irradiación teórico-ideológica del 

anarquismo. (ROUILLON, 1975, p. 77). 

A virada política na vida de Mariátegui começou a se desenhar a partir, especialmente, de 

sua saída do diário La Prensa. Desta forma, o autor passou a integrar o corpo editorial do recém-

criado El Tiempo. Neste periódico, o amadurecimento intelectual de Mariátegui em sua direção 

revolucionária começou a tomar forma e conteúdo gradativamente. Assim como na etapa final de 

sua participação em La Prensa, Mariátegui teve a responsabilidade de cobrir as discussões políticas 

e parlamentares no Peru, o que, em grande medida, contribuiu para sua emergente consciência 

política socialista. 

Todavia, é na revista Nuestra Época (1918), criada por Mariátegui e César Falcón, seu 

companheiro de trabalho nos dois diários já citados, que se pode notar o “primeiro passo de 

Mariátegui para intervir no processo político peruano com uma intencional sintonia com o 

movimento dos trabalhadores” (ESCORSIM, 2006, p. 71). Não por acaso, em seu primeiro número, 

Mariátegui abandonou o pseudônimo Juan Croniqueur, responsável por boa parte dos escritos do 

autor até aquele período, buscando demonstrar o rompimento com certo momento de sua vida 

intelectual e abrindo terreno para uma nova postura. Com relação a esta publicação, temos alguns 

apontamentos sobre a prática editorial de Mariátegui.  

Como a revista teve curta vida – apenas duas edições – e poucos artigos publicados, nos 

deteremos principalmente aos termos apresentados em seu editorial intitulado a Decir la verdad, a 

fim de mapear as motivações dos editores ao criarem a publicação. O título do editorial, para os 

editores, representaria o programa político do periódico. “Dizer a verdade” era o mesmo que não 

se submeter aos interesses de um ou outro grupo político, representado pelos partidos que 

tradicionalmente se vinculavam às publicações em circulação na imprensa peruana. 

As linhas editoriais de Nuestra Época demonstraram a preocupação do comitê em inserir a 

publicação em uma discussão mais imediatamente relacionada às transformações políticas e 
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sociais, por meio de uma visão doutrinária e “timidamente” socialista. O que não significava um 

abandono às artes e à literatura. Enquanto projeto político, Nuestra Época é também “un periódico 

literario. Representará no solo la capacidad estudiosa y el esfuerzo reformador de la juventud 

intelectual a que pertenecemos. Representará asimismo la aptitud artística” (apud MICHILOT, 

2016, p. 563).5 Para nós, esta passagem representa uma tendência na trajetória intelectual de 

Mariátegui, pois demonstra sua preocupação, assim como dos demais editores, em orientar os 

rumos da política sem perder de vista as dimensões culturais do processo de transformação social, 

bases de sua principal obra periodística, a revista Amauta. Ainda que efêmera, a primeira 

experiência editorial efetiva de Mariátegui em Nuestra Época cimentou as bases de um longo 

caminho a ser traçado e aperfeiçoado pelo autor. 

Contudo, foi em La Razón que Mariátegui pôde pôr em prática sua ideia em amadurecimento 

de um projeto de imprensa engajada e revolucionária. Fundado em maio de 1919, o diário La Razón 

foi fruto de uma guinada política radical de Mariátegui e Falcón que, ao perceberem as dificuldades 

de atuação em El Tiempo6 entenderam a necessidade de dar origem a um novo espaço original, 

independente de intervenção externa, onde pudessem atuar de modo efetivo em defesa das causas 

urgentes na realidade peruana, como denotou a passagem do editorial na primeira edição da 

publicação: 

Nuestro propósito sustantivo consiste en contemplar todos los hechos y todas las 

situaciones con elevación de concepto y de palabra, en decir siempre la verdad, en 

emplear los caminos más reales para llegar hasta ella, en denunciar y combatir los vicios 

de nuestro régimen político social, en trabajar por el advenimiento de esa era de 

democracia que tanto ansía nuestro pueblo, [...]y en difundir, sin olvido de la realidad 

nacional, las ideas y las doctrinas que conmueven actualmente la conciencia del mundo 

y que preparan la edad futura de la humanidad. (apud MICHILOT, 2016, p. 443).7 

O diário teve uma curta, porém intensa, passagem na história da imprensa peruana. Circulou 

por aproximadamente três meses e foi palco de uma importante etapa na formação intelectual de 

Mariátegui. Por ter se desenvolvido como um espaço genuinamente voltado para dar voz aos 

                                                 
5 Decir la verdad. Nuestra Época, 22 de julho de 1918. 
6 Nuestra Época foi produzida nas gráficas de El Tiempo. Contudo, devido a orientação pró-Leguía do diário, 

Mariátegui e Falcón se viram obrigados a abandonar o espaço a fim de garantir sua independência de atuação. Nas 

palavras dos autores: “Comprendimos poco a poco, que nuestro hogar no era ese. Pensamos que allí nos faltaba 

oxígeno, nos faltaba luz y nos faltaba lodo contentamiento. [...] Por eso escribimos ahora desde esta columna. La 

columna es otra. El diario es otro. La imprenta es otra. La oficina es otra. [...] Pero nosotros somos los mismos. Los 

mismos siempre. Y aquellos que pretenden negarlo parecen, en cambio, qué mudados. ¡Que distintos! Y son, sin 

embargo, los mismos igualmente...”. Voces: Yo soy aquel... La Razón, 14 de maio de 1919. (MARIÁTEGUI, 1989, p. 

108-109). 
7 Palabras preliminares. Nuestra posición en la prensa. La Razón. 14 de maio de 1919. 
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movimentos operários e estudantis e a uma oposição às instituições políticas tradicionais, La Razón 

criou as bases para uma visão de imprensa que seria o ponto chave para a atuação de Mariátegui 

nos anos seguintes. Ou seja, a imprensa como espaço para manifestação dos anseios populares e 

um caminho para a organização político-doutrinária da realidade peruana. O desfecho de La Razón 

foi parte de uma importante etapa na vida de seus editores, pois, ao afirmarem com veemência, nas 

páginas do periódico, críticas ao recém-eleito Leguía, foram exilados em um travestido “convite” 

para a divulgação da cultura peruana na Europa. 

Em sua experiência europeia, o contato com diferentes correntes de pensamento e a 

aproximação com a dinâmica política da Itália no pós-guerra forneceram as bases para que 

Mariátegui consolidasse sua orientação cada vez mais voltada para interpretação da realidade por 

meio de uma chave de análise marxista. Esta experiência também proporcionou o contato com 

importantes referências editoriais que contribuiriam de forma evidente em sua atuação na imprensa, 

quando de seu retorno ao Peru. Dentre estes exemplos, L’Ordine Nuovo, publicação que contou 

com importantes nomes em sua organização, como Antonio Gramsci, possibilitou a formação de 

uma concepção editorial em Mariátegui que, para Fernanda Beigel, pode ser caracterizada como 

“editorialismo programático”, por identificar que “transitaba en un terreno que se nutría de 

preocupaciones culturales y se proponía transformaciones políticas socialistas” (2005, p. 41). 

Portanto, a articulação entre os aspectos políticos e culturais, bases de Amauta junto aos seus 

complementos, tiveram forte aproximação com a experiência protagonizada por L’Ordine Nuovo 

no velho continente: 

L’Ordine Nuovo adhirió fervientemente a esta faceta cultural e hizo de la educación del 

proletariado una meta primordial. Mientras duró la batalla interna del socialismo, la 

fracción comunista-ordinovista abogó por la creación de comisiones de cultura que se 

dedicasen al estudio de la literatura proletaria y a la traducción de documentos claves del 

comunismo internacional. [...] Canalizó la recepción del Proletkult y acercó a Mariátegui 

la figura de Anatolio Lunatcharsky. El peruano pudo observar el desarrollo de un 

marxismo todavía abierto a todas las expresiones artísticas y atento a lo que el Amauta 

destacó como la “preparación espiritual” para la revolución. (BEIGEL, 2005, p. 46). 

Outra importante referência europeia para a formação de Mariátegui foi a revista francesa 

Clarté. Tal publicação reuniu em sua direção importantes nomes da intelectualidade local – de 

importância mundial – como Henri Barbusse e Marcel Fourier. Para além do papel amplamente 

divulgado de Henri Barbusse como intelectual que dialogava com as causas e demandas dos 

revolucionários de todo o mundo, estando inclusive presente nas páginas de Amauta com certa 

frequência, acreditamos relevante perceber o papel especificamente de Clarté junto à orientação de 
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Mariátegui para uma dada visão de imprensa. Em texto intitulado El Grupo Clarté, Mariátegui 

apresentou suas impressões do periódico citado, reforçando o seu papel enquanto espaço de 

solidariedade e aproximação entre a intelectualidade e o proletariado revolucionário, levando a 

“Internacional del Pensamiento hacia el camino de la Internacional Comunista”. Contudo, o grande 

trunfo de Clarté na visão do intelectual peruano foi a capacidade de organização de uma cultura 

dos trabalhadores como caminho para a formação de uma geração revolucionária, algo semelhante 

ao proposto por Mariátegui no editorial da revista Amauta, pouco tempo depois: 

Clarté subsiste en Francia como un núcleo de intelectuales de vanguardia, entregado a 

un trabajo de preparación de una cultura proletaria. Su proselitismo crecerá a medida 

que madure una nueva generación. Una nueva generación que no se contente con 

simpatizar en teoría con las reivindicaciones revolucionarias, sino que sepa, sin reservas 

mentales, aceptarlas, quererlas y actuarlas. (MARIÁTEGUI, 1925).8 

Após o retorno ao Peru, em 1923, Mariátegui buscou conciliar suas experiências políticas e 

editorialistas a fim de organizar um periódico que pudesse organizar e orientar as demandas dos 

setores operários, camponeses e estudantis, em um projeto de formação integral entre os aspectos 

políticos e culturais, a fim de formar um movimento que pudesse congregar o que havia de mais 

elevado no espírito revolucionário mundial: 

Estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación políticos, filosóficos, 

artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro. Esta revista vinculará a los 

hombres nuevos del Perú, primero con los de los otros pueblos de américa, enseguida 

con los de los otros pueblos del mundo. (Editorial de Amauta, n.1, setembro de 1926, 

p.1). 

É, portanto, a partir das reflexões realizadas acima que deteremos nossa atenção ao papel da 

seção Libros y Revistas em Amauta. A revista por si só foi um dos mais importantes espaços de 

interlocução e difusão de novas ideias para a realidade latino-americana durante a diferenciada 

década de 1920, quando os importantes referenciais para a elaboração de novas posturas com 

relação à realidade local foram visitados pela efervescência intelectual do período, como os 

reflexos da Grande Guerra, o impacto da Revolução Bolchevique, na Europa, e da Mexicana, na 

América, além das reformas estudantis, seguindo a experiência de Córdoba em 1918, que abalaram 

as estruturas de pensamento tradicional na região. Neste sentido, para além dos detidos trabalhos 

                                                 
8 Presente no sítio eletrônico https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/index.htm, o texto não conta com 

referências de publicação, como ano e página. Afim de identificar as referências, indicaremos em nota de rodapé o 

artigo e o livro consultado, quando a origem for o endereço citado. Em: El Grupo Clarté. La Escena Contemporánea. 

https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/index.htm
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que compuseram as páginas de Amauta dedicados a análise das realidades locais e da elaboração 

de projetos para a região, Libros y Revistas consolidou um lugar crucial para a orientação que 

Mariátegui desenvolvia acerca da formação do sujeito integral, capaz de perceber a formação de 

uma dada consciência revolucionária por meio da atividade política e, em especial, dos referenciais 

culturais. 

Libros y Revistas contou com duas edições que antecederam a revista Amauta, e, após o 

primeiro número da revista, passou a integrar, em forma de seção complementar, a publicação 

constando nas últimas páginas do periódico, estando ausente apenas nas últimas duas edições de 

Amauta, já após a morte de Mariátegui. Com tamanho variado a cada edição, Libros y Revistas 

dedicou-se em especial à função de conduzir o leitor de Amauta a conhecer o que havia de mais 

genuíno, original e interessante, pela percepção dos editores, em circulação mundo à fora. 

Reproduzimos abaixo a apresentação que consta na primeira edição da publicação a fim de 

demonstrar as intenções de Mariátegui e seus colaboradores com o projeto: 

Cumplimos uno de los puntos del programa de la Editorial Minerva iniciando la 

publicación de esta revista bibliográfica, que aspira a llenar una función animada por el 

espíritu de la época en el desarrollo de la cultura peruana. “Libros y Revistas” estudiará 

y reseñará el movimiento literário contemporáneo. En sus comentarios y en sus noticias, 

reflejará, con toda la amplitud posible, el movimiento bibliográfico nacional y 

extranjero. Se esforzará por ser una verdadera guia del lector peruano. [...] En esta 

revista, no nos limitaremos a una labor meramente bibliográfica. No lograríamos, si nos 

impusiésemos este limite, ofrecer a nuestros lectores una imágen viva del mundo, de las 

letras en nuestro tiempo. “Libros y Revistas” informará a su público sobre todas las 

intituciones, movimientos, corrientes, tendencias, y grupos que constituyan una 

expresión interesante, del trabajo, o de la crisis, de la inteligencia. Y publicará 

fragmentos escogidos de las obras de los escritores de otros idiomas que, no obstante su 

valor representativo o su interés polémico, no sean aún bien conocidos en nuestro 

idioma. (Libros y Revistas, n.1, fevereiro de 1926, p.1). 

Como citado na apresentação, uma de suas principais intenções era cimentar as bases para o 

papel articulador e divulgador do Editorial Minerva, instituição criada por Mariátegui e seu irmão, 

Julio César, ainda em 1925. Esta empresa fez parte de uma concepção mais global do papel da 

imprensa junto à organização das demandas dos trabalhadores e como espaço de intervenção 

intelectual devido ao seu papel enquanto espaço de organização autônomo que garantiria a 

liberdade financeira e ideológica no tocante à condução de publicações. A organização da editora 

era, para além da divulgação de textos, estratégica. Reunia uma empresa editora, responsável pela 

orientação da escolha de publicações, junto a uma empresa gráfica para a produção de material e 
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uma livraria a fim de garantir o comércio das publicações vinculadas. Suas orientações e diretrizes 

foram publicadas também na primeira edição de Libros y Revistas.9 

Aliada ao papel do editorial e da revista Amauta, Libros y Revistas contou com uma série de 

colaborações que, em termos gerais, sinalizam o seu papel como espaço de construção coletiva de 

uma concepção cultural voltada para a organização de trabalhadores e estudantes. Deste aspecto, 

enfatizaremos alguns dos lugares comuns na publicação a fim de entender seus papéis para o 

estabelecimento de redes de solidariedade entre autores e leitores, partindo do escopo definido por 

Mariátegui e seus colaboradores para a seção. 

Uma frequente aparição nas páginas de Libros y Revistas que vale ser ressaltada foi a 

existência de um espaço dedicado a entrevistas com importantes personalidades da cultura letrada 

latino-americana. Nomes como o do poeta peruano José Maria Eguren, do antropólogo e ensaísta 

peruano Luis Valcárcel e do romancista chileno Joaquin Edwards Bello estiveram presentes em 

algumas das edições da publicação, destinando suas análises acerca do movimento cultural 

peruano, latino-americano e mundial. A importância relacionada à presença destes e outros autores 

como alvos de entrevistas, denota a intenção dos organizadores do periódico em dar voz a figuras 

de prestígio junto à intelectualidade do continente, como forma de divulgar trabalhos e impressões 

dos autores sobre a realidade cultural vivenciada na região. 

Outro aspecto que vale especial atenção foi a presença constante, em forma de seção 

destacada, para as considerações sobre revistas que circulavam no período.10 Como já ressaltado 

anteriormente, as revistas foram um dos mais dinâmicos espaços de interação entre artistas e 

intelectuais do período, em especial na América Latina, e a presença permanente de um espaço 

dedicado exclusivamente às “Cronicas de Revistas” demonstram seu protagonismo como local 

troca e conformação de redes. Nas páginas de Libros y Revistas, inúmeras revistas foram alvo de 

análise e consideração por parte dos organizadores do periódico. Desde revista peruana que 

trocavam referências e trabalhos com Amauta, a revistas internacionais que tinham alguma 

                                                 
9 “Se ha fundado esta Editorial con el objeto de dotar a la cultura peruana de uma verdadera y orgánica casa de ediciones 

científicas, literarias y artísticas, que acerque a los autores al público, que contribuya al intercambio intelectual hispano-

americano y que difunda el libro peruano en el Perú y en el  continente. La Editorial Minerva quiere ser un hogar y un 

órgano de la producción científica, literaria y artística peruana. Publicará UN LIBRO MENSUAL, elegido, entre los 

que, originales e inéditos, reciba de escritores de la lengua y entre las traducciones especiales que encargue a sus 

colaboradores para revelar al público hispano-americano las más recientes producciones del pensamento occidental. 

La Editorial Minerva asegurará a los autores la más extensa circulación de sus obras en el Perú, en América y en 

España. Sostendrá activo intercambio con las principales editoriales y librerías de las capitales ibero-americanas. Todas 

las personas cultas, – y en particular los hombres de ciencias y de letras – son invitados a conceder su apoyo a este 

esfuerzo cultural”. (“Editorial Minerva” In: Libros y Revistas, n.1, fev. 1926, p.5). 
10 Para entender um pouco sobre o “vasto mundo” das revistas latino-americanas do século XX, conferir CRESPO, 

2010. 
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aproximação ideológica e cultural com Mariátegui e os dirigentes peruanos. Já nas duas primeiras 

edições de Libros y Revistas constam referências a duas das mais importantes revistas latino-

americanas do período: a argentina Sagitario, liderada por nomes como Carlos Sanchez Viamonte 

e Julio V. Gonzalez, foi considerada uma “de las más conspícuas tribunas del nuevo espíritu ibero-

americano” (Libros y Revistas, n.1, fev. 1926, p.10), e a costa-riquenha Repertorio Americano, 

dirigida pelo importante intelectual Joaquín García Monge, uma das mais longevas experiências 

editoriais originadas na década de 1920, e que reuniu importantes nomes da intelectualidade 

espanhola e latino-americana. Além destas, outras importantes revistas latino-americanas foram 

apresentas como Nosotros (n.10) e Cuadernos de Literatura de Oriente e Occidente (n.13). 

Se destacaram também as divulgações e considerações acerca de importantes periódicos 

europeus, como a revista Clarté (n. 4) – cuja importância já fora mencionada anteriormente –, que 

no momento de divulgação já não contava mais com sua principal liderança, Henri Barbusse. 

Consta, contudo, na edição de Libros y Revistas no 19º número de Amauta, uma análise sobre a 

revista Monde criada por Barbusse após sua saída de Clarté.11 Com autoria de Carmem Sacco, a 

divulgação de Monde apresentou grande admiração pelo novo periódico dirigido pelo intelectual 

francês:  

“Monde” es el auscultador de la conciencia de “los de abajo”, porque el espíritu místico 

de Barbusse há hecho de “Monde” una religión en la igualdad de las clases y de las razas. 

[...] “Monde” en una palabra, es um mundo que admite todas las manifestaciones de la 

humanidad, pero siempre que sean de um carácter y de un espíritu sociales. (SACCO, 

Libros y Revistas, Amauta, n.19, nov./dez. 1928, p. 104). 

A fim de concluir nossa análise sobre Libros y Revistas, nos é caro sinalizar a importância 

das Cronicas de Libros também presentes em todas as edições do periódico. Diversos foram os 

autores e obras resenhados nas páginas da publicação, revelando a importância de inserir no debate 

local as referências da literatura mundial. Sintomático neste aspecto, foi a presença da resenha de 

Literatura e Revolução de Leon Trotsky na primeira edição da revista. Revela a importância de 

uma literatura politicamente engajada e aliada a uma perspectiva de formação cultural. Desta 

forma, a presença dos mais relevantes nomes da literatura peruana, latino-americana e mundial 

foram a regra junto as várias resenhas presentes. Foram verificados trabalhos sobre a obra dos 

peruanos Alejandro Peralta e Alcides Spelucín, do boliviano Tristán Marof, do chileno Joaquín 

                                                 
11 A partir da 16ª edição de Amauta e, portanto, 18ª de Libros y Revistas, a última perde sua numeração própria, 

integrando, inclusive na paginação, a primeira. 
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Edwards Bello, do argentino Manuel Seoane, do mexicano José Vasconcelos e do norte-americano 

Waldo Frank e dos europeus Miguel de Unamuno e Leon Moussinac, dentre muitos outros. 

Desta forma, compreendemos que Libros y Revistas, apesar de diretamente vinculada à 

revista Amauta, teve importante papel junto ao objetivo maior de Mariátegui em sua visão sobre a 

práxis editorial. O que, em termos gerais, quer dizer que o caminho traçado para o processo de 

transformação social e, consequentemente, revolucionário, perpassaria necessariamente pela 

tomada de consciência de uma dada cultura que se integrasse ao mundo do trabalho. Para o autor, 

a revolução não seria um fenômeno abrupto e espontâneo, mas sim fruto de uma consciência geral 

de classe que mobilizaria as massas enquanto agentes das mudanças. Seguindo esta linha, a 

imprensa era o caminho para esta tomada de consciência, pois ela possibilitaria um amplo contato 

de intelectuais, trabalhadores e estudantes com as variadas produções literárias, artísticas e 

científicas existentes. A partir daí se destacou o papel de Libros y Revistas, pois, enquanto 

complemento de Amauta, pôde dedicar-se efetivamente às tendências literárias, artísticas e 

culturais como caminho para formação do sujeito histórico integral. A partir de reflexão sobre a 

influência de Barbusse, Mariátegui definiu as bases de sua visão para a imprensa: 

La política se ennoblece, se dignifica, se eleva cuando es revolucionaria. Y la verdad de 

nuestra época es la Revolución. La revolución que será para los pobres no sólo la 

conquista del pan, sino también la conquista de la belleza, del arte, del pensamiento y de 

todas las complacencias del espíritu. (MARIÁTEGUI, 1925).12 
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ESTRATÉGIAS DE LIBERDADE DE SUJEITOS ESCRAVIZADOS EM GOIÁS NO 

PRIMEIRO QUARTEL DO OITOCENTOS1. 

Igor Fernandes de Alencar2 

Há em muitos de nós, um Rui Barbosa3 sedento de justiça social à implacável mira do 

apagamento da “mancha de nossa história” de nossas lembranças. Mas, também somos muitas 

vezes “especialistas” a tecer simplificações sobre processos complexos, insistindo em dizeres, 

“africanos também escravizaram africanos”4; talvez afim de minimizar a inaugural forma de 

subjugação de pessoas implementada pelos portugueses com a escravização moderna5. Quiçá, 

ancestralidades muitas vezes negadas, como a africana, mediante a um interesse em alguma das 

contemporâneas políticas reparatórias, aflore discursos de pertencimento, mesmo que seja aqueles 

que remontam violências sexuais seculares vivenciadas por muitas pessoas como, “minha avó foi 

pega á laço”. 

Com intensidade tentamos esquecer; ainda há muito o que desvelar; mas, sempre temos 

considerações a fazer acerca da “unidade histórica e pedagogicamente anterior”6. A experiência da 

escravidão permeia nosso consciente coletivo, do senso comum ao debate escolarizado e 

acadêmico. Como na gafe cometida por um dos mais conhecidos narradores esportivos do Brasil, 

atuante na maior rede televisiva brasileira. Era 05 de agosto de 2016 durante a cerimônia de 

abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Constantemente anunciava que aquela se tornara 

a maior transmissão televisão até então; sendo transmitida a mais de 4 bilhões de telespectadores 

em todo mundo, enfatizavam.  

                                                 
1 Esta escrita remonta-se em meio a uma visão suplementar nos moldes derridianos. Pois, o caminhar do projeto que 

embarcamos está no iniciar. Mas, o borbulhar de ideias e provocativas nos lança compartilhar com o interlocutor que 

aqui afere. DERRIDA, Jasques. Gramatologia. [Mirian Schnaiderman e Renato Janini Ribeiro, tradutores] São Paulo, 

Perspectiva, Ed. da Universidade de São Paulo, 1973, p. 263-269. 
2 Mestrando do PPGH/UFG. Igor4p@gmail.com 
3Aqui trazemos a figura de Rui Barbosa, sobescrita na interpretação de um dos discursos que permeia sobre o 

apagamento da memória da escravidão. Teses, dissertações, artigos já se debruçaram no remontar deste fato. E, não há 

um consenso das motivações. Na ampliação da interpretação que laçamos, assertivas plausíveis como a da 

intencionalidade de livrar de documentos que possibilitaria o ressarcimento por ex-senhores de escravos, bem como, 

daqueles ex-escravizados cobrarem por direitos então recém firmada na cidadania conquistada. Para tanto, mais em 

Rui Barbosa e a Queima dos Arquivos. Américo Jacobina Lacombe, Eduardo Silva e Francisco de Assis Barbosa. 

Brasília: Ministério da Justiça; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988, p. 11-26.   
4 MOORE, Carlos. A África que incomoda: sobre a problematização do legado africano no quotidiano  

brasileiro. – Belo Horizonte: Nandyala, 2008. P. 18-24. 
5 MACEDO, José Rivair. Os filhos de Cam: a África e o saber enciclopédico medieval. SIGNUM: Revista da ABREM, 

Vol. 3, p. 101-132, 2001. 
6 Para Sueli Carneiro a “unidade histórica e pedagogicamente anterior” é primeiramente o contexto da escravidão 

africana e todos os discursos que foram sobre ela produzidos com a intenção de legitimá-la. CARNEIRO, Sueli 

Aparecida. A Construção do Outro como Não-Ser como fundamento do Ser. Feusp, 2005. (Tese de doutorado) 
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Já havia passado mais de duas horas de cerimônia quando adentra ao palco a delegação 

japonesa quando tais comentários são proferidos afim de narrar cronologicamente o povoamento 

do Brasil, bem como a lógica ilustrada pelos organizadores do evento: “Primeiro chegaram os 

portugueses; depois vieram os negros escravos; depois vieram os árabes e os asiáticos 

representados pelos japoneses que estão na quinta geração em relação a imigração oficial.” E 

continua, “eles estão na quinta geração, e são absolutamente brasileiros, absolutamente 

integrados a vida do Brasil.”7  

Para tanto, nossa apreensão poderia se restringir a importância da imigração asiática, ao qual 

a exaltação do comunicador se pautou. Mas, tal empolgação desvelou algo que é recorrente, 

associarmos negro e escravidão. E, o qual apreendemos naturalizar afim de associa-los sem vê-los 

em separado; ou, anteriores a mercantilização; e, quiçá em força dissociativa implementada 

principalmente por sujeitos que resistiam o contenho do colonizador. Bem, essa ótica também em 

muito desfoca frente as demandas significativas da população negra, desde o pós-abolição aos dias 

atuais.  

Imbuídos de nossa consciência histórica8, faz-se necessário historicizarmos a Diáspora 

Africana para as Américas; Lançarmos compreensão das lutas protagonizadas por africanos e seus 

descendentes frente ao racismo; E, reconectar nossa identidade ao legado africano na história 

mundial, almejando perceber que nossas práticas cotidianas são herdeiras deste legado. 

Do setecentos auspicioso a um oitocentos de reduções significativas na produção aurífera na 

Capitania dos Guayazes 

O antigo Arraial de Sant’Anna criado em 1726 foi elevado à capital desde 1736 com o nome 

de Vila Boa de Goiás, a única vila e centro administrativo, político e econômico das minas dos 

Guayazes. Desenvolvida em frente ao Arraial de Sant’Anna, Vila Boa de Goiás concentrou o maior 

contingente populacional, o maior número de escravos e ainda, as maiores arrecadações de 

impostos, fossem estes, sobre o ouro, sobre os escravos, sobre as entradas, as passagens, os dízimos, 

as terças partes e novos direitos, décimas urbanas, dentre outros.  

                                                 
7 Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno, mais conhecido como Galvão Bueno em Cerimônia de abertura dos Jogos 

Olímpicos Rio 2016, em transmissão pela Rede Globo. https://globoplay.globo.com/v/5217401/ - acesso em 15/08/16. 
8 Uma das contribuição mais significativas da teoria da história de Rüsen incide na descrição e explicação  

sistemáticas do modo especifico pelo qual tanto o pensamento histórico, em geral, quanto a historiografia  

acadêmica, em particular, constituem sentido sobre a experiência do tempo. ASSIS, Arthur. A teoria da  

história de Jörn Rüsen: uma introdução. – Goiânia: Editora UFG, 2010. 

https://globoplay.globo.com/v/5217401/
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Vila Boa de Goiás no século XVIII chegou a ser responsável por 20% da produção nacional 

de ouro entre os anos de 1736 e 1751 ao fornecer 50.000 quilos à Coroa. O período entre 1798 e 

1822 correspondeu a uma fase de baixos rendimentos devido à arrecadação. Segundo a 

historiografia “clássica” sobre Goiás, “o período foi marcado pelo esgotamento das minas”, pela 

baixa extração aurífera, e pelo ínfimo rendimento da empresa mineradora9.  Em 1798, o governador 

geral da capitania era Tristão da Cunha Menezes, que governou por dezesseis anos (1783-1800). 

Irmão de seu antecessor, Luís da Cunha Menezes (1778-1783), este teve um governo repleto de 

denúncias contra abuso de poder, falta de religião e constante intromissão nos assuntos 

eclesiásticos10. 

Tristão era apontado pelos camaristas como responsável pela ruína da Real Fazenda, sendo 

substituído pelo primo Dom João Manoel de Menezes (1800-1804), consolidando a “Saga dos 

Menezes”. Foi responsável por uma reforma econômica diante dos baixos rendimentos auríferos e 

enfrentou uma tentativa de golpe por parte dos oficiais da Câmara. De acordo com Moraes, “Dom 

João ainda organizou a força pública, um horto botânico e propagou o ensino elementar”.11 

Posteriormente, em 1804, foi Dom Francisco de Assis Mascarenhas nomeado e assumiu a 

administração da Capitania sendo o responsável por solucionar os impasses provocados por Dom 

João, cuja governança redundou numa devassa, justamente por distribuir privilégios entre os 

pardos.12 O início do século XIX foi um período de transformações e mudanças em Goiás. Miséria 

e pobreza foram apontadas como resultado do fim da arrecadação aurífera, mas, os impostos altos, 

as dificuldades para encontrar novas minas, um corpo administrativo corrupto somavam-se ás 

demandas locais. E a situação dos escravos, como se encontravam legalmente? O número de venda, 

alforria e hipotecas aumentaram no dito período? 

Embora alguns trabalhos tendessem indicar tempos de crise, há indícios de que a recessão 

pouco atingiu o cotidiano dos vilaboenses, pois as arrecadações de impostos sobre as entradas que 

incidiam sobre os bens de consumo e o dízimo sobre os produtos agropecuários continuaram os 

mesmos, ainda que a arrecadação do ouro tenha diminuído. A historiografia de Goiás associa o fato 

                                                 
9 SALLES, Gilka V. F. de. Economia e escravidão na Capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF/UFG, 1992;  

BRANDÃO, Carlos R. Peões, pretos e congos. Trabalho e identidade em Goiás. Goiânia/Brasília: Gráfica  

do Livro Goiano/UnB: 1977   

10 LOIOLA, Maria Lemke. Trajetória Atlânticas: percursos para a Liberdade: africanos descendentes na 

 Capitania dos Guayazes. (Dissertação de Mestrado). 2008, p. 106-107 

11 MORAES, Cristina de Cássia Pereira. Do Corpo Místico de Cristo, Irmandades e Confrarias na  

Capitania de Goiás, 1736-1808. (Dissertação de Doutorado). Lisboa, 2005. p. 64. 

12 Lemke, Maria. Trabalho, família e mobilidade social – notas do que os viajantes não viram em Goiás. c.  

1770 – c. 1847. (Tese de Doutorado). 2012, p. 135. 
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de que o ouro extraído foi todo exportado e pouco interferiu na economia local. De um modo geral 

a arrecadação aurífera nacional declina desde a segunda metade do século XVIII. 

Tabela das fases da mineração na capitania13 

 

 

Uma possibilidade seria a importação de africanos. Ainda que não fosse mais empregado 

como principal mão-de-obra na mineração, os boçais e os ladinos continuaram a se dedicar a 

atividades paralelas, urbanas ou rurais e aos mais diversos ofícios.  A Historiografia Goiana, porém, 

por muitos anos ignorou sua presença e se limitou a percebê-los apenas como mão-de-obra da 

atividade mineradora e jamais como sujeitos históricos14. As Cartas de Liberdade, nosso objeto, 

aparecem aqui como instrumentos de resistência, assim como as irmandades, as rebeliões e os 

quilombos. 

Liberdades legalmente negociadas  

Portanto, no início do século XIX, houve na Capitania de Goiás três tipos possíveis de 

liberdade legal a um escravizado: a manumissão, a coartação e a alforria propriamente dita. A 

manumissão, o tipo mais raro, era a carta de liberdade gratuita, sem ônus. A coartação, acontecia 

                                                 
13 Tabela elaborada a partir dos estudos de MORAES, PALACIN, SALLES, NOYA PINTO e dos mapas de arrecadação 

da capitação e censo do quinto. PALACIN, Luis. “Trabalho escravo: produção e produtividade nas minas de Goiás”. 

In: Trabalho livre e trabalho escravo. Anais do Simpósio da ANPUH, n° 6, vol. 1, São Paulo: 1973, p. 433-448; 

SALLES, Gilka F. de. Economia e escravidão na capitania de Goiás. Goiânia: CEGRAF, 1992; NOYA PINTO, 

Vergílio. O ouro brasileiro e o comércio Anglo-Português. Uma contribuição aos estudos de economia atlântica no 

século XVIII. São Paulo: E. Nacional, 1979. AMB: Mapas diversos, maço 342, VI-8. (cota antiga). AHU: Caixa 1, 

Documento 46; 48; 53; 68; 79; Caixa 2, Documento 179; 183; Caixa 3, Documento 228; 261; Caixa 4, Documento 

315; Caixa 5, Documento 356. 
14 Não restrito a escrita daqueles que escreveram em contexto regional, este “é um dos mais célebres mitos da 

historiografia: a coisificação do escravo” é percebido mesmo nacionalmente. CHALHOUB, Sidney.  

Visões de liberdade: uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. – São Paulo: Companhia das Letras, 

2011, p. 41-50. 

Fase Período Oitavas/

semana 

Média/ano Total no 

final do 

período 

Média 

anual/Brasil no 

período 

Goiás na 

produção do 

Brasil 

1° Fase 1726 a 1735 1 ou 2 1.500 kg 15.000 kg 9.313 kg 16 % 

2° Fase 1736 a 1751 1 e 1/2 3.125 kg 50.000 kg 14.850 kg  20 % 

3° Fase 1752 a 1778 1 1.846 kg 48.000 kg 10.665  16 % 

4° Fase 1779 a 1822  1/2 418 kg 18.000 kg 3.084 kg  14 % 



 

211 

mediante a determinação de um prazo para o pagamento em parcelas, e por fim, a alforria, era 

aquela em que o escravizado, ou um terceiro, pagava pela carta de liberdade no ato da libertação.   

Com a chegada da família real no Rio de Janeiro em 1808, a capitania de Goiás vivia tempos 

mais pacatos. Naquela comitiva vieram vários “cientistas” europeus que, anos depois, passaram 

pelos sertões de Goiás colhendo muitas informações sobre o clima, plantas e insetos15. Quando 

mencionavam aspectos da sociedade, os comentários foram menos lisonjeiros. Seus relatos 

moldaram um quadro estático em relação à vida, ao cotidiano, levando-os a proclamarem a 

“decadência” das regiões da mineração. 

Os usos e abusos dos relatos dos viajantes acabaram consolidando uma invisibilidade 

histórica e historiográfica sobre o período pós-aurífero em Goiás. Pohl e Saint-Hilaire, 

principalmente, enxergavam a sociedade completamente apática, destituída de vida 

social. Mas sobre Vila Boa, incidiram as maiores críticas, seja do concubinato, da 

ociosidade, da pobreza. Esse estado de coisas, por assim dizer, conferiu ares de 

decadência moral à decadência aurífera (LEMKE, 2012, p.28)16. 

Com a abertura dos portos, D. João colocou em prática outras ações como a liberação das 

manufaturas e a educação formal estimulada com a criação de escolas e institutos. E, a mineração 

continuava em segundo plano. Portanto, se a importação de africanos ou o comercio entre 

capitanias de escravos ladinos seriam a solução para uma decadência geral da economia nas 

capitanias, por que tantas cartas de alforrias em Goiás? 

As estratégias de liberdade desempenhadas por homens e mulheres escravizados não se 

resumem a resistência marcada por fugas ou revoltas. A alforria tão almejada pelo escravizado no 

século XIX na capitania de Goiás não cumpria o que de fato o mesmo esperava advindo das Cartas 

de Liberdades. Por mais que o escravo conseguisse seu registro de liberto, a situação de um ex-

escravo não mudaria totalmente simplesmente por cessar tal laço. O documento que assegurava a 

liberdade do seu portador na maioria das vezes era ineficaz. Tal acepção se dá pela compreensão 

de que o ex-senhor tinha que afirmar à ordem policial que ali constava um “liberto”.  

Logo, não era apenas concessões, mas resultado de negociações e estratégias utilizadas 

pelos escravos. A manutenção de uma boa relação com o senhor para a conquista da 

alforria era necessária, mesmo após a conquista, pois as alforria poderiam ser revogadas 

                                                 
15 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem à Província de Goiás. Belo Horizonte: Itatiaia, 1975, p. 51; POHL, Johann 

E. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; 1976, p. 57 
16 Em boa parte de sua tese, Lemke dialoga com Pohl e Sant-Hilaire, especialmente no Cap. 02. Lemke,  

Maria. Trabalho, família e mobilidade social – notas do que os viajantes não viram em Goiás. c. 1770 –  

c. 1847. (Tese de Doutorado). 2012, p. 28. 
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por ingratidão. Logo, o liberto ainda precisava manter uma boa relação com o seu antigo 

senhor para evitar possível anulação de sua nova condição (SOUZA, 2013, p. 105)17.  

Forçado a viver sempre por perto de seu ex-dono para não passar por tal constrangimento, 

sua liberdade era de certo modo limitada, pois, havia sempre o risco de se deparar com essas 

situações. O trabalho dia após dia era realizado na esperança de obter um documento que o liberasse 

de sua condição de escravo e era essa esperança que se formulava em um modelo de resistência e 

negociação.  O escravo forro possui muito a acrescentar nessa nova forma de “resgatar sentidos” 

para a historiografia, como Bloch18 afirmou; tendo em vista a relação do aumento das Cartas de 

Liberdades.   

O estudo sobre conjuntos discursivos é de extrema importância para a historiografia 

amadurecer em um debate acadêmico saudável, reconhecendo na pesquisa o papel do escravo e a 

sua relação com a construção da história de Goiás, utilizando a Carta de Liberdade como elo 

condutor. As alforrias se relacionam diretamente com a identidade da população dos homens e 

mulheres da capitania de Goiás no início do oitocentos, fornecendo assim compreensão sobre dados 

sobre a idade, o estado civil, a profissão, o nome do dono, a profissão do mesmo, o local do 

nascimento, o preço, o estado físico e mental, o motivo da venda, dentre outros.  

Em pesquisa inicial, seguimos à catalogação de um montante considerável documentos dos 

quais 66% se referem às Cartas de liberdade e aos inventários.  Datados da primeira década do 

século XIX, - 1801 e 1820 - onde percebemos um aumento considerável de registros de Cartas de 

Liberdade na documentação do antigo Cartório de 1º Ofício, da Cidade de Goiás. Bem como, ainda 

há em nossa tarefa de intersecção com os inventários pos morten de 1790 a 1820. 

A disposição do estudo das alforrias pela ótica da atuação do escravo o coloca no centro do 

processo de obtenção da carta de liberdade, logo, estas são vistas como conquistas dos escravos e 

não como concessão dos senhores19. Por intermédio de homens livres e libertos junto às redes de 

sociabilidade, a análise das alforrias nos dispõe perceber o escravo enquanto negociador de sua 

liberdade, seja por meio de compra, condições ou gratuitamente, dependiam do esforço e 

negociação dos escravos para serem obtidas.  

                                                 
17 SOUZA, Aldinizia de Medeiros. Liberdade possíveis em espaços periféricos: escravidão e alforria no termo da Vila 

de Arez (século XVIII e XIX). Dissertação (Mestrado em História). UFRN, 2013, p. 105. 
18 BLOCH, M. Apologia da história ou o ofício de historiador [1949], trad., Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2001. 
19 SOUZA, Aldinizia de Medeiros. Negociações e alforria. (Apresentação de Trabalho/Outra). 2012. 
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Neste sentido, dispomo-nos analisar a as Cartas de Liberdade como construtos de uma dada 

identidade, de homens e mulheres viventes em Vila Boa entre os idos de 1801-1824. Bem como, 

nos atentaremos ao processo de povoamento do território goiano, desde a chegada dos africanos 

escravizados no século XVIII, em função da mineração.  

D´Áfricas vias pontos de conexão até o sertã 

   Os africanos foram trazidos para Vila Boa de Goiás desde a primeira metade do século 

XVIII e desde então foram a maioria da mão-de-obra empregada na mineração e maioria da 

população do principal centro político e econômico da capitania de Goiás. Contudo, na 

documentação cartorial em pesquisa o número de africanos aparece cada vez mais reduzido, em 

contraposição ao número de escravizados de origem ladina.  

 Em comparação de preço, o valor dos escravos ladinos era superior aos boçais. O primeiros 

além de geralmente já saberem o português, possuíam algum ofício. Mas, 

De qualquer maneira, a criação das casas de alfândega parece ser um indício consistente 

da contínua entrada de mercadorias de várias qualidades no sertão de Goiás e, nesse 

caso, o contrabando é um dado que, apesar de ser de difícil quantificação, aponta para 

uma capitania longe do declínio econômico, apesar da redução na produção aurífera 

(LOIOLA, 2010, p. 297)20. 

 Supomos que ao serem libertados os africanos não deixaram Vila Boa de Goiás devido às 

dificuldades de comprovarem sua condição de livres. E que as ideias propagadas pela comunidade 

científica do século XIX, relativas ao branqueamento da nação, não só tiveram eco em Vila Boa de 

Goiás como foram apropriadas pelos escravos forros que ligados às relações de compadrio junto 

aos ex-senhores e aos laços religiosos fixados pelas Irmandades, não só se apropriaram do processo 

de mulatização, como ainda o utilizaram a seu favor21.  

                                                 
20 LOIOLA, Maria Lemke. Rotas do tráfico atlântico entre Goiás e África: o caminho do sertão. História  

Revista, Goiânia, v. 15, n. 2, p. 285-302, jul./dez. 2010. 
21 De início, as desqualificações por motivo racial se limitaram a descendentes de judeus, mouros (ou seja, 

muçulmanos) e hereges, tratando-se, assim, de preconceito tanto religioso como racial; no entanto, desde o início do 

século XVII, mulatos e negros estavam sendo legal e especificamente discriminados, por causa da estreita associação 

entre escravidão e sangue negro. BOXER, C. O Império marítimo português 1415-1825. SP: Cia das Letras, 2002, p. 

275. Assim, “Raça” ou “racismo vigente no Brasil colonial nada tinha a ver com o critério biologizante da raciologia 

científica. O racismo colonial tinha a ver com critérios de ascendência, sangue, religião, típicos do Antigo Regime 

ibérico. Podia atingir os africanos, mas também os brancos, no caso dos cristãos novos de origem judaica.” VAINFAS, 

R. (Org.). Dicionário do Brasil Colonial (1500-1808).  RJ: Objetiva, 2001. p. 500-501. Cf. entre outros VIANA, L. O 

idioma da mestiçagem. SP: Ed. da UNICAMP, 2007, introdução e primeiro capítulo. MATTOS, H. Henrique Dias: 

expansão e limites da justiça distributiva no império português. In: VAINFAS, R. et all (Org). Retratos do Império: 

trajetórias individuais no mundo português nos séculos XVI a XIX. RJ: EdUFF, 2006, p. 29-45. 
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 Se por um lado tentaremos apreender a sociedade da antiga Vila Boa na própria 

documentação da época; por outro, buscamos que a investigação nos mostrasse o caminho a ser 

analisado por meio da historiografia produzida sobre o oitocentos e sobre o próprio tema em outras 

capitanias brasileiras. A historiografia nos sugeriu ser a resposta ao exame profundo das questões, 

dependendo de diligências, documentos, testemunhos, etc., e com largo debate entre as partes 

interessadas22. 

 Não mera assimilação a uma interpretação derridiana, aqui ponderamos travar discussões 

acerca de uma proposta que se processa. Objetivo principal são os estudos relacionados às das 

Cartas de Liberdade, tais como alforrias, manumissões, hipotecas e coartações. Para tanto, 

propomo-nos analisar as estratégias de liberdade buscadas por escravizados, através das Cartas de 

Liberdade em meio ao governo de João Manoel de Menezes (1800-1804), até a revogação dos 

Estatutos de Pureza de Sangue revogados no Brasil com a Constituição de 1824.   

As cartas de liberdade tiveram validação meramente ilustrativa durante o século XIX. O 

africano livre estava tão suscetível à prisão como qualquer outro escravo fugido. Tanto a figura do 

capitão do mato quanto das forças policias estiveram autorizados a capturá-los caso não 

apresentassem a Carta. E ainda que a portassem haviam as dificuldades em se confirmar que o 

citado no documento era o mesmo portador. 

No último capítulo de sua dissertação, ao bordar as alforrias, Loiola nos dispõe de uma síntese 

interpretativa de alguns trabalhos que lançaram considerações sobre dispositivos legais acerca da 

escravidão, bem como as alforrias. 

Tanto a escravidão quanto a alforria foram incorporadas à legislação portuguesa pelo 

direito consuetudinário23. Não havia um código de estipulado como a alforria poderia ser 

retirada: por ingratidão, alegação de maus tratos e injurias.24 A lei que proibia a 

revogação da alforria por ingratidão só desapareceu com a Lei do Ventre Livre, em 

187125, às vésperas da abolição, indicando que a linha que separava a condição de 

escravizado e de liberto era tênue, e poderia ser rompida a qualquer tempo (LOIOLA, 

2008, p. 86).26 

                                                 
22 MORAES, Cristina de Cássia Pereira de. Do Corpo Mítico de Cristo: Irmandades e Confrarias na capitania de Goiás 

– 1736-1808. Lisboa: UNL, 2006 (Tese Doutoramento). CD ROM.  
23 FARIA, Sheila de C. Mulheres forras: riqueza e estigma social. Tempo, Rio de Janeiro, n. 9, p. 65-92, 2000. 
24 RUSSEL-WOOD, A.J.R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Trad. Maria Beatriz Medina. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2005. 
25 CUNHA, Manoela Carneiro da. Sobre os silêncios da lei: lei costumeira e positiva nas alforrias de escravos no Brasil 

do século XIX. In: CUNHA, Manoela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: 

Brasiliense: EdUSP, 1986. p. 123-144. 
26 LOIOLA, Maria Lemke. Trajetória Atlânticas: percursos para a Liberdade: africanos descendentes na Capitania dos 

Guayazes. Dissertação (Mestrado em História). UFG, 2008. 
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Em outras capitanias, os jornais de busca descreviam características comuns entre os boçais 

e ladinos, entre livres e cativos e, caso o indivíduo fosse considerado suspeito tendia a ficar preso 

até que se provasse o contrário, geralmente com o testemunho do senhor ou ex-senhor. Tarefa que 

se tornava difícil caso o senhor estivesse em outra capitania ou não reconhecesse o escravo como 

seu.27 Assim, era conveniente ao escravizado que se firmassem as relações de compadrio.28 No 

caso, como medida preventiva. O alforriado permanecia próximo a região onde fora escravizado 

por medida de segurança. Lá ele constituía família, assumia uma comunidade religiosa, firmava a 

relação de compadrio e se miscigenava.  

 Os vínculos de ancestralidade presentes nas sociedades africanas são transferidos para as 

Irmandades. O vínculo com algumas irmandades são reelaborados e substituem os laços de 

ancestralidade e por isso os africanos são enraizados. O processo de mulatização é um processo 

que o branco inicia, mas que os africanos e ladinos se apropriam. 

Estes homens e mulheres encontravam nas irmandades a possibilidade de reconstrução e 

recriação de laços e vínculos rompidos pelo tráfico. Reunindo-se em torno do orago (santo de 

devoção) no interior das confrarias acabavam por re-criar um parentesco, sendo considerada por 

Roger Bastide como uma espécie de parentesco étnico.  

O que é preciso dizer, e que é mais justo, é que traços da civilizações africanas – 

particularmente de civilizações bantos – passaram, sem que o sacerdote percebesse, ao 

culto dos santos negros ou nas congadas. Parecíamos estar bastante distantes das 

religiões africanas quando estudávamos o catolicismo. Assim, não era tanto quanto 

imaginávamos, porque estas congadas foram justamente um dos ninchos (...), no interior 

do qual o negro pôde guardar preciosamente seus deuses ou seus espíritos, para melhor 

adorá-los. (...) O catolicismo negro foi um relicário precioso que a Igreja ofertou, não 

obstante ela própria, aos negros para aí conservar, não como relíquias, mas como 

realidades vivas, certos valores mais altos de suas religiões nativas (BASTIDE, 1971, p. 

179)29. 

Os negros reelaboraram valores alheios às sua concepção de mundo, reinterpretando assim, 

o catolicismo, por meio de sua própria cosmovisão. A exemplo do congado, onde saberes e valores 

                                                 
27 RAMOS, Donald. Teias sagradas e profanas. O lugar do batismo e compradrio na sociedade de Vila Rica durante o 

século do ouro. Varia História. N. 31, jan. 2004. p. 41-68. 
28 BARROSO, Daniel Souza. Multiplos do Cativeiro: Casamento, compadrio e experiência comunitária numa 

propriedade escrava no Grão-Pará (1840-1870). Afro-Ásia. 2014, n. 50, p. 93-128. 
29 BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpenetrações de 

civilizações. Trad. Maria Eloisa Capellato e Olívia Krähenbühl. 2. ed. v. 01. São Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971. 



 

216 

africanos vinculados a culturas bantu que, sobreviveram às imposições da cultura hegemônica, com 

ela se mesclaram, e se transformaram continuamente em sua trajetória brasileira30. 

Coadunar a um recente viés historiográfico que versa mostrar o escravo como agente social, 

uma forma de atribuir humanidade a quem durante muito tempo foi visto apenas como mercadoria 

e mão de obra. Muito mais que isso, os africanos e seus descendentes criaram e recriaram 

identidades próprias. 
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LIBERTOS DA NAÇÃO: OS MEANDROS DE UMA LIBERDADE 

João Batista Correa1 

A partir do ano de 1850 com a extinção definitiva do tráfico negreiro, o trabalho escravo no 

Brasil iniciou seu processo de crise, culminando na sua extinção no ano de 1888. Segundo Conrad2 

diversos motivos modificaram a nossa elite sobre o pensamento acerca do trabalho escravo. 

Acontecimentos de ordem internacional alarmavam para os problemas que o Brasil enfrentaria caso 

não resolvesse a questão da substituição da mão de obra escrava na grande lavoura, que estava em 

grande expansão com o cultivo do café no Vale do Paraíba: a libertação dos escravos nos impérios 

Português, Frances e Dinamarquês; libertação dos servos russos em 1861; guerra civil Norte 

Americana (1861-1865) e o fim da escravidão nos Estados Unidos. Fatos estes que deixavam o 

Brasil como um dos únicos países do mundo que tinham o trabalho escravo, junto com Cuba. 

 No Brasil, diversos fatores culminaram no retardamento para o fim da escravidão, adotaram 

inicialmente o tráfico interprovincial, que consistia na compra de escravos de outras províncias 

pelas províncias de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Outro fator também apontado por 

Conrad, foi a não aceitação por parte da elite brasileira, principalmente a elite do vale do paraíba 

carioca, que o governo adotasse medidas ou ações que acabassem com o trabalho escravo.3 

Neste interim, no dia 11 de setembro de 1871, foi decretada a lei do ventre livre, sendo que 

todos os filhos de escrava a partir daquela data nasceriam livres.  Foram livres também através 

desta lei os escravos da nação em usufruto da coroa, que será o objeto de estudo deste artigo.  

Diversos autores já analisaram a lei do ventre livre e seus reais resultados para o fim da escravidão. 

Segundo Conrad, a lei de 1871 interferiu profundamente nas relações escravistas, pois a partir 

daquele momento não nasceriam mais escravos no Brasil, ferindo o direito de propriedade do 

senhor. Apontou o autor também, que a lei de imediato não teve efeito nenhum, ocasionando um 

adiamento no processo abolicionista, e que a lei foi burlada pelos senhores devido a suas brechas 

relacionadas as questões econômicas e sociais da época.4 

Para Chalhoub, a lei do ventre livre foi um reconhecimento legal dos direitos adquiridos pelos 

escravos através do costume, entre eles o direito da legalização do pecúlio, indenização forçada e 

a própria liberdade do ventre. Para o autor, a lei do ventre livre foi um movimento de afirmação ou 

                                                 
1 Mestrando na UNIVERSO. jobacorrea@gmail.com 
2CAIRES, Ricardo Tadeu. 2007. p. 140-222. 
3CAIRES, Ricardo Tadeu. 2007. p. 140-222.  
4CAIRES, Ricardo Tadeu. 2007. p. 140-222.  
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consolidação de um projeto de transição para o trabalho livre, ocasionando de certa forma uma 

conquista para os escravos e que teve consequências importantes para o processo de abolição.5 

Nós focaremos neste texto, na análise das cartas de liberdade dos escravos oriundos da 

Imperial Fazenda de Santa Cruz, buscando compreender suas características e como foi a 

permanência destes no interior da fazenda até o ano de 1891, ano em que é possível encontrar 

indícios deste grupo de libertos. 

Ao analisar as cartas, todas elas foram assinadas por Joaquim Antão Fernandes Leão, senador 

e ministro da fazenda na época da assinatura e registro de todas as cartas. Constatamos que todas 

as alforrias tinham as características dos libertos contendo o nome, idade e ofício. Os dados de cor 

e naturalidade foram omitidos em todas as cartas. Dentre as condições da carta de alforria, os 

libertos ficaram sob a inspeção do governo imperial por um período de 5 anos.  A carta de alforria 

era amparada por duas legislações, uma era a lei do ventre livre de 18716 e a outra era o decreto 

nº4815 de 11 de novembro de 18717, que norteavam as diretrizes acerca do destino e o tratamento 

destinado aos libertos. 

Constatamos que as cartas foram elaboradas por conjuntos, todas com a mesma data de 

assinatura que se constituiu em 65 grupos.  Através disto podemos perceber que as cartas foram 

concedidas coletivamente através de grupos e não a uma, a toda a escravaria. Ao todo, o conjunto 

das cartas constituiu uma soma de 1156 libertos, sendo 685 mulheres e 471 homens.  Através destes 

dados elaboramos a tabela 1 contendo a faixa etária dos libertos. 

                                                 
5CHALHOUB, Sidney. 1990. p. 201-299. 
6Coleção de Leis do Império do Brasil. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Brasília. 
7Coleção de Leis do Império do Brasil. Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Brasília. 
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Tabela 1: Pirâmide Etária dos Libertos de 1871 

 

FONTE: Arquivo Nacional. Cartas de Liberdade, Códice 1100. 

Ao analisarmos a tabela 1, constatamos uma predominância das mulheres dentro deste grupo 

de cartas. Percebemos uma quantidade de 124 libertos com idade superior a 60 anos, encontramos 

casos de libertos com idade acima de 80 anos num total de 3 pessoas.  Constamos também, que as 

mulheres em quase todas as faixas etárias são superiores ao quantitativo de homens, somente na 

faixa etária de 15 a 19 anos temos 82 mulheres e 112 homens e na faixa de 0 a 4 anos tendo 45 

homens e 35 mulheres. 

 Ao analisarmos este perfil etário, constatamos que nascem mais crianças do sexo masculino, 

mas percebemos uma pequena predominância de mulheres com relação a longevidade, pois 

detectamos também uma grande quantidade de idosos na qual há uma predominância das mulheres. 

Nas cartas que contem ofícios, totalizamos um total de 196 libertos, sendo 185 homens e 13 

mulheres, na qual 11 são para o oficio de música e 2 para o de lavadeira.  Ao observarmos os ofícios 

dos libertos, muitos coincidem com os setores de trabalho no interior da fazenda.  

Com a aprovação da lei de 1871, o império brasileiro sancionou o decreto de nº4815 de 11 

de novembro de 1871. Este decreto é constituído de 8 artigos que davam as diretrizes acerca de 
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como seriam feitas as cartas de alforrias, qual seriam o destino dos libertos e como seria a relação 

dos administradores com os libertos nas diversas propriedades públicas espalhadas pelo Brasil. 

No tocante a permanência dos libertos nas fazendas, o decreto determinou que eles poderiam 

permanecer nos mesmos serviços que estavam empregados, sob a condição de corresponder ao seu 

novo estado civil. Relacionado a esta condição sobre o estado civil do liberto, podemos 

compreender que seria uma medida por parte do governo para combater a “vadiagem ou 

promiscuidade” dentro das fazendas, acusações estas que se tornaram evidentes nos periódicos e 

ofícios dos administradores nos anos seguintes. 

O decreto determinou também que as fazendas colocassem um salário ou vantagens aos que 

permanecessem nos estabelecimentos. Caso o liberto tivesse o interesse de se retirar dos locais em 

que estivessem, poderiam procurar outra ocupação mediante autorização do governo.  

Libertos e Administradores: Uma tentativa de permanecer nas terras de Santa Cruz. 

Com o processo abolicionista na década de 1870, iniciou-se um conflito entre os fazendeiros 

e os libertos. Surgiram questões acerca de qual seriam os destinos destes e qual seriam as suas 

ocupações na nova ordem econômica e social que estava sendo estabelecida. Em Santa Cruz, 

percebemos que este conflito se tornou mais evidente com a promulgação da lei do Ventre Livre 

em 1871. 

Segundo Azevedo, nos anos finais da escravidão começou a haver revoltas e fugas de vulto 

maiores nas fazendas, e que muitas destas fugas e revoltas tiveram apoio popular e uma grande 

propaganda abolicionista a favor.8 A autora apontou também o crescimento do tema de 

criminalidade dos negros nas fazendas nos relatórios por ela analisados, e que despertavam 

preocupação para as elites da época.9  

A partir de fontes que encontramos sobre a história da fazenda que compreendem o período 

de 1871 a 1891, buscaremos analisar como ficaram os libertos e quais foram os conflitos que 

envolveram eles com a administração da fazenda.  

No ano de 1872, o administrador da fazenda era Pedro Fiel Monteiro Bittencourt (1872-

1876), que permaneceu com as mesmas medidas adotadas pelo seu antecessor. Mas, conforme o 

decreto, os libertos poderiam continuar nas terras da fazenda ou serem aplicados em funções de 

interesse da coroa. Encontramos no jornal Diário de Notícias de 09 de março de 187210, uma das 

                                                 
8AZEVEDO, Celia Marinho de. 2004. p. 153. 
9AZEVEDO, Celia Marinho de. 2004. p. 157. 
10Jornal Diário de Notícias 
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primeiras medidas por parte do governo buscando dar um destino para estes libertos, conforme a 

notícia abaixo: 

O Senhor diretor do arsenal de guerra, vai remeter para a fábrica de ferro de São Joao de 

Ipanema, os libertos da nação que existem nas fazendas de Santa Cruz e Macacos.11 

Percebemos através desta notícia, que o arsenal de guerra estava direcionando os libertos para 

a fábrica de ferro de São João de Ipanema, dando um destino para esta mão de obra. Os libertos 

ainda estavam no processo de 5 anos sob a inspeção do governo, podendo direciona-los onde o 

império necessitasse. Não sabemos o quantitativo enviado para esta fábrica ou se realmente 

aconteceu, mas podemos constatar que a coroa já iniciava a sua preocupação acerca do destino 

desta grande massa de libertos que estava na fazenda. 

Na gestão de Justiniano Galdino da Silva Pimentel (1876-1878), segundo Pedroza surgiu a 

primeira vez a utilização do termo vadiagem entre os libertos nos ofícios dos administradores. 

Neste ofício datado do ano de 1876, Justiniano sugeriu a mordomia imperial que os menores da 

fazenda fossem enviados aos internatos da marinha ou para o arsenal de guerra para aprenderem 

ofícios, evitando uma vida ociosa.12    

Em 6 de janeiro de 1876, encontramos uma notícia informando como estavam os ânimos 

entre os libertos da fazenda acerca das medidas que estavam sendo tomadas por parte da 

administração imperial, conforme notícia abaixo: 

Perturbação da ordem pública – Na noite passada os libertos da Imperial Fazenda de 

Santa Cruz e os da Quinta da Boa Vista, recusando obedecer a nova ordem dada pelo 

subdelegado do curato de Santa Cruz, perturbaram a tranquilidade daquele local, pondo 

em sobressalto os moradores pacíficos. Aquela autoridade imediatamente requisitou do 

senhor chefe da polícia uma força respeitável, e este pelas 5 horas da manhã de ontem 

fez seguir para o curato 30 praças de cavalaria comandadas por um oficial. A hora em 

que escrevemos não consta ocorrência alguma séria, o que fez crer que a presença da 

força foi suficiente para conter os turbulentos.13 

Percebemos através desta notícia, que os libertos reagiram de alguma forma as medidas que 

estavam sendo adotadas pelos administradores, ocasionando instabilidade à ordem social do curato. 

Estas medidas feriam um dos principais elos da tranquilidade dentro do curato, que foi a 

manutenção das famílias, que permaneceu durante toda a história da fazenda. Podemos através 

                                                 
11Jornal Diário de Notícias  
12ENGEMANN, Carlos. AMANTINO, Marcia. 2013. p. 261.  
13Jornal Diário do Rio de Janeiro.  
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destes dados, apontar que as medidas adotadas interferiram na vida dos libertos, o que ocasionou 

na recusa de obedecer a ordem do subdelegado, que buscou executar alguma ordem, que 

acreditamos ser a distribuição dos libertos aos setores indicados nos jornais. 

No ofício de 18 de maio de 1876,14 o administrador citou diversos pedidos de arrendamentos 

de terrenos localizados no centro da fazenda para levantar edifícios, a qual ele encaminhou para 

apreciação da mordomia imperial. Os libertos nesta questão se tornavam um empecilho para este 

pedido de arrendamentos, porque as senzalas eram as moradias dos libertos que se localizavam no 

centro da fazenda, o que poderia gerar um conflito entre os libertos e os indivíduos interessados 

nos terrenos localizados na área central de Santa Cruz. 

No mesmo ofício15, o administrador descreveu sobre os libertos que trabalhavam na feitoria 

de Santarém. 

Os libertos que ali existiam, logo depois da lei de 28 de setembro de 1871, ou por natural 

indolência, ou por sugestões de certos indivíduos, abandonaram a feitoria, e nem mesmo 

retribuídos queriam prestar ali serviços. Apenas ficaram algumas poucas libertas que 

estavam habituadas por sua avançada idade a residir em pequenas senzalas nas 

proximidades do palacete.16 

Percebemos, conforme apontado pelo administrador, que os libertos que trabalhavam na 

feitoria abandonaram o trabalho após a lei de 1871, apontando diversos motivos entre eles a 

influência de outras pessoas ou vontade própria. Constatamos que os libertos não quiseram 

permanecer nem mesmo sendo retribuídos de alguma forma, que acreditamos que seriam pagos 

salários a eles. Apenas ficou algumas libertas que permaneceram na feitoria pelo motivo da idade 

e também por morar em algumas senzalas da fazenda.  

No ano de 1878 quem ficou à frente de Santa Cruz foi Antônio Henrique de Miranda Rego 

(1878- 1887. No dia 12 de abril de 1878 encontramos uma notícia abordando a situação dos libertos 

com a administração da fazenda. 

 

 Curato de Santa Cruz -  uma pessoa comprou um pedaço de capim a um liberto da 

fazenda e um empregado da dita fazenda mandou buscar por várias vezes carros e 

                                                 
14Correspondências da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1876. Fundo M.176-DOC. 8057. 

Museu Imperial de Petrópolis.   
15Correspondências da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1876. Fundo M.176-DOC. 8057. 

Museu Imperial de Petrópolis. 
16Correspondências da Superintendência da Imperial Fazenda de Santa Cruz de 1876. Fundo M.176-DOC. 8057. 

Museu Imperial de Petrópolis.  
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carroças do dito capim; agora pergunto eu, os libertos da fazenda de Santa Cruz não 

podem vender o que colhem em suas roças? Sua majestade não deu licença para eles 

trabalhar nas terras da fazenda? Como é que tem pessoas arvoradas em empregados para 

inutilizar os produtos dos pobres libertos? Será roubado o capim que o dito liberto 

vendeu? Suponho que não, pois previno ao dito empregado que não bula com a casa de 

maribondos.17 

Percebemos através desta matéria que os libertos não podiam mais comercializar seus 

produtos com os comerciantes locais, ou mesmo produzir nas terras que outrora lhes eram dadas. 

Percebemos que esta garantia de ter um roçado era oriunda no período da escravidão e que agora 

não eram mais de direito para os libertos. 

 No dia 24 de agosto de 1882 encontramos uma matéria apontando acerca da situação da 

fazenda conforme notícia abaixo: 

Com relação aos últimos acontecimentos de Santa Cruz, obtivemos mais as seguintes 

informações: Chegou ontem as 7 horas da noite, ao curato de Santa Cruz, uma força de 

15 praças comandadas pelo alferes Jose Luiz Ozorio, do corpo militar de polícia, afim 

de restabelecer ali a ordem alterada pelos magarefes e libertos da fazenda de Santa Cruz.  

As 8 horas da noite este oficial foi avisado de que um grupo de indivíduos armados de 

facas, armas de fogo e grandes cacetes, percorriam o povoado com o fim de alterar a 

tranquilidade pública. Imediatamente o mesmo oficial, acompanhado do sargento 

Bianchi e praças, dirigiu-se ao lugar em que se achavam os desordeiros e não só 

apreendeu as armas dos turbulentos como também os tratou de os dispensar, 

prolongando –se esse serviço até 12 horas da madrugada. A 1 hora pouco mais ou menos 

ouvindo –se apitos ao lado da estação, para ali se dirigiu a força. Os magarefes tinham 

agredido a patrulha que rondava aquele lugar, disparando contra eles tiros de revólver. 

Não conseguiram capturar esses indivíduos por terem evadido refugiando – se para o 

lado do matadouro.18 

Observamos através desta notícia, que novamente precisou uma força policial para conter 

alguma revolta ou insatisfação por parte dos libertos na fazenda de Santa Cruz. Constatamos que 

desta vez os magarefes participaram do episódio, magarefes eram pessoas que praticavam a 

atividade de açougue, o que podemos dizer que houve uma participação dos funcionários do 

matadouro com os libertos da fazenda. Sobre o motivo que ocasionou esta revolta e de outras então 

apontadas, não encontramos nas matérias a razão por tal ação ter acontecido, podemos supor que 

se tratavam acerca das ações que estavam sendo tomadas pela administração da fazenda. 

No ano de 1885, quatros anos antes da proclamação da república, encontramos dados 

interessantíssimos sobre a Imperial Fazenda de Santa Cruz no jornal Almanack Administrativo 

                                                 
17Jornal Gazeta de Notícias de 12 de abril de 1878. 
18Gazeta da Tarde de 24 de agosto de 1882. 
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Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro, descrevendo o curato de Santa Cruz. Buscaremos analisar 

estas informações para que possamos compreender como era fazenda momentos antes da república, 

período no qual ela perderá suas características de uma fazenda escravista.  

Ao analisar estes dados, constatamos que a fazenda de Santa Cruz e o curato que ficavam 

localizado nas terras da fazenda, mantinham a estrutura de uma pequena cidade, possuía serviços 

postais, uma escola de ensino primário, uma igreja matriz, uma estrada de ferro que ligava ao centro 

do Rio de Janeiro, tendo 3 horários de ida e volta e um serviço policial de vigilância. Observa-se 

também que possuía uma grande quantidade de estabelecimentos comercias e serviços à 

comunidade Santa-Cruzense.  

O curato de Santa Cruz possuía um total de 3.245 habitantes, sendo 2.964 livres, e 1179 

libertos. A fonte não relatou qual era a origem dessas pessoas livres, podemos supor que se tratavam 

de pessoas ligadas ao comércio, ou povoados próximos e fazendeiros da região, ou mesmo 

imigrantes conforme afirmou Fridman.19 O almanack ao falar sobre os libertos, os categorizavam 

como gente que passou da maior sujeição á mais ampla liberdade, é pacifica e obediente, porem 

orgulhosa! A fonte nos diz que os libertos ganhavam a vida nos trabalhos de ganho, da cultura da 

mandioca, pesca e caça, sendo um dado questionável, pois após sua alforria os libertos sofreram 

muitas intervenções por partes dos administradores no uso das terras pertencentes a fazenda. Era 

um total de 1179 libertos sendo 425 mulheres, 258 homens e 496 crianças na qual estes 120 sabiam 

mal ler e escrever.20 

A estrutura urbana da fazenda era composta de 12 ruas, 1179 habitantes. No tocante as 

residências de Santa Cruz, a fazenda em 1885 possuía 386 casas, que seriam moradia dos libertos 

da fazenda. 

Os libertos no início da República 

Com a instalação da república, em 15 de novembro de 1889, os bens pertencentes a família 

imperial que estavam alocados na fazenda foram leiloados e a fazenda passou a ser chamada 

Fazenda Nacional de Santa Cruz. 

  Segundo o relatório do engenheiro João Cruvello Cavalcanti21, que ficou incumbido de 

analisar a estrutura da fazenda e de dar uma utilidade pública a estas terras.  Constatou que a 

                                                 
19FRIEDMAN, Fania. 1999, p. 220. 
20Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro - 1885  
21Relatório do Engenheiro João Cruvelo Cavalcanti de 23 de outubro de 1891. Ministério da Fazenda. Disponível em 

http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial 
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fazenda foi muito mal administrada e de pouco aproveitamento econômico. Apontou que Santa 

Cruz constava de um grande número de arrendamentos ilegais e que boa parte dos prédios e campos 

da fazenda estavam sob a administração do ministério da guerra, inclusive as 281 senzalas dos 

libertos.22 

Esta informação sobre o quantitativo das senzalas dos libertos sendo 281, não condiz com o 

quantitativo do almanack de 1885 que constam de 386 senzalas, na qual podemos supor que foram 

demolidas 105 senzalas. Fridman ao analisar o crescimento urbano de Santa Cruz constatou um 

grande crescimento dos arrendamentos, o que gerou um decréscimo da sede da fazenda, 

acarretando em falta de moradias para os libertos que começaram a pagar aluguéis no valor de dois 

mil réis.23  

Cavalcanti descreveu também os destinos que foram utilizados os prédios da fazenda.  O 

palácio foi utilizado para o alojamento do 5º regimento de cavalaria, o hospital foi ocupado, e os 

terrenos ao lado do palácio foram utilizados para construção de baias. Acreditamos que estes 

terrenos ao lado do palácio foram as antigas senzalas que foram demolidas. O campo do cercadinho, 

campo de São Marcos foram utilizados para invernada e linha de tiro.24 

Relatou também a grande quantidade de pedidos de desapropriação de prédios da fazenda 

para se constituírem casas dos oficiais do exército. Podemos perceber que Santa Cruz se tornou 

uma base militar. 

Ao observarmos os periódicos, encontramos uma notícia acerca das ações da administração 

da fazenda que estavam repercutindo nos libertos e causou indignação por parte da população do 

curato. 

Fazenda de Santa Cruz -  somos informados de que a comissão nomeada pelo ministro 

da fazenda para tratar da desapropriação dos terrenos e prédios pertencentes ao Estado 

está mostrando-se pouco generosa para com os libertos, que em número de 600 ali 

residem. Em sua maioria pobres, e sem recursos de espécie alguma, estes infelizes são 

forçados, quase que violentamente, a deixar as senzalas em que moram. Não nos parece 

digno o ato da aludida comissão, que não se condoe da sorte desses cidadãos, pois 

sabendo da penúria em que eles vivem, apenas deu-lhes 10 dias para se mudarem das 

covis em que habitam. Temos recebido constantes reclamações contra esse inesperado 

mandado de despejo, e confiamos que depois da promessa do coronel Antônio Olimpío 

                                                 
22Relatório do Engenheiro João Cruvelo Cavalcanti de 23 de outubro de 1891. Ministério da Fazenda. Disponível em 

http//www-apps.crl.edu/brasil/provincial.  
23Fridman, Fania. 1999, p. 211-221. 
24Relatório do Engenheiro João Cruvelo Cavalcanti de 23 de outubro de 1891. Ministério da Fazenda. Disponível em 

http//www-apps.crl.edu/brasil/provincial. 



 

228 

da Silveira, comandante do 5º regimento ali aquartelado, será dado um prazo maior aos 

libertos, afim de deixarem livres as referidas senzalas.25 

Através desta notícia, podemos perceber que ainda existiam na fazenda 600 libertos morando 

no interior das antigas senzalas. Mas que a partir do ano de 1891 foram despejados por ordem do 

ministro da fazenda. Ao analisarmos uma planta da Fazenda de Santa Cruz do ano de 189226, 

encontramos a divisão da área das senzalas, em 49 terrenos para arrendamentos, medindo em torno 

de 22 metros cada um.27  

Pesquisamos nos jornais, e documentos oriundos da fazenda, se algum liberto se tornou 

foreiro ou arrendatário nas terras de Santa Cruz, mas, não encontramos dados nenhum. Vale 

observar que após 1891, não encontramos nos jornais notícias sobre os libertos e nem sobre as 

antigas senzalas. Por isso que acreditamos que elas foram demolidas e os terrenos divididos em 

lotes para serem arrendados, conforme observamos em diversas plantas topográficas a inexistência 

das senzalas.28  

Após analisar este período de 1871 a 1891, constatamos que os libertos sofreram muitas 

retaliações para permanecer nas terras da fazenda. Observamos que até o período do Brasil imperial 

um certo quantitativo de libertos permaneceu na fazenda apesar das grandes intervenções por parte 

da administração. 

Podemos ver que estas intervenções foram desde a proibição da caça e uso da terra, e 

pagamento de aluguel da moradia dos libertos. Direitos estes que eram garantidos a eles enquanto 

durou a escravidão em Santa Cruz. Segundo Foner,29 que analisou o fim da escravidão nos Estados 

Unidos, apontou que muitos dos emancipados não receberam nada além de sua liberdade, 

ocasionando a retirada dos libertos das grandes fazendas ou a permanência destes por falta de 

opção. 

A partir disto, podemos dizer que em Santa Cruz os libertos não tiveram nada além de sua 

liberdade. Perderam suas roças, o direito a caça e a permanência nas senzalas, caso quisessem 

usufruir destes benefícios teriam que pagar alugueis para ter o direito de usufruí-los. No período 

que permaneceu a monarquia, houve uma iniciativa por parte do imperador, como a fundação da 

                                                 
25Jornal Gazeta da Tarde de 05 de novembro de 1891. 
26Planta da Área das Senzalas divididas em prazos para aforamentos – Autor engenheiro Fernando Pereira da Silva 

Contentino. Código: 0771/ Localização: 04.04.771. Estado: Rio de Janeiro. Arquivo Histórico do Exército Brasileiro. 
27Devido ao mau estado de conservação, não coloquei a planta topográfica nos anexos do corpo do texto. 
28Planta da Área das Senzalas divididas em prazos para aforamentos – Autor engenheiro Fernando Pereira da Silva 

Contentino. Código: 0771/ Localização: 04.04.771. Estado: Rio de Janeiro. Arquivo Histórico do Exército Brasileiro.  

Planta dos terrenos e povoado de Santa Cruz. Código:0822/ Localização: 24.01.882. Estado: Rio de Janeiro. Arquivo 

Histórico do Exército Brasileiro. 
29FONER, Eric. 1988. p. 25-73.  
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escola mista, que atendeu aos escravos menores dando uma educação primária e profissional. Mas, 

que durou pouco tempo sendo desfeita com a proclamação da república.  

 Com a instalação do governo republicano, constatamos que o restante dos libertos que ainda 

permaneciam na fazenda, fora despejado por ordem do ministro fazenda. Este fato dos libertos não 

permanecerem na fazenda, mostra que em Santa Cruz o processo pós abolição foi diferente em 

relação as outras fazendas no interior do Brasil, onde os libertos permaneceram nas fazendas com 

o trabalho livre, conforme apontou Mattos.30  

Analisando esta questão sobre os libertos, podemos dizer também que um dos motivos pela 

não permanência destes da fazenda, foi devido Santa Cruz estar destinada a pecuária, na qual não 

necessitava de uma grande quantidade de mão de obra e que a fazenda tinha também uma grande 

quantidade de arrendamentos. 

Após o ano de 1891, não encontramos fontes e indícios para onde se dirigiram os libertos de 

Santa Cruz.  Ao analisarmos como foi o processo de liberdade dos escravos da nação na fazenda 

Piauí,31 que também era uma fazenda da nação, constatamos que os mesmos processos e 

intervenções que passaram os escravos de Santa Cruz, os de Piauí também passaram. Houve a 

criação de uma colônia agrícola com o nome de São Pedro de Alcântara,32 que tinha o intuito de 

reaproveitar as terras da fazenda e a inserção dos libertos no mercado de trabalho. Mas, constatamos 

também que esta colônia foi desativada com a república. Ocasionando a expulsão dos libertos da 

fazenda Piauí. 

Tentamos analisar através dos periódicos, e dos registros civis, se os libertos permaneceram 

em Santa Cruz e quais atividade realizaram. Mas não conseguimos, pois não encontramos nos 

registros indicações ou características que possamos constatar se eram os libertos. Mattos33, 

conseguiu realizar esta pesquisa no seu trabalho, pois nos documentos analisados, existiam a 

descrição liberto no estado civil ou natural do indivíduo, característica esta que não conseguimos 

encontrar nas fontes analisadas. 

Apontamos aqui a lacuna que ficou após 1891, sobre o destino deste grupo populacional, que 

pode ser um foco de pesquisa para futuro pesquisadores. Vale ressaltar que após a proclamação da 

república, Santa Cruz adquire novas características, e nas pesquisas que realizamos não 

encontramos trabalhos analisando a Fazenda Nacional de Santa Cruz.  

                                                 
30MATTOS, Hebe Maria. 1998. p. 208-215. 
31KENEDY, João Eugenio. 2014. p. 69-87. 
32KENEDY, João Eugenio. 2014. p. 69-87.  
33MATTOS, Hebe Maria. 1998. p. 275-288. 
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A ESCRAVIDÃO AO GANHO NO RIO DE JANEIRO E EM BUENOS AIRES: UMA 

BREVE HISTÓRIA COLONIAL COMPARADA DA “LIBERDADE” QUE VINHA DAS 

RUAS, 1808-1820. 

Alessandro Mendonça dos Reis1 

1. Introdução: 

Este artigo tem como objetivo comparar o trabalho do escravo ao ganho nas cidades do Rio 

de Janeiro e Buenos Aires do início do século XIX tendo o tráfico de escravo como ponto comum 

entre elas. As questões econômicas foram fundamentais para que o tráfico de escravos 

proporcionasse a escravidão ao ganho assumir importância abastecendo assim as duas cidades com 

um contingente numeroso de escravos. O Rio de Janeiro foi o ponto de partida para o tráfico na 

Bacia do Prata e Buenos Aires com o seu porto movimentado teve grande relevância econômica na 

região, pois alimentava este tráfico recebendo os escravos, os enviando para os principais centros 

andinos de mineração e despachando mercadorias pelos navios negreiros que não voltavam vazios. 

Este movimento acontecia desde o século XVII conforme afirma (SANTOS, 1993).  

A análise pela História Comparada é uma grande oportunidade de verificarmos os aspectos 

propostos neste artigo, pois trata-se de um campo de estudo rico o suficiente para extrairmos as 

ferramentas apropriadas com o intuito de certificar onde Rio de Janeiro e Buenos Aires se pareciam 

e distanciavam no início do século XIX no que diz respeito à escravidão ao ganho. Na visão do 

historiador (BARROS, 2007), metodologicamente a “História Comparada introduz-se como uma 

nova possibilidade historiográfica entre outras tantas, ela se apresenta como anseio bastante 

singular para responder um contexto histórico bastante específico.”2Portanto, este campo de análise 

histórica nos permite seguir os rastros peculiares produzidos pelos agentes históricos dentro de uma 

conjuntura particular. Rio de Janeiro e Buenos Aires tiveram suas especificidades o que instigou 

nosso interesse em tratar de uma história local ao mesmo tempo em que se integrava a outra tendo 

uma amplitude que abria as possibilidades múltiplas de um comparatismo histórico.  

A aproximação também é importante quando no campo de análise examinamos as 

proximidades de nossos objetos e os fenômenos que caracterizaram os seus eventos, neste caso a 

escravidão ao ganho. Segundo (PRADO, 2005), não se deve estar “comprometido com a busca das 

                                                 
1 Mestrando – UNIVERSO. alessandromendonca.reis@gmail.com 
2 BARROS, José D’Assunção. História Comparada da contribuição de Marc Bloch à constituição de um moderno 

campo historiográfico. Disponível em: <www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/download/207/199> 
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generalizações” 3, isso indica que para comparar este breve período da história das duas cidades é 

necessário direcionar para o objeto.  

2. A escravidão ao ganho e o tráfico de escravos: Rio de Janeiro e Buenos Aires 

A transferência da corte para a América Portuguesa foi um evento importante que marcou a 

conjuntura colonial e consequentemente a cidade do Rio de Janeiro no início do século XIX em 

1808. Esta ação, portanto determinou as mudanças que ocorreram no cenário existente daquele 

momento. A partir de então, o monarca estava em sua mais rica e próspera colônia e de acordo com 

(CARVALHO, 2008) esta “permanência impôs a necessidade de criação de todo arcabouço 

institucional de forma a se construir um Estado na América”4. Logo, a chegada da corte portuguesa 

incrementou não só a economia da cidade como possibilitou intervenções urbanísticas, ampliando 

assim o perímetro urbano limitado da cidade, de acordo com (SOARES, 2007). 

Uma decisão relevante tomada pelo então príncipe regente D. João VI, ainda em Salvador 

antes de desembarcar no Rio de Janeiro, foi a abertura dos portos às nações amigas, em 28 de 

janeiro de 1808, tornando a Inglaterra a principal beneficiada por essa decisão. A consequência 

inicial desse ato estava na quebra do pacto colonial, o que desenvolveu a economia local 

principalmente a da cidade do Rio de Janeiro, já que aqui estavam a corte e o principal porto da 

colônia conforme destacou (LIMA, 1908). Promoveu ainda inúmeras formas de progresso, 

“incremento cultural e ação social sobre toda colônia”5. 

Em Buenos Aires, o início do século XIX foi marcado por mudanças significativas no 

movimento de seu porto a partir do Rio da Prata. A justificativa para isso foi que entre o final do 

século XVIII e início do XIX verificou-se uma crescente entrada de escravos trazidos pelos 

traficantes para a cidade portenha. Por tanto, o desenvolvimento social e econômico da cidade se 

deu basicamente por causa do seu porto, e as outras colônias da América Espanhola acabavam 

contempladas também. Ainda no século XVI por volta de 1580, Buenos Aires e a América 

Portuguesa começaram um frequente comércio intercolonial transportando produtos locais, 

escravos e manufaturas europeias, conforme indica (MILLETICH, 2000). Dentro dessa perspectiva 

e a respeito do comércio de escravos, ela segue dizendo que:  

                                                 
3 PRADO, Maria Ligia Coelho. Repensando a História Comparada da América Latina. Disponível em: 

<www.revistas.usp.br/revhistoria/article/download/19004/21067> 
4 CARVALHO, Marieta Pinheiro de. Uma ideia ilustrada de cidade: As transformações urbanas no Rio de Janeiro de 

D. João VI (1808-1821). 1. ed. Rio de Janeiro: Odisseia, 2008. 
5 LIMA, Oliveira. Dom João no Brasil (1808-1821). Primeiro Volume. 1. ed. Rio de Janeiro. Typographia do Jornal do 

Commercio, 1908, p. 98. 
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Em 1595, respondendo a pedidos de escravos por parte dos colonos, se firmou o primeiro 

acerto com um comerciante português para trazer cativos africanos ao porto de Buenos 

Aires, prática que se manteve com algumas variantes também entrando no século XVIII. 

(MILLETICH, 2000, p. 230) 

O tráfico de escravos proporcionou a formação no século XVIII de outra importante atividade 

econômica em Buenos Aires que foram os mercados de vendas de cativos, sendo que este comércio 

depois de 1780 permitiu a continuidade do tráfico intercolonial. Rio de Janeiro e Buenos Aires 

formaram assim uma rota importante comercial promovida graças ao tráfico de escravos realizado 

por portugueses que no entendimento de (FERREIRA, 2006) compunha o “sistema atlântico 

português.”6 Esse processo que incrementou o comércio de forma geral possibilitou que o escravo 

africano assumisse com mais frequência o seu lugar naquela sociedade como grande prestador de 

serviços. 

No Rio de Janeiro o comércio começou a adquirir um vigor significativo por causa da 

abertura dos portos, não havia mais a necessidade do exclusivo colonial com a metrópole, o que 

provocou de imediato insatisfações por parte dos comerciantes portugueses. A cidade foi usuária 

dos benefícios decorrentes da presença da corte, sentindo o impacto positivo desse 

desenvolvimento em um curto prazo. Por consequência desta decisão do Príncipe Regente, 

(NEVES & MACHADO, 1999) identifica que o Império Português modificou assim a relação 

mercantilista da colônia com a metrópole o que beneficiou diretamente os ingleses. 

Em razão da sua privilegiada posição geográfica, já que estava relativamente próxima à Bacia 

do Prata, justificava o grande fluxo de escravos traficados para Buenos Aires como afirma Corcino 

Medeiros dos Santos7, após analisar as licenças concedidas para traficantes portugueses pela corte 

de Madri. A cidade do Rio de Janeiro, mesmo antes da chegada da corte portuguesa, já tinha o 

porto mais importante e movimentado do Brasil. Os mais variados produtos passaram por ali, e 

estes iam desde os minérios extraídos de Minas Gerais, as importações de mercadorias 

manufaturadas da Europa e levas de escravos. A presença corte portuguesa só fez acentuar esta 

importância.  

O Rio foi se transformando e sendo ampliado, em decorrência das necessidades exigidas pela 

presença da monarquia, impondo um desenvolvimento acelerado, notadamente no campo 

econômico, já que o número de habitantes havia sido acrescentado pelos contingentes de novos 

                                                 
6 FERREIRA, Fabio. Capítulos para a História Luso-Platina: A cidade de Buenos Aires como ponto de inserção do 

comércio entre Potosí e o Atlântico português. Disponível em: <http://www.revistatemalivre.com/BA11.html> 
7 Segundo Corcino Medeiros dos Santos, as documentações podem ser encontradas na Biblioteca Nacional de Buenos 

Aires. Mss. 2.376, 2.349, 1.569, 2.402, 3.430 e AGN, Aduan – Correspondência dos Vice-Reis (59,10-2-12). As 

informações desta citação estão no livro: O Tráfico de Escravos do Brasil para o Rio da Prata.  
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imigrantes, oriundos da metrópole, exigindo mudanças na urbanização, basicamente de cunho 

europeu. Impunha-se que a cidade se transformasse, adquirindo ares “europeizados”, conforme 

relato de Spix e Martius8. E segue dizendo que a presença da corte trouxe “a civilização e a cultura 

da velha e educada Europa”, pois passou a cidade a ser visitada com mais frequência.    

Esse cenário transformador produziu um Estado que teve como característica primordial o 

papel de vigilante da ordem, inserindo-se nesse contexto as atividades dos escravos de ganho. Era 

necessário controlar as ações das populações escravas para evitar as contestações do regime 

escravista e manter a ordem. (ALGRANTI, 1988) explica que o Estado efetuava essa vigilância 

especificamente na cidade do Rio de Janeiro onde houve “atitudes típicas de contestação do regime 

escravista” 9, sendo um controle evidente da população escrava.  

A vida do escravo de ganho não se restringia apenas ao fato de ser vigiado, a sua participação 

social transformou a cidade do Rio de Janeiro em um caldeirão com ingredientes múltiplos. As 

várias nações de escravos, que aqui viveram e trabalharam, contribuíram para uma distribuição 

coletiva do que se entende hoje em dia como herança cultural. Cada um que vinha das outras regiões 

coloniais contribuiu para fomentar as transformações no trabalho e na cultura da cidade como 

destacou (KARASCH, 2000), e vai além dizendo que esta interação social fez com que os escravos 

abrissem sua cultura para homens e mulheres livres que “se juntavam a eles em comemorações 

populares.”10 

Assim como os escravos ao ganho no Rio de Janeiro os de Buenos Aires também realizavam 

todo tipo de atividade, no entanto, a possibilidade da compra de sua liberdade já no início do século 

XIX era algo mais tangível, o pecúlio com o dinheiro ganho proveniente de seu trabalho estava 

mais próximo de uma realidade que quase sempre não se viu para o escravo urbano carioca naquele 

momento. Era na rua que o escravo portenho tinha mais utilidade para o seu dono, como afirma 

Álvaro de Souza Gomes Neto11, e isso nos permite perceber que negociar com o seu senhor foi 

para esse escravo uma forma concreta de se conseguir a liberdade.  

Seguindo esta visão outro mecanismo para isto ocorresse, a historiadora  (SECRETO, 2013) 

descreve que “tão frequente quanto à compra ou pretensão de compra da própria liberdade será o 

                                                 
8 Para mais informações consultar a p. 13 de: FRANÇA, Jean Marcel Carvalho. Viajantes estrangeiros no Rio de 

Janeiro joanino, 1809-1818. 1. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2013, p. 13. 
9 ALGRANTI, Leila Mezan. O Feitor Ausente: Estudos sobre a escravidão urbana no Rio de Janeiro 1808-1822. 1. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1988, p. 183. 
10 KARASCH, Mary C. A vida dos escravos no Rio de Janeiro: 1808 a 1850. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2000, p. 292. 
11 NETO, Álvaro de Souza Gomes. Vida de escravo: algumas considerações sobre as vicissitudes passadas em Buenos 

Aires, pelos cativos afro-portenhos urbanos, entre 1770 e 1816. Revista de Humanidade Mneme v.05 nº10, abr./jun. de 

2004. Disponível em: <http://www.cerescaico.ufrn.br/mneme> 
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pedido de mudança de senhor, denominada “papel de venda””12. O trabalho para o escravo 

portenho não significava apenas o cumprimento de sua função na lógica escravista, estava dentro 

da perspectiva da negociação permanente de uma mobilidade social, pois se ficasse livre ou 

mudasse para um senhor mais justo, indica perceber que a escravidão não significava que o escravo 

fosse um indivíduo incapaz de compreender a sua função na sociedade colonial. O “papel de 

venda”, portanto produziu esta compreensão.  

Em Buenos Aires, o processo produtivo e sua organização teve a presença direta do escravo 

conforme afirma (PERRI, 2006), e que na sua participação estavam: “Também o serviço 

doméstico, os escravos urbanos trabalhavam como artesãos, em padarias, em fábricas de chapéus 

e um sem fim de atividades “ao varejo” desde a venda de distintos produtos até carregadores no 

porto”.13 Mostrando assim a versatilidade de sua mão de obra e a diversidade econômica. 

O Rio de Janeiro colonial provinha de uma característica própria que não encontramos em 

Buenos Aires, que era a presença do Rei. Havia uma dualidade no princípio do século XIX, uma 

colônia que aos poucos ganhou status de metrópole e a escravidão assim como todas as instituições 

foi se modificando. Se o escravo no Rio não tinha o “papel de venda” como uma forma de 

negociação, ele podia contar com as fugas reivindicatórias, que se não rompia com o sistema, era 

uma forma de se conseguir uma melhor condição de vida e de trabalho, ou até mesmo a outras 

questões que estivessem ligadas ao relacionamento com o seu senhor. No entendimento de (REIS 

& SILVA, 2009) podemos compreender que a escolha pela fuga seguia o seguinte caminho: 

A fuga, como insurgência não pode ser banalizada: é um ato extremo e sua simples 

possibilidade marca os limites da dominação, mesmo para o mais acomodado dos 

escravos e o mais terrível dos senhores, garantindo-lhes espaço para a negociação no 

conflito. (REIS & SILVA, 2009, p. 63) 

O tráfico de escravos possibilitou para as cidades do Rio de Janeiro e Buenos Aires contarem 

com uma quantidade significante de mão de obra escrava tanto para a lavoura como para o 

perímetro urbano. Este tráfico e seu comércio atlântico assumiram uma estrutura de negócio 

lucrativa. Para (FLORENTINO, 1997), esta atuação pode ser compreendida como uma empresa 

afro-americana tamanha a sua especificidade quanto as suas etapas de longa cadeia que ia do 

interior africano até os mercados regionais brasileiros.  

                                                 
12SECRETO, María Verónica. Negros em Buenos Aires. 1. ed. Rio de Janeiro: Mauad X, 2013. 
13PERRY, Gladys. De mitos y historias nacionales. La presencia/negacion de negros y morenos em Buenos  Aires – 

Disponível em: < revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/6186/3351> 
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Com uma atuação incessantemente na Bacia do Rio da Prata, onde os traficantes 

providenciavam a entrada de africanos, (GOLDBERG, 1976) verificou que a população negra e 

mulata da cidade de Buenos Aires pelo censo de 1806 contava 26,2% e 59,3% de brancos, o restante 

da população se dividia entre 1,4% de índios e 13,1% não identificados. Esses dados são relevantes 

no que diz respeito à atuação dos negros nas ruas de Buenos Aires, pois o percentual de 26,2% 

pode ser considerado alto principalmente se juntarmos a ele os 13,1% de não identificados ao um 

grupo que supostamente tivessem incluídos negros e mulatos. A população de Buenos Aires no 

início do século XIX contava com uma parcela de escravos impactante para a realização de 

atividades urbanas, e a cidade do Rio de Janeiro com o maior contingente de escravo das Américas. 

Essas comparações nos permite entender que as duas cidades passaram a depender exclusivamente 

dessa mão de obra para realizar todo tipo serviço. 

 O Rio de Janeiro como rota do tráfico de escravos e de outros produtos foi importante para 

a introdução dos escravos vindos da África em Buenos Aires, pois a cidade, como já dissemos, 

havia se tornado a principal porta de entrada para o cruel comércio de gente a partir da Bacia do 

Rio da Prata pelas mãos dos traficantes portugueses. Voltando a nossa proposta de analisar 

comparativamente o papel dos escravos ao ganho, após serem introduzidos em Buenos Aires, 

(SANTOS, 2010) exemplifica que: 

O cabildo de Buenos Aires possuía seus escravos que eram utilizados nos serviços de 

limpeza urbana e muitos outros e em certas ocasiões alugava seus negros escravos a 

destacados vizinhos (moradores) para serem empregados nas construções ou 

simplesmente para passar os dias santos. (SANTOS, 2010, p. 172) 

Essa afirmação demonstra que o uso dos escravos estava presente inclusive nas instituições 

públicas, como no cabildo, que inclusive aproveitavam para fazer negócio alugando o escravo. A 

lógica escravista agia nas duas cidades, e foi sendo criada uma dependência dos serviços prestados 

pelos escravos através de uma visão de poder, lucro e obediência. A obediência como destaca 

(BOBBIO, 1998) estava na questão do grupo social dominante em relação à subordinação de 

membros de outra classe social, (WEBER, 2004), porém vê na dominação um instrumento do poder 

econômico planejado. A escravidão não poderia escapar dessas duas categorias de poder, sendo 

assim um perfil escravista colonial. Esse perfil se alimenta das consequências e do apoio legal 

que em determinado momento existiu na escravidão, era um traço da nossa sociedade e 

conviver com ela fazia parte da vida das pessoas que viveram naquele período.  
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Para entender a convivência com a escravidão e a lógica dos serviços prestados pelos 

escravos tanto no Rio de Janeiro como em Buenos Aires no conceito de estratificação social, 

(SOARES, 2007) assim define: 

Os escravos de ganho eram mandados pelos seus senhores à rua, para executar uma 

determinada tarefa que estavam obrigados e, no fim do dia, tinham que lhes entregar 

uma determinada quantia previamente estabelecida. Existiam também aqueles senhores 

que preferiam estipular, aos seus cativos, o pagamento de uma quantia semanal, 

enquanto outros, em um número bem reduzido, exigiam-lhes um pagamento mensal. 

Com o dinheiro recebido os escravos de ganho, muitos senhores garantiam seu sustento 

e de suas famílias. (SOARES, 2007, p. 123) 

A liberdade de andar pela cidade foi o grande trunfo do escravo ao ganho nas duas cidades. 

As possibilidades de trocas de informação entre eles, os viajantes e os transeuntes era frequente, 

quebrando inclusive o estigma que o escravo estava alheio do seu papel social. Mesmo que o Estado 

estivesse vigilante sobre as ações do escravo ao ganho, seria tolo pensar que não havia inúmeras 

possibilidades de mobilidade. O escravo carioca vivia em uma situação de dualidade tendo no 

Estado   “o feitor ausente”14 e ainda prestava contas para seu senhor, como ressalta (ALGRANTI, 

1988). Para o escravo portenho, porém essa dualidade praticamente não existia, pois a negociação 

das suas condições estava mais presente na relação com o senhor. No Rio de Janeiro o Estado 

vigilante estava sempre preste a botar a mão na “população de cor”, pois a “maior repressão 

estimulou o aumento da violência por parte dos escravos” 15, como destaca (ALGRANTI, 1988). 

Essa visão de vigilância da “população de cor”, não pode ser aplicada concretamente para o 

escravo ao ganho de Buenos Aires. O escravo ao ganho portenho tinha sim a liberdade para andar 

pela cidade e obrigação de entregar ao seu senhor a quantia estipulada diariamente ou 

semanalmente deveria ocorrer. Estava posto aí a questão do sustento do senhor e a manutenção da 

ordem. O que nos chama atenção na relação comparativa é o fato trazido por (FREYRE, 1982) em 

seu artigo “Los africanos y su influencia en la población argentina”16 onde ele transcreve um 

interessante relato do pintor viajante inglês Emeric Essex Vidal entre os anos 1816 e 1818, e este 

faz um relato peculiar sobre a relação senhor e escravo em Buenos Aires,  e diz o seguinte: 

(...) Como pode observar, a escravidão em Buenos Aires é uma perfeita liberdade 

comparada com as de outros países. Temos trazido alguns dados sobre o tratamento que 

recebem os escravos nesta colônia, dados que são extremos honrosos para o caráter 

                                                 
14 Expressão cunhada por Leila Algranti e título do seu livro publicado em 1988: “O Feitor Ausente”. 
15 Idem, Ibidem ALGRANTI, Leila, p. 187. 
16 Artigo disponível em: <www.iai.spk-berlin.de/es/publicaciones/indiana/numeros-publicados/indiana-9.html> 
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espanhol. Aqui não existe nenhuma dessas atrozes leis e terríveis castigos que se 

consideram necessários para manter os escravos dentro dos limites de seus deveres. As 

condições a que se encontram essas infortunas criaturas não diferem em nada das que 

suportam as classes pobres da raça branca; quase são melhores. (...) Se são tratados com 

bondade; nunca os acusa de trabalho excessivo; não se impõe obrigação alguma e quando 

chegam a velhice não os abandona (...). (FREYRE, 1982, p. 443)  

Interessante notar neste relato o tipo de tratamento dado ao escravo em Buenos Aires e a 

fidelidade que esse se dispunha ater para com seu senhor, chegando inclusive a não abandona-lo 

nem na velhice. Mesmo com as possibilidades de negociação para se conseguir a liberdade, o 

vínculo afetivo e de posição social parece que se preservavam diante não só do tratamento, mas 

também da conduta entre as duas partes. O senhor tinha a noção que sua sobrevivência dependia 

do trabalho ao ganho de seu escravo. No Rio de Janeiro, o escravo vivia uma ambivalência no que 

diz respeito ao direito do proprietário sobre a sua propriedade, porém estavam atentos aos seus 

próprios direitos. Não era incomum revindicarem melhores condições de vida quando certos limites 

eram extrapolados, além de fugas e revoltas, pertinentemente observado por (REIS & SILVA, 

2009, p. 66-70).  

As tradições e culturas dos escravos no Rio de Janeiro e em Buenos Aires eram preservadas 

não só como uma forma de sobrevivência, como também para manter viva os seus padrões sociais. 

Nas duas cidades grupos formavam nações, esta era uma maneira de designar as suas referências 

culturais e manterem-se perto da África, mesmo que as ruas fosse este lugar. Nas compreensões de 

(NETO, 2004) e (KARASCH, 2000), este ato satisfazia dominados e dominadores, sendo uma 

espécie de “acordo” entre as partes. A liberdade que as ruas proporcionavam e o cumprimento das 

obrigações do escravo ao ganho com o seu senhor foi bem estabelecido e há um consenso na 

historiografia quanto a isso. O ir e vir desse tipo de escravo permitia a ele não só uma a transição 

entre os dois mundos, o da casa e o do trabalho, como a integração em uma sociedade escravista 

de um modo de produção dependente do labor executado nas ruas, como podemos obsevar nas 

obras de (SECRETO, 2013), (SOARES, 2007), (KARASCH, 2000), (NOGUEIRA, 1988) e 

(NETO, 2004).  

As ruas foram então a grande fonte de renda e interação cultural para o escravo, as trocas 

eram permanentes e os olhares do Estado constante. Quanto ao tipo de descrição mais amena em 

Buenos Aires sobre as relações senhor e escravo, existem contestações quanto a isso, o historiador 

(NETO, 2004) tem uma percepção um pouco diferente quanto às amenidades dizendo que: 
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As relações de trabalho entre o senhor e seu escravo foram difíceis, competitivas, 

coercitivas, exploratórias e extremamente confusas, embora na área urbana, a coerção 

tenha sofrido oscilações mais intensas do que na rural. Numa economia mercantil como 

a de Buenos Aires nessa época, o escravo era mais útil ao seu senhor se fosse para as 

ruas, alugar a sua força de trabalho, empregada naquilo que denominava-se jornal, ou 

seja, o trabalho exercido pelos cativos era remunerado, sendo capaz de gerar um certo 

valor monetário, que era, no mais das vezes, destinado ao seu proprietário. (NETO, 2004, 

p. 295)  

O seu argumento vai de encontro justamente com o valor monetário ganho pelo escravo, que 

muitas vezes ele era ludibriado pelo senhor quanto aos seus ganhos e a possibilidade da compra de 

sua liberdade, conduzindo assim uma “exploração que se prolongava indefinidamente, dificultado 

ao escravo saldar a dívida contraída involuntariamente quando era comprado”17. Para corroborar 

com as suas afirmativas, (NETO, 2004) trás como exemplo a história do escravo Antonio e seu 

dono Dom Antonio Alba, onde este escravo afirmava que já havia trabalhado suficiente para 

comprar a alforria, porém seu dono afirmava ao contrário, presumi-se então que as contradições 

faziam parte das relações senhor e escravo.  

 Com a maior população escrava das Américas, no Rio de Janeiro se fazia necessário que o 

Estado estivesse sempre pronto para regular o sistema escravista, o que não impedia que houvesse 

negociações entre senhor e escravo como já dissemos. John Luccok18 comerciante inglês que 

chegou ao Rio logo após a abertura dos portos, estimou que a cidade tivesse por volta de 60.000 

habitantes sendo 48.000 livres e 12.000 escravos. Entre as cidades carioca e portenha, a escravidão 

ao ganho adquiriu forma clara regulada pela força de trabalho do escravo, onde seus serviços 

prestados estavam diretamente ligados a “liberdade” que as ruas proporcionavam. Carlos Eduardo 

(ARAÚJO, 2004) reforça o argumento que o aumento da população escrava estava aliado à práticas 

de castigos e prisões por crimes justamente pelas inúmeras obras públicas que o Rio passou após 

1808. População escrava grande, chances de insatisfação idem, mesmo mantendo-se uma lógica 

escravista.19 

A escravidão colonial nas duas cidades aos olhos de um europeu era algo terrível, um atraso. 

Carl Schlichthorst, militar alemão em seu diário descreveu a visão particular que teve da escravidão 

                                                 
17 Idem, ibidem NETO, Álvaro de Souza Gomes. 
18 Para mais informações sobre esta estimativa consultar: SOARES, Luiz Carlos. O “Povo de Cam” na Capital do 

Brasil: A Escravidão Urbana no Rio de Janeiro do Século XIX.1. ed. Rio de Janeiro: Faperj - 7 Letras, 2007, p. 25. 
19ARAÚJO. Carlos Eduardo Moreira de. O Duplo Cativeiro: Escravidão urbana e o sistema prisional no Rio de Janeiro 

1790 – 1821. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História Social da UFRJ como requesito 

parcial para obtenção do Grau Mestre em História. Rio de Janeiro, 2004.    
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urbana enquanto permaneceu no Rio de Janeiro entre os anos 1824 a 1826, fazendo assim um 

paralelo entre o mundo da casa e o da rua20: 

Por mais dura que seja a um ouvido europeu a palavra escravidão, este estado é, na 

América do Sul, em geral suportável. O português e o espanhol tratam bem seus 

escravos, sem dúvida melhor do que o plantador das Índias Ocidentais, seja inglês, 

holandês ou francês. Na cidade, o escravo é senhor de seu nariz e cuida de sua vida sem 

sujeição a qualquer violência. Não são grandes suas necessidades, e seus gozos nada lhes 

custam. Qualquer terreno baldio vale por uma sala de baile, qualquer rapariga torna-se a 

dama de seu coração e, se de quando em vez necessita dum incitamento à alegria, 

encontra em todas as vendas, como bebida predileta e baratíssima, a cachaça. (...) Assim, 

o escravo leva vida completamente sem cuidados, saindo de casa do amo ao romper do 

dia e voltando à noite. Se acontece não ganhar uma vez a diária a que é obrigado, tem 

sempre pequeno pecúlio a que recorrer para tampar o buraco. Pouquíssimas vezes seu 

senhor o castiga. Se comete crime grave, é entregue à polícia para ser castigado na forma 

da lei, isto é, com 50 ou 100 açoites de cada vez. (SCHLISCHTHORT, 2010, p. 139) 

O relato do militar alemão possibilita duas reflexões trabalhadas pela historiografia, a 

“liberdade” vinda das ruas aliada ao cumprimento do escravo ao ganho de seus deveres com o 

senhor como fatos primordiais nesta relação. O pecúlio foi um mecanismo nas duas cidades 

importante para a compra da liberdade e a interação social sendo fato concreto no que tange aos 

negócios feitos pelos escravos.  

Nesta visão de locomoção da casa para rua, do ir e vir, do tratamento entre escravo e senhor, 

(SECRETO, 2013) destaca que as casas mais abastadas de Buenos Aires tinham três pátios, onde 

o primeiro era público, o segundo familiar e o terceiro no fundo das casas transitavam os escravos 

e criados. Uma visão de controle senhorial sobre o escravo diante da dicotomia entre a rua e a casa, 

(CHALHOUB, 2012) afirma que “são os senhores que “permitem” que os escravos vivam “sobre 

si””21, as aspas na palavra “permitem” e no termo “sobre si” indicam que o senhor era dono as 

ações dos escravos mesmo que estivessem ao ganho nas ruas.  

A comparação entre a escravidão urbana no Rio de Janeiro e Buenos Aires assumiu 

similitudes que em hipótese pode ter sido provocada pelo tráfico e suas semelhanças de atuação, 

na mentalidade colonial das coroas portuguesa e espanhola sobre a égide do Antigo Regime, o traço 

senhorial tão ambíguo e principalmente o próprio escravo que culturalmente não perdeu totalmente 

os seus vínculos com a África e tratou de se adaptar as condições impostas por seu senhor. Não há 

                                                 
20 A expressão “o mundo da casa e o da rua” foi cunhada por: MATTOS, Ilmar Rohloff. O Tempo Saquarema. 2. ed. 

São Paulo: Hucitec, 2011. 
21 CHALHOUB, Sidney. A Força da Escravidão: Ilegalidade e Costume no Brasil Oitocentista. 1. ed. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2012. 
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como negar que nas duas cidades a escravidão não só teve uma participação decisiva para o 

processo de construção urbanística e econômica, como também sofreram influências com a 

presença do escravo africano. Sendo assim, esta participação incentivou historiadores a estudarem 

a escravidão na Bacia do Prata. Rio de Janeiro e Buenos Aires experimentaram o seu período de 

cidade negra, onde a escravidão passou a ser a grande desenvolvimentista sobre a força do braço 

escravo ao logo do século XIX.  

A “colaboração” do tráfico de escravos através de interesses comerciais pela “participação 

lusitana no porto de Buenos Aires”22 principalmente durante o século XVII providenciou 

historicamente a conjuntura que se desenvolveu permitindo que fizéssemos este breve estudo 

comparativo. Logo, através do método comparativo foi possível analisar algumas questões 

propostas neste artigo que envolveu o Rio de Janeiro e Buenos Aires no período colonial onde a 

escravidão ao ganho e o tráfico de escravos ditaram os rumos dos seus passados históricos.   
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O CONTROLE DA POPULAÇÃO CATIVA NAS CIDADES BRASILEIRAS 

Caio da Silva Batista1 

O Código de Postura municipal e a vigilância da população escrava 

 

Os Códigos de Posturas Municipais estiveram presentes em todos os municípios do período 

imperial. Esses conjuntos de leis apresentaram semelhanças e diferenças, associadas às 

características de cada localidade. De acordo com Ricardo Schmachtenberg estes códigos eram: 

(...) um conjunto de normas que estabeleciam regras de comportamento e convívio para 

uma determinada comunidade, demonstrando a preocupação com a segurança pública e 

com a preservação da ordem (...). 

Podem se caracterizar, as posturas, como uma forma de prevenção e controle do espaço 

urbano, um mecanismo regulamentador para que este espaço não se tornasse um 

ambiente infeccioso, minando as possibilidades de ocorrência de problemas relacionados 

à saúde pública e principalmente vigiar, regulamentar a população para que esta não 

potencialize suas atitudes contra a ordem e moral pública e coloque em perigo a 

sociedade (SCHMACHTENBERG, 2008). 

O fragmento descrito demonstra que os Códigos de Posturas buscavam estabelecer a ordem, 

a saúde pública e regras de prevenção e controle do espaço urbano. De acordo com 

Schmachtenberg, por terem atribuições complexas as Posturas municipais sofriam alterações ou 

eram reformuladas constantemente pelos vereadores (SCHMACHTENBERG, 2008). Essas 

alterações eram necessárias para que as posturas se adequassem as novas realidades do município 

(SCHMACHTENBERG, 2008). 

 Para Juiz de Fora, existem dois Códigos de Posturas impressos que ainda estão conservados. 

O primeiro é do ano de 1853, período em que se formou a primeira Câmara de vereadores, o 

segundo é o de 18572. Há ainda o Código de 1863 que se encontra de forma manuscrita3. 

                                                 
1Doutorando em história da Universidade Federal de Juiz de Fora (MG). Mestre em História pela Universidade Salgado 

de Oliveira (UNIVERSO). Graduado em História pela Universidade Federal De Juiz de Fora. Professor Docente I da 

Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ). Pesquisador do Laboratório de História Econômica 

e Social da Universidade Federal de Juiz de Fora (LAHES/UFJF). Autor do livro: Cotidiano e escravidão urbana na 

paróquia de Santo Antonio do Juiz de Fora (MG) 1850 - 1888. Juiz de Fora: FUNALFA/Templo, 2015. E-mail: 

caiodasilvabatista@gmail.com.  
2 SMBMMM. Código de Posturas da Câmara Municipal da vila de Santo Antônio do Parahybuna (1853). O de 1857 

se localiza no AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes 

ao Código de Posturas municipais.    
3AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais.         



 

246 

Antes de iniciar a análise das posturas é importante salientar que Juiz de Fora foi uma 

importante cidade da Zona da Mata de Minas Gerais durante o século XIX. Este centro urbano foi 

um importante entreposto comercial de mercadorias e de escravos da Zona da Mata mineira 

(BATISTA, 2015). Além desse aspecto, o município de Juiz de Fora foi um dos principais 

produtores de café do país durante o oitocentos. Por ter uma economia voltada para o mercado 

agroexportador o município contou com grande contingente de escravos. A maioria da população 

cativa estava nos campos, todavia havia aqueles escravos que residiam na área urbana. Para termos 

uma ideia da concentração de mancípios nessa localidade ao longo do século XIX, Juiz de Fora 

contou com cerca de 25% da população escrava da província de Minas Gerais (GUIMARÃES, 

2006).  

Feita estas ressalvas, voltemos à análise das posturas municipais de Juiz de Fora. Ao 

promover a leitura das posturas da então vila de Santo Antonio do Parahybuna de 1853 pude 

detectar que dos 124 artigos existentes 12 tratam especificamente dos escravos4. A presença desses 

artigos demonstram que um dos objetivos das posturas era desenvolver mecanismos de vigilância 

da população escrava. 

Nesse sentido, as posturas de 1853 proibiam os cativos de fazer uma série de atividades. 

Assim, os escravos não poderiam comprar bebidas alcoólicas se estivessem embriagados, se 

reunirem em locais públicos para fazer batuques e danças, jogar - somente era permitido jogar 

batacella e bilhar -, andar armado, fabricar e comercializar qualquer armamento, comprar pólvora, 

correr a cavalo pelas vias da cidade sem necessidade e a dar tiros nas ruas. Estas últimas proibições 

se estendiam aos demais moradores da vila. Além destas restrições, os cativos eram proibidos de 

promoverem arruaças e gritarias nas vias públicas. 

As existências dessas posturas indicam que tais práticas ou hábitos faziam parte do cotidiano 

da vila de Santo Antônio do Parahybuna. Por esse motivo, a municipalidade, representada pela 

Câmara, buscava combater e coibir tais ações, para que se evitassem eventuais crimes e desordens 

causadas por escravos dentro do centro urbano.  

Caso algum escravo descumprisse estas posturas estavam sujeitos a punições diversas. Essas 

variavam de oito dias de prisão a chibatadas, que podiam chegar a duzentas dependendo da falta5. 

                                                 
4SMBMMM. Código de Posturas da Câmara Municipal da vila de Santo Antônio do Parahybuna (1853). Os artigos 

que tratam de questões que envolvem escravos são respectivamente: 63,64, 65, 74, 80, 83, 94, 95, 97, 98, 99 e 113. 
5Artigo 63 que proibia os escravos de venderem sem autorização de seu senhor, pena oito dias de prisão. Artigo 97 que 

proibia os indivíduos de venderem pólvora e armas sem licença da câmara – se estes fossem escravos receberiam um 

castigo de 100 a 200 açoites- e o artigo 99 que dentre outras coisas proibia os escravos de andarem armados – se fossem 

pegos receberiam o castigo que variava de 50 a 100 açoites, se estes estivessem em grupo receberiam uma punição de 

100 a 200 açoites cada um. 
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Alguns artigos das posturas de 1853 merecem ser analisados de forma mais detalhada, uma 

vez que demonstram a preocupação que o poder público, representado pelos vereadores, teve em 

coibir ações criminosas e impedir supostas rebeliões e desordens dos escravos nas ruas. Esta 

desconfiança sobre o cativo era uma característica da sociedade do período que considerava os 

mancípios como sujeitos que estavam sempre prontos a promoverem revoltas, delitos e tumultos 

(SOARES, 2007: 216).  

Nesse sentido, o artigo 63 das Posturas da vila de Santo Antônio do Parahybuna restringia o 

comércio feito pelos escravos, para evitar eventuais roubos e furtos. De acordo com a postura “E’ 

prohibido comprar aos escravos qualquer genero ou objecto, de qualquer valor que seja, sem 

licença de seu senhor. O contraventor pagará multa de 30$000 rs e será preso por 8 dias”6. 

O artigo 99 exigia dos cativos que residiam nas áreas rurais do município, que estivessem 

portados de autorização por escrito de seus senhores, ou funcionários das fazendas ou por “pessoas 

de bem” ao andarem a noite, em dias santos ou domingos fora das propriedades de seus donos. Os 

que infringissem esta regra seriam submetidos a 25 açoites7.  

Além desta exigência, as posturas de 1853 proibia e previa severas punições aos escravos 

que andassem armados. Caso estivesse em companhia de outros cativos a punição seria ainda 

maior.  

As posturas transcritas indicam que havia uma grande preocupação por parte do poder 

público local em reprimir possíveis desordens e rebeliões dos escravos na vila de Santo Antônio 

do Parahybuna. Essa característica estiveram presentes nos demais centros urbanos brasileiros do 

século XIX. Essa preocupação existia em decorrência da liberdade de movimento e de ajuntamento 

que os escravos possuíam no ambiente urbano (ALGRANTI, 1998: 153). 

O Código de Posturas do Rio de Janeiro de 1838, que vigorou na cidade até a proclamação 

da República, proibia assim como o da vila de Santo Antônio do Parahybuna, os escravos de 

andarem armados e previa prisão e altas multas aos indivíduos que negociassem qualquer 

armamento com os cativos. Além destas proibições na cidade do Rio de Janeiro, assim como em 

Santo Antônio do Parahybuna, também era vetado aos cativos o jogo de azar. Os escravos que 

fossem pegos praticando esses jogos seriam presos, açoitados e seus senhores teriam que pagar 

multa (SOARES, 2007: 219 – 220).  

Retomando a então vila de Santo Antonio do Parahybuna, as posturas de 1853 apresentavam 

uma peculiaridade. Se algum escravo infringisse alguma postura receberia o seguinte castigo: “(...) 

                                                 
6SMBMMM. Código de Posturas da Câmara Municipal da vila de Santo Antônio do Parahybuna (1853). Artigo 63. 
7SMBMMM. Código de Posturas da Câmara Municipal da vila de Santo Antônio do Parahybuna (1853). Artigo 99. 
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sendo escravo se comutará em açoutes, tanto a pena de prisão quanto a multa, nesta razão, por cada 

dia de prisão 2$000 reis de multa e 50 açoutes com tanto que não exceda a 350, e os soffrerá do 

modo determinado no art. 60 do codigo criminal”8.  

A leitura deste artigo mostra que os escravos, caso infringissem as “regras de boa conduta” 

seriam necessariamente castigados com açoites, que variavam de 50 a 350 chibatadas aplicadas em 

dias alternados. Esta aparente rigidez nas punições aos mancípios infratores na prática não existia, 

dois fatores explicam esta afirmação.  

O primeiro está associado à própria administração pública que necessitava de mão de obra 

cativa para trabalhar. Por esse motivo muitos escravos eram “perdoados” e seus castigos eram 

convertidos em galés - trabalhos forçados nas construções públicas (MATTOS, 1998). Além deste 

aspecto, é importante levar em consideração o poder, por meio da influência, que alguns senhores 

de escravos exerceram na esfera pública municipal para impedir a danificação de seus cativos 

(MAIA, 2001). 

Em decorrência do crescimento urbano e municipal, a Câmara Municipal da então cidade do 

Parahybuna redigiu em 1857 um novo Código de Posturas. Esse restringia os escravos de jogarem 

– somente era liberado a cativos maiores de 25 anos-. Além disso, os cativos não poderiam 

promover feitiçaria, adivinhações, danças de batuque nas casas das povoações e das cidades, 

algazarra que perturbasse a vizinhança, portar armas ofensivas no centro urbano e nos distritos e 

possuir casas de negócios sem a autorização de seu senhor. Também era vetado ao cativo entrar 

em propriedades e edificações que não pertenciam a seu dono9. 

Tal como se pode observar o Código de Posturas de 1857 trazia novas proibições, ou seja, 

tentava coibir “novos crimes” e/ou desordens e costumes promovidos pela população escrava. Esta 

evidência indica que na cidade do Parahybuna estava ocorrendo o crescimento da presença de 

cativos em seu cotidiiano. A maior incidência de mancípios na cidade fez com que as autoridades 

locais tomassem novas medidas para que a ordem pública fosse mantida. 

Se existia novas proibições, o Código de Posturas de 1857, assim como o de 1853, vetava os 

comerciantes de comprar bens que os escravos não podiam possuir. Este tipo de transação somente 

poderia ser feita se o cativo possuísse autorização por escrito de “pessoa de bem”10. O presente 

código também restringia a venda de bebidas alcoólicas aos cativos que estivessem embriagados e 

                                                 
8SMBMMM. Código de Posturas da Câmara Municipal da vila de Santo Antônio do Parahybuna (1853).  Artigo 113.

  
9AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigos 118, 120, 127, 149, 151 e 173.  
10AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 157. 
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chamava a atenção dos donos de tavernas e casas de comércio para que esses não permitissem o 

ajuntamento desnecessário de escravos em seus estabelecimentos11. 

A preocupação do poder público em não deixar os escravos se ajuntarem, sobretudo em 

tavernas, esteve presente em outros centros urbanos do período. Na cidade do Rio de Janeiro, por 

exemplo, a Câmara Municipal juntamente com o poder policial se empenhou em não deixar que se 

agrupasse nas vendas e botequins da cidade grupos com mais de quatro escravos (SOARES, 2007: 

218). No entanto, tal empenho nem sempre alcançava sucesso.  

Em relação aos escravos fugidos, o Código da Cidade do Parahybuna de 1857, proibia os 

moradores do município de ocultarem cativos evadidos12. Caso algum mancípio fugitivo fosse 

encontrado este deveria ser entregue imediatamente a seu senhor, quando possível. Caso contrário 

o escravo deveria ser encaminhado à delegacia para que fossem tomadas as providências cabíveis. 

Aos cidadãos que entregassem estes cativos o presente código assegurava a gratificação de 10$ reis 

(Dez mil reis) além dos pagamentos com as despesas, que seriam arcadas pelo proprietário do 

escravo evadido 13. 

No que diz respeito aos castigos aplicados pelos senhores em seus escravos, o artigo 20 exigia 

dos fiscais dos distritos e o da cidade que não permitissem a “crueldade” deste ato14.  Esta postura 

demonstra uma tendência que passou a fazer parte da política imperial a partir da segunda metade 

do século XIX. A escassez da mão de obra escrava e as pressões abolicionistas influenciaram a 

legislação do período que passou a pregar a diminuição da rigidez dos castigos físicos no qual os 

escravos eram submetidos (GUIMARÃES, 2006: 59).  

Sobre as punições que os cativos poderiam receber, o Código de Posturas de 1857 

apresentava algumas diferenças em relação ao de 1853, uma vez que permitia ao escravo ou seu 

dono o pagamento do valor da multa, quando aplicada, o que evitaria o açoitamento15.  

De acordo com o artigo 09 o açoitamento seria aplicado “(...) na Cadêa, nesta Cidade [do 

Parahybuna], e fora della nos lugares que os Subdelegados desiganarem”16.   

                                                 
11AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 218.   
1212AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 158. 
13AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigos 158 e 160. 
14AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 20. 
15AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 8. 
16AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 9. 
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 Mais uma vez, vale salientar que o aparente rigor do poder público sobre os cativos era 

relativo. Em geral a vontade do senhor sobre alguma punição aplicada ao seu escravo prevalecia 

(MAIA, 2001). 

Outro aspecto que merece destaque se relaciona ao valor da multa, que era demasiadamente 

elevado, oscilando entre 5$ réis (cinco mil réis) a 60$ (sessenta mil réis). Se compararmos com o 

preço do alqueire da terra em Juiz de Fora durante o mesmo período, é possível verificar que este 

valor variava de 30$ (trinta mil réis) a 40$ réis (quarenta mil réis), dependendo da fertilidade do 

terreno (GENOVEZ, 1997).  Desta forma, é possível concluir que o valor desta sanção pecuniária 

poderia ser excessivamente elevada para um indivíduo desprovido de bens e recursos.  

Em meio às proibições e punições, as posturas de 1857 davam algumas concessões aos 

escravos, como a permissão de promoverem reuniões e festas em locais públicos17. 

De acordo com James Goodwin Junior, “A dinâmica própria dos centros urbanos exige que 

a legislação seja constantemente reformada” (GOODWIN, 1996: 136). Por esse motivo, tal como 

dito anteriormente, os Códigos de Posturas dos municípios brasileiros durante o período imperial 

eram constantemente alterados. Juiz de Fora não fugiu a regra.  

Assim, em 1862 a Câmara Municipal de Juiz de Fora fez a revisão e a reformulação do 

Código de Posturas de 1857. O novo conjunto de leis municipais foi aprovado em 186318.  

   A principal diferença do Código de Posturas de 1863 com os demais estava associado à 

exclusão dos açoites como forma de castigo aos escravos. Caso algum cativo infringisse alguma 

postura seu senhor pagaria uma multa. Na falta de recursos para o pagamento o mancípio seria 

recolhido à cadeia pública municipal.  

 É importante salientar que no Código em análise não existe um artigo que apresenta a 

exclusão dos açoites a escravos infratores. Todavia, ao fazer a leitura das posturas anteriores é 

possível detectar que alguns artigos, presentes nas de 1853 e 1857, que previam penas de açoite à 

escravos passaram a apresentar punições de multas e/ou prisão.    

 O artigo 113 do Código de Posturas de 1863 estava presente nas posturas de 1853 e de 1857, 

que determinavam 50 e 65 açoites respectivamente a escravos que estivessem jogando. Todavia, a 

partir de 1863 os escravos que fossem pegos jogando estariam sujeitos a prisão19. Os cativos não 

                                                 
17AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 150. 
18 AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Posturas de 1863. 
19 AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Artigo 113. 
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seriam recolhidos à cadeia pública se seu senhor pagasse a multa de 1$000 (mil réis) por cada dia 

que o mancípio ficasse na cadeia.  

Sobre a questão da exclusão dos açoites nas punições a escravos pela Câmara Municipal da 

cidade do Parahybuna é importante destacar que a proibição de tal castigo não significava um 

afrouxamento do sistema escravista. Pelo contrário, o fim do açoitamento e a possibilidade do 

escravo não ficar encarcerado valorizava a mão de obra mancípia (GOODWIN, 1996).  

 A partir da leitura do Código de Posturas de 1863, foi possível detectar que o crescimento 

urbano e populacional que o município sofria preocupava a Câmara.  Para manter a 

vigilância sobre a população, em especial a escrava, o poder municipal tomou algumas 

providências para reprimir possíveis esconderijos de cativos fugidos, evitar  a comercialização de 

objetos roubados e ajuntamentos “desnecessários”.  

Nesse sentido, as posturas de 1863, assim como as de 1853 e 1857, proibiam os taverneiros 

de comprarem dos escravos qualquer objeto que os mesmos não poderiam possuir, a exceção era 

aberta se os cativos tivessem uma licença por escrito feito por uma pessoa de bem. Além destas 

restrições, as posturas de 1863, assim como a de 1857, mantiveram como ato ilegal a ocultação de 

escravos fugidos, a guarda de objetos roubados pelos mancípios e a prática de jogos de azar pelos 

cativos20. 

Ao comparar o Código de Posturas da cidade do Parahybuna de 1863 com o de Santa Luzia 

do Carangola (MG), atual município de Carangola (MG), que entrou em vigor em 1884, é possível 

detectar algumas semelhanças e diferenças. Nesse sentido, no município de Santa Luzia do 

Carangola, assim como em outros do período, o poder local buscou coibir por meio das posturas 

atos que promovessem a desordem e crimes no cotidiano dos escravos, como a proibição da compra 

de gêneros que os cativos não poderiam possuir (CORRÊA, 2012: 56 – 58). 

Além desse aspecto, foi proibido aos escravos transitar a noite sem autorização de seu senhor, 

era também vetado o acoitamento de mancípios e a guarda de objetos furtados e roubados por 

escravos (CORRÊA, 2012: 56 – 58). Essas proibições, tal como demonstrei anteriormente, também 

estiveram presentes nas posturas da Cidade do Parahybuna, o que indica que tais hábitos foram 

comuns em outros centros urbanos do período.  

Todavia, o Código de Posturas de Santa Luzia do Carangola mostra as especificidades desse 

centro urbano. Dentro desta perspectiva, diferentemente da cidade de Juiz de Fora, o Código de 

Posturas de Santa Luzia do Carangola obrigava o senhor do escravo ou seu tutor a pagar a multa 

                                                 
20AHJF. Fundo Câmara Municipal do período imperial. Série 163. Subsérie 163/1. Documentos referentes ao Código 

de Posturas municipais. Posturas de 1863.Artigos 153 e 154. 
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do mancípio infrator e não permitia que terceiros castigassem escravos alheios sem a autorização 

do proprietário (CORRÊA, 2012: 56 – 58).  

 Ao final da análise sobre os Códigos de Posturas de Juiz de Fora durante o século XIX é 

possível chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que algumas posturas aprovadas pela 

Câmara Municipal de Juiz de Fora, como por exemplo, a proibição do ajuntamento de escravos em 

vendas e tavernas, do armamento da população cativa, a compra de objetos de escravos e a venda 

de bebidas a mancípio embriagados também estiveram presentes em outras cidades do período 

como no Rio de Janeiro e Santa Luzia do Carangola (MG). 

  Além desse aspecto, na localidade pesquisada foi possível detectar que a municipalidade 

buscou valorizar o cativo enquanto trabalhador, ao abolir o açoitamento como punição e ao permitir 

o pagamento de multa aos senhores de escravos, que se livrariam do encarceramento de sua “peça 

de ébano”. Essa política era necessária, pois o mancípio tinha que trabalhar nas roças de café, de 

gêneros e na economia urbana.    

Sobre o poder do Estado nas cidades brasileiras do século XIX, vários estudos demonstram, 

que o medo de uma rebelião escrava nos centros urbanos era constante, a localidade em análise não 

fugiu à regra21. O município que passou a ser chamado Juiz de Fora em 1865 concentrou grande 

contingente de escravos que desenvolviam diversos serviços nas áreas rurais e urbanas. Esta 

constante circulação preocupava o poder público local, representado pela elite latifundiária 

escravista e seus agregados, que buscaram por meio dos Códigos de Posturas e do poder policial 

vigiar os passos dos mancípios que circulavam no centro urbano.  

A vigilância à população escrava falhava. A falta de contingente policial nas cidades 

brasileiras no período imperial era um dos principais fatores. Os escravos, mesmo sendo proibidos, 

não deixam de realizar seus batuques, jogarem e se exceder na bebida.  

No entanto, a polícia buscou agir, dentro do possível, para coibir possíveis desordens e crimes 

de escravos nos centros urbanos brasileiros oitocentista. Na próxima seção abordarei esses assuntos 

de forma mais aprofundada.   

                                                 
21Dentre estes estudos cito: AVEVEDO, Célia Maria de. Onda Negra, medo branco: o negro no imaginário das elites 

do século XIX. 2ª Ed. São Paulo: Annablume, 2004. CHALHOUB, Sideney. Visões da liberdade: uma História da 

escravidão nas últimas décadas da corte. São Paulo: Cia das Letras, 1990. MAIA, Clarissa Nunes. Policiados: controle 

e disciplina das classes populares na cidade do Recife, 1865 – 1915. Recife: Universidade Federal de Pernambuco. 

2001. (Tese de doutorado em História). SOARES, Luis Carlos. “O povo de cam” na capital do Brasil: a escravidão 

urbana do Rio de Janeiro do século XIX. Rio de Janeiro: FAPERJ – 7 letras, 2007.  
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Desordens de escravos nos centros urbanos e a sensação de insegurança da população livre 

a partir das notícias publicadas no jornal O Pharol  

Em relação à utilização de periódicos para o estudo da escravidão Lilia Schwarcz demonstra 

que a utilização desta fonte permite reconstruir diversas dimensões e diferentes imagens sobre a 

condição da população cativa, pois este documento fornece uma série de “pistas” sobre o mundo 

dos escravos (SCHWARCZ, 1987). Todavia, Schwarcz chama à atenção de que boa parte das 

informações contidas nos periódicos foram escritas sob interferências e visões político-ideológicas.  

Dentro desta perspectiva, a presente seção buscará a partir da leitura e análise do jornal O 

Pharol, que circulou em Juiz de Fora no período de 1870 a 1939, demonstrar que os escravos da 

cidade de Juiz de Fora mesmo sendo proibidos pelas posturas municipais de promoverem 

algazarras, bebedeiras, ajuntamentos desnecessários, dentre outras restrições, não deixaram de 

promover tais atos. Além desse aspecto, demonstrarei, por meio do citado periódico, que o poder 

policial buscou, na medida do possível, manter a ordem na cidade. 

Assim, O Pharol do dia 18 de julho de 1878 trazia o seguinte alerta: 

Chamamos a atenção do Sr. Delegado de Polícia para um grupo de escravos que vagão 

de noite pelas ruas da cidade, em horas mortas, commandados por um chefe arvorado 

por elles, pertubando o sossego público, e esbarrando pelas portas. 

E’ de supor-se que esses escravos tenhão qualquer intenção e que esperam opportunidade 

para levar a effeito um intento. (...)22 

A notícia transcrita demonstra escravos promovendo algazarra e desvios de conduta. Esses 

atos promoviam a “desordem pública”, provocando a sensação de insegurança para a população 

livre. Esse sentimento era gerada, principalmente, em decorrência do pensamento da sociedade 

oitocentista de que os escravos e as pessoas de “cor” sempre estavam apitas a promoverem crimes 

e arruaças (SOARES, 2007).   

Além do mais a notícias expostas anteriormente nos leva a ajuntamentos de escravos 

promovidos em “horas mortas”. Tal como vimos no tópico anterior as posturas municipais de Juiz 

de Fora proibiam os cativos de “ajuntarem desnecessariamente”. Esses agrupamentos deveriam ser 

evitados para não ocorresse fatos como os citados nas notícias. 

Além dos momentos de “desordem pública” promovido pelos cativos na cidade de Juiz de 

Fora o jornal O Pharol nos leva aos festejos e ajuntamentos que os escravos promoviam nesse 

                                                 
22 AHUFJF. Setor de periódicos. O Pharol. 18/06/1878.  
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centro urbano. Essas notícias indicam que nesses atos ocorriam bebedeiras, brigas, palavrões, 

jogos, dentre outros aspectos que promoviam a “perturbação da ordem pública”.  

Nesse sentido, ao promover a leitura do referido periódico foi possível detectar 6 notícias, 

que apresentaram em seu conteúdo informações sobre festas, ajuntamentos e jogos que envolviam 

escravos. Certamente outras tantas existiram, mas, não foram registradas nesta folha. 

O convívio social dos cativos com os demais membros da sociedade causava certo temor 

entre a população livre local, pois a junção de forros, escravos e livres, de acordo com o pensamento 

do século XIX, poderia desencadear em crimes ou “perturbar a ordem pública” (SOARES, 2007). 

Esse temor e desordens que tais ajuntamentos poderiam causar está exemplificado na seguinte 

notícia:  

(...) Si o Sr delegado de polícia se dignasse dar um passeio até a chácara que foi do Sr. 

Manoel Abranches, para os lados do Lamaçal [Região aonde se localizam o bairro Alto 

dos Passos e Bom Pastor], faria um beneficio ao publico e ao socego da vizinhança, 

principalmente aos sábados ou véspera de dias santos. 

Agrupã-se naquella casa, com umas crioulas forras que lá morão, escravos, tocadores de 

gaita e dizem que até os próprios soldados da polícia, o que custa a crer. Reinão alli as 

palavras obcenas, caxaçarias, dançarolas, barulhos algazarras, etc, etc. É bom ver-se para 

crer e evitar assim algum crime de roubo ou assassinato23.  

A denúncia transcrita acima apresenta um ajuntamento de escravos, forros e, possivelmente, 

soldados do corpo policial da cidade do Juiz de Fora, na região do Lamaçal, para promover batuque. 

Em relação a esta prática, que também poderia ser chamada de zungus, a notícia transcrita, 

demonstra que tal ato eram realizados sem  concessão das autoridades locais. É importante lembrar 

que os batuques e demais festejos poderiam ser realizados em locais designados pela Câmara 

Municipal e pelo poder policial.   

Além dos zungus alguns escravos urbanos participavam de jogos. Sobre esta prática O Pharol 

do dia 12 de fevereiro de 1887 apresentava a seguinte denúncia:  

A polícia recommendamos a casa de um Sr. Souza, da rua de S. Matheus, aonde 

frequentemente se reunen jogadores que muito perturbam a ordem publica. 

E muito para admirar que ao jogo compareçam escravos e homens pertencentes a 

famílias conceituadas. 

Esta nossa recomendação unimo a pedidos que, nesse sentido, nos fizeram24. 

                                                 
23 AHUFJF. Setor periódicos. 29/05/1883.  
24 AHUFJF. Setor periódicos. 12/02/1887. Os grifos são de minha autoria. 
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Esta denúncia indica, assim como as demais, a mobilidade que os escravos tinham na cidade 

de Juiz de Fora. Outra questão apresentada é a prática do jogo por cativos, que mesmo sendo 

proibida pelo Código de Posturas do município, esteve presente no cotidiano desses indivíduos. 

Por esse motivo, a municipalidade sempre buscou coibir tal “vício”. 

A denúncia também apresenta parte das redes sociais desenvolvidas pelos escravos urbanos 

juiz-foranos. No caso da notícia transcrita acima, o jogo aproximava os escravos a diversos 

indivíduos desta sociedade, dentre eles, “homens pertencentes a famílias conceituadas”.   

No dia 04 de julho de 1887, O Pharol publicou uma notícia que demonstra as relações de 

conflito que os ajuntamentos entre escravos, forros e livres poderiam gerar: 

Ante-hontem foi recolhida à cadeia Malta Maria da Conceição, mulher de Virgilio 

Rodrigues de Araujo, por desordem havida em uma reunião que se effectuou no largo 

do Riachuelo. 

Dizem-nos que taes reuniões tém sido incovenientes, até pelo lugar escolhido, porque 

ahi se ajuntam escravos, vagabundos e desordeiros, e tudo se resolve em pancadas 

Malta achava-se ferida no peito25. 

O fragmento transcrito acima demonstra que em Juiz de Fora havia locais no qual os escravos 

podiam se socializar com os demais moradores da cidade. Alguns destes ajuntamentos eram 

permitidos pelo Código de Posturas, desde que promovidos em locais autorizados pelo delegado 

ou subdelegado, enquanto outros eram proibidos26.  

O temor que a população possuía desses ajuntamentos era real e estava associado a uma série 

de fatores. Entre estes cito a falta de força policial suficiente na cidade, para coibir uma desordem 

pública. Sobre esta questão, O Pharol publicou várias notícias de apelo da sociedade às autoridades, 

pedindo reforço policial em Juiz de Fora.  

Dentro deste contexto, O Pharol do dia 15 de junho de 1879 publicava o seguinte pedido: 

Supplica 

Os habitantes desta cidade, ameaçados em suas vidas e propriedades pela falta absoluta 

de polícia, pedem a V. Ex. o Sr. Chefe de policia da província para mandar algums praças 

                                                 
25 AHUFJF. Setor periódicos. 04/07/1887. 
26 O Código de Posturas de 1857 permitia os escravos de fazerem quimbetes, reinados, de tocarem e dançarem dentro 

da cidade e das povoações. Essas manifestações, de acordo com a lei municipal, deveriam ser realizadas em locais 

designados pelas autoridades para este fim. Porém, o mesmo código proibia os cativos de fazer batuques e algazarras 

em casas de dia ou a noite que perturbasse a vizinhança. Mesmo este código sendo substituído pelas posturas de 1863 

esta postura se manteve.  
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visto como as quatro que possuião achão-se no xadrez e estão sendo processados por 

desobediência e insurbôdinação27. 

A falta de militares não foi realidade apenas na cidade do Juiz de Fora, mas nas demais 

cidades brasileiras do período (ARAÚJO,FARIA,GOMES & SOARES, 2006: 65). Por outro lado, 

algumas notícias demonstram que as autoridades locais buscavam por meio de mecanismos, como 

por exemplo, toque de recolher e as posturas municipais coibir possíveis fugas, brigas e crimes dos 

escravos urbanos juiz-foranos e dos demais indivíduos da sociedade.  

O edital publicado no Pharol, do dia 04 de março de 1882, demonstra de forma mais clara 

este esforço: 

Subdelegado de polícia 

O cidadão André Ribeiro da Cunha Hamilton, subdelegado de policia, segundo suplente 

em exercício, no distrito desta cidade de Juiz de Fóra, na forma da lei, etc. 

Faço saber, pelo presente edital, que desta data em diante, fica prohibida a sahida de 

escravos depois das nove horas da noite na rua, ficando os mesmos sujeitos a serem 

presos desde que não estejão munidos da competente licença de seus senhores, e esta por 

escripto. (...)28  

 

O edital transcrito acima demonstra o esforço do subdelegado em coibir a presença de 

escravos nas ruas de Juiz de Fora em “horas mortas” ao proibir a permanência de cativos nas ruas 

da cidade após as nove da noite, sob a pena de prisão aos infratores. Os mancípios só poderiam 

circular pela via pública se tivessem em mãos a autorização por escrito de seu senhor. A publicação 

deste edital demonstra que além das Posturas Municipais havia outros mecanismos de vigilância 

para manter a ordem e a segurança na cidade do Juiz de Fora. Essa característica esteve presente 

em outros centros urbanos brasileiros do período. 

As notícias analisadas permitem detectar que o poder público de Juiz de Fora, a exemplo de 

outros centros urbanos do período, criou vários mecanismos de repressão contra os escravos e os 

forros. Isso era necessário para manter a ordem e a segurança da cidade. Porém, esta constante 

vigilância, tal como foi possível observar, não impediu aos escravos urbanos de incorrerem em 

desvios, promovendo batuques, ajuntamentos e jogando. 

                                                 
27 AHUFJF. Setor periódicos. 15/06/1879. 
28 AHUFJF. Setor periódicos. 04/03/1882.  
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As notícias transcritas acima demonstram também que as autoridades juiz-foranas agiram 

dentro do possível para coibir as brigas, os delitos, as gritarias, festas em casas e outros fatores que 

“perturbavam o sossego” na cidade. 

Considerações Finais 

Vimos que nas cidades brasileiras as Câmara Municipais e o poder policial eram os 

responsáveis em vigiar os passos dos escravos que circulavam pelas vias. No entanto, a população 

livre e os senhores dos escravos auxiliavam nesse processo. 

Para promover a vigilância da população cativa foram desenvolvidos mecanismos de 

controle, tais como os Códigos de Posturas e o toque de recolher. No entanto, foi demonstrado que 

esse controle falhava.  

Nesse sentido, foi possível detectar que os escravos nem sempre respeitavam as posturas e 

os toques de recolher que lhes impunham uma série de restrições, como a proibição do jogo, de 

comprarem bebidas em estado de embriagues, de promoverem ajuntamentos desnecessários, de 

promover batuques e festejos sem o consentimento das autoridades e a andarem em “horas mortas” 

pelas vias da cidade. Além disso, as cidades brasileiras sofriam pela falta de contingente policial. 

No entanto o poder público buscou na medida do possível manter a “ordem” nas cidades brasileiras 

do século XIX. 

Para além dos mecanismos de vigilância e controle da população escrava nas cidades 

brasileiras oitocentista, foi possível detectar que mesmo fazendo parte de uma sociedade que o 

oprimia o escravo desenvolveu sua autonomia. Assim, vimos que o cativo mesmo com as 

proibições que lhes eram impostas desenvolveu jogos, batuques e ajuntamentos, dentre outros atos 

que promoviam a interação social dos escravos com outros indivíduos da sociedade.  
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PERSPECTIVAS DE VIDA DO NEGRO E DO MESTIÇO NA FORMAÇÃO DA 

FREGUESIA DE SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA SEGUNDO A VISÃO DA IGREJA 

ENTRE 1861 E 1888 

Luis Fernando Ribas Freitas1 

INTRODUÇÃO 

A Zona da Mata mineira é uma região muito cara à historiografia em virtude de ter sua 

ocupação precipitado em um momento de diversificação econômica. Concomitante a esse 

acontecimento adveio também a expansão cafeeira, cujo modelo produtivo organizava-se a partir 

de moldes escravistas. O fluir dessa expansão encontrou no surgimento de freguesias sua melhor 

forma. Nessa dinâmica de expansão econômica não se pode deixar de considerar os deslocamentos 

populacionais, sobretudo da população negra. Buscaremos nesse trabalho, enfocando a região da 

freguesia de São Francisco do Glória, vislumbrar as perspectivas de vida do negro e do mestiço em 

decorrência de sua ocupação no referido espaço. 

Trata-se de um estudo de caso que considera-se pertinente do ponto de vista da construção 

do grande “mosaico” socioeconômico que é a historiografia da Zona da Mata mineira. Obtendo tal 

olhar sobre essa pequena paróquia que compunha nessa época o território da Vila de São Paulo do 

Muriahe, será propício à historiografia dar mais um passo no reconhecimento das diferentes 

formações sociais provocadas pelos múltiplos processos de ocupação acometidos de forma 

desigual na mata mineira. 

A fim de versar sobre sua proposta de análise, o presente trabalho apresenta algumas 

perspectivas acerca da ocupação da mata Mineira. Seguidamente, visa contextualizar o momento 

da Mata mineira com a ideia de ocupação da região de São Francisco do Glória. 

ZONA DA MATA MINEIRA – REGIÃO DE DIVERSIDADES 

A Zona da Mata mineira. Século XIX. Concebida por Orlando Valverde como um “rebento” 

da região do médio Paraíba (VALVERDE, 1958, p. 30), tal espaço apresentou no referido século 

bem mais do que apenas a regularidade de um território repleto de latifúndios cafeeiros e da mão-

de-obra escravista. É verdade que a mata permaneceu “anecumênica” (Op. cit., p 25) durante muito 

tempo, sobretudo no período em que serviu como perfeita barreira contra a extração ilegal de metais 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO (Niteroi/RJ). luisfernando_dacruz@hotmail.com 
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e pedras preciosas. Até porque os muitos nativos que rondavam a região “não estavam dispostos a 

ceder nem um palmo de seu espaço vital” (CAMBRAIA, 1988, p. 139). No entanto, como escreve 

o mesmo Valverde: “a ocupação de toda esta vasta área, que se prolongou por mais de 70 anos, não 

se poderia fazer sem algumas transformações na sua estrutura econômica e social.” (VALVERDE, 

1958, p. 29). 

Compreende-se, como o presente trabalho, que tais transformações contraídas pela mata 

podem ser melhor vislumbradas em uma escala cada vez mais regional. É com essa interpretação 

que visamos apresentar a participação do negro e do mestiço na constituição social da freguesia de 

São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira. Para isso, no entanto, acreditamos ser de grande 

importância colocar no contexto dessa análise as circunstâncias em que ocorreram a ocupação da 

referida freguesia e, portanto, sua formação social. 

A historiografia compreende como tamanhas as transformações ocorridas em decorrência da 

ocupação da Zona da Mata mineira no século XIX. Como resultado do montante dessas 

transformações, vislumbra-se um quadro de diversidades socioeconômicas. 

Estudando a formação agrária da freguesia de Santo Antônio do Parahybuna (atual cidade de 

Juiz de Fora), de São Paulo do Muriahe (atual município de Muriaé) e de Nossa Senhora da Glória 

(atual distrito de Itamuri, anexo ao município de Muriaé), Rômulo Andrade atesta essa diversidade.  

Os registros paroquiais de terras de Juiz de Fora apresentavam 25% das propriedades com 

dimensões acima dos 200 hectares e ocupando 93% do total das terras. Esse estudo revela que havia 

concentração de terras em Juiz de Fora nos meados do século XIX. Panorama um tanto parecido, 

Andrade identifica para Muriaé e Nossa Senhora da Glória. Os registros paroquiais de terras dessas 

freguesias demonstravam que 82% do território tocava apenas 26% das propriedades (ANDRADE, 

2006, p. 3-4).  

No entanto, as disparidades socioeconômicas entre Juiz de Fora e Muriaé foram por ele 

observadas no tocante à propriedade de escravos em um outro estudo envolvendo a análise dos 

inventários post mortem. Ele confirma que em Juiz de Fora eram até certo ponto hegemônicas as 

grandes propriedades, com, em média, 100 escravos, 236 alqueires de terras e 237.714 pés de café. 

Já em São Paulo do Muriahe, a média de escravos não passava dos 23; os pés de café superavam 

em pouco os 21.000 (ANDRADE, 1991, p. 193-131). 

É patente a disparidade das regiões da Mata mineira. Mas essa característica foi gestada nos 

diferentes processos de ocupação. E junto desse quadro díspar, os referidos processos também 

legaram a essa região todo o dinamismo socioeconômico do dezenove. Patrício Aureliano Carneiro 

apresenta uma visão um tanto original no tocante às razões da diversidade de formações regionais: 
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A diversidade das formações regionais pode ser explicada pelo desenvolvimento 

desigual dos processos sociais, tanto no tempo como no espaço (...). Os agentes sociais, 

em especial os de maior poder político e econômico, ao produzirem o espaço geográfico 

fazem surgir áreas heterogêneas (...) uma característica intrínseca do espaço geográfico: 

a sua “acumulação desigual de tempos”, fundamento não somente da distinção das 

paisagens no globo, mas também da individualidade dos subespaços. (CARNEIRO, 

2008, p. 31 – grifo meu). 

Para ele, é toda essa diversidade socioeconômica, geradora do dinamismo encontrado na 

região da Mata mineira, que confere à região ser pertinente do ponto de vista dos estudos regionais: 

A Zona da Mata representa um importante lócus para estudos regionais. Menos pela 

noção de uma área particular, o que está na base da conformação de regiões, mas por 

denotar um espaço dinâmico em termos de agentes modeladores e de atividades 

econômicas, seja no contexto histórico ou atual. (CARNEIRO, 2008, p. 30). 

Penetrando a linha de raciocínio de outro autor que versa sobre a Mata mineira, Fernando 

Lamas, podemos obter o diagnóstico de outra raiz da diversidade de formações socioeconômicas 

acometidas sobre a região da Mata mineira. Trata-se da ação do homem branco nessa região, 

explorando a economia agropecuária: 

Em outras palavras, a ação do homem sobre a região da Mata provocou uma alteração 

significativa da mesma. É incontestável que a área já era habitada por povos nativos, 

contudo, a ação colonizadora provocou uma redefinição dos significados, uma vez que 

há claras diferenças nas duas formas de agir sobre a paisagem. Partindo dessa análise 

acreditamos que a Zona da Mata Mineira, apesar de ainda não possuir esta designação, 

pode ser considerada mais do que uma mera área de interligação entre as Gerais e a 

capitania do Rio de Janeiro no século XVIII, pois já existia uma atividade econômica 

que a diferenciava da região mineradora, isto é, a atividade agrícola. (LAMAS 2006, p. 

2). 

Essas perspectivas acerca de toda a diversidade da mata nos permitem argumentar que a 

formação da sociedade de São Francisco do Glória não se deu tal como qualquer outra sociedade 

da Zona da Mata mineira. É em virtude disso que desejamos volver o presente estudo a ela. No 

entanto, uma análise dos registros de óbito se faz interessante para nós no presente momento, 

porque consta em uma possibilidade diferenciada de obter um panorama dessa sociedade. 

Mas antes de adentrar o mundo possibilitado pelos registros paroquiais, prezamos por 

considerar que esse território foi um dos últimos refúgios dos nativos. Logo, adentrá-lo com a 

ocupação demandaria suprir carências relacionadas à mão-de-obra, já escassa na economia mineira. 

Apresentando uma das estratégias de efetiva penetração do homem branco na Mata mineira, Lamas 
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lembra que “a catequese dos habitantes originais teve como objetivo a pacificação dos mesmos 

para a inserção da Zona da Mata Mineira na economia colonial, uma vez que a mineração, atividade 

principal da capitania desde o final do século XVII, encontrava-se em franco declínio.” (LAMAS, 

2006, p. 5).  

E ainda mais. Ângelo Alves Carrara observa a ocupação pelo homem branco de terras que, 

em virtude dos aldeamentos, eram direcionadas à propriedade dos nativos: “são escassos os 

registros sobre as terras dos índios. (...) Contudo, as terras dos índios desde muito cedo começaram 

a ser transferidas a portugueses.” (CARRARA, 1999, p. 32). Tal forma de ocupação que se apoiava 

na sedentarização de nativos obtinha na instalação de paróquias uma das formas para garantir a 

catequização do gentio. A instalação destas paróquias desenhava uma ocupação das áreas de 

fronteira organizada no entorno de capelas. Era, para ele, ali que se consagravam os principais laços 

do modo de produção camponês (CARRARA 1999, p. 19). Portanto, a ocupação, para ele, de uma 

área, além de ter servido para a sedentarização de nativos, apresentava características do modo de 

produção camponês. 

Portanto, estamos diante de uma freguesia distante dos grandes núcleos populacionais, que 

se formou em um território repleto de nativos, cuja mão de obra é provável que foi essencial para 

tornar dinâmica a economia mineira do século XIX. 

Carrara ainda esboça uma importante feição da economia da Zona da mata mineira para esse 

período. Por um lado, a por ele denominada região “sul” era predominantemente escravista. Por 

outro, o restante do território da mata, as subdivisões por ele denominadas “central” e “norte” não 

comportavam grandes escravarias. Esta diferença é por ele relaciona à existência de diferentes 

“modos de produção” no território da mata. Em outras palavras, a ocupação e os movimentos 

populacionais característicos de cada modo de produção é que aferiam, cada qual em seu momento 

específico, graus de participação das escravarias nas economias regionais e de concentrações 

fundiárias (CARRARA, 1999, p. 14). 

Outro autor, Luiz Fernando Saraiva apresenta uma teoria que se aproxima dessa ideia. Para 

ele, 

a distribuição da população escrava na província é bastante indicativa das atividades 

desenvolvidas em cada um a dessas regiões. Podemos entender, em uma primeira 

aproximação, que quanto maior fosse a proporção de escravos em relação à população 

livre, maior seria o engajamento destas regiões com atividades ‘eminentemente’ 

mercantis, não obrigatoriamente para a exportação internacional embora este dado não 

possa ser aqui desprezado. (SARAIVA, 2008, p. 94). 
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O crescimento da população criava, nas perspectivas desse autor, demandas específicas que 

repercutiam também na estrutura política e na distribuição do poder dentro da província. É a partir 

dessa ideia que convém considerar o impacto do que João Fragoso chama de “sistema agrário 

escravista” (FRAGOSO, 2013, p. 43-44) na região da mata mineira, principalmente na parte que 

compõe o Vale do Paraíba. Houve toda uma constituição social na região da mata mineira, legada 

pela expansão do sistema agrário escravista. No grau das diversas formas de ocupação. 

Em síntese, é este o quadro que encontramos na região da Zona da Mata mineira por ocasião 

de sua ocupação. No presente trabalho, procura-se investigar a nível regional os impactos da 

diversificação da economia mineira, que adentrava território nativo e formava presídios, 

aldeamentos e freguesias com características demográficas específicas, como é o caso da freguesias 

de São Francisco do Glória. 

SÃO FRANCISCO DO GLÓRIA NO CONTEXTO DA OCUPAÇÃO 

Proximidades das margens do rio Glória (afluente do rio Muriaé). Meados do século XIX. 

Houve o povoamento de um local que passou a ser chamado de São Francisco do Glória. Isso 

ocorreu, tendo como centro uma capela erguida com técnicas rudimentares. As características  

simples da nova capela legaram ao lugar o nome de São Francisco das Esteiras (COSTA, 2010, p. 

31).  

No ano de 1848, esse espaço pertencia ao Arrepiados (atual município de Araponga). Em 

1850, ele passou a compor o território da freguesia do Glória (atual distrito de Itamuri, município 

de Muraié). Em 1855, São Francisco do Glória foi elevado a distrito de Paz (COSTA, op. cit. p. 

36). Acerca da elevação do local à paróquia, apenas há os registros paroquiais informando que 

havia um padre no local a partir do ano de 1861. 

Portanto, a ocupação desse território seguiu a política da época: em torno de uma capela, que 

recebia o “cura” e se tornava uma freguesia. Josarlete Magalhães Soares aponta uma perspectiva 

acerca da instalação, não apenas das freguesias, mas dos presídios e aldeamentos ao longo dos 

espaços desbravados pela ocupação: 

 à medida que o povoamento se intensificou e os sertões tornaram-se mais ocupados, 

fez-se necessária a implantação de novos registros em pontos estratégicos, tanto para se 

evitar o desvio da rota pelas picadas quanto para atender à demanda de um povoamento 

que se estendia pelo território. (SOARES, 2009, p. 5) 
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Ainda não obtemos resultados suficientes para versar a respeito dos motivos que levaram à 

ocupação da referida freguesia. Apenas buscamos aqui vislumbrar o perfil populacional do tipo 

social que propôs a desbravar esse espaço. Isso, porque nos soa de forma interessante a grande 

participação de pessoas de peles negras e pardas nesse processo. Mas é importante conhecer um 

pouco do que significava a formação de freguesias nesse período. 

O nascimento desses povoados obedecia a regras que aferiam, de certa forma, a intenção da 

população local em fundar as freguesias. Pois era necessário doar um “patrimônio” à Igreja e isso 

acontecia em favor de um santo de devoção. Ou seja, fundar uma freguesia demandava também 

muita religiosidade e devoção por parte da comunidade: 

Pelas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia – que orientaram grande parte 

das ações da Igreja na América Portuguesa -, todo templo religioso, além de não poder 

ser implantado em locais ermos e despovoados, deveria ser dotado de uma renda mínima 

que permitisse sua conservação. Essa renda compreendia o “patrimônio” da capela. Ao 

contrário da doação direta em dinheiro, na maioria dos casos prevaleceu a doação à Igreja 

de uma porção de terras por um senhor ou por vários vizinhos, em favor de um santo de 

devoção. Não só a capela era erigida nessas terras, como parte delas poderia ser 

parcelada e concedia a quem pretendesse construir uma casa ou venda no referido 

patrimônio, mediante o pagamento de uma taxa anual, o foro. Em tese, esse sistema 

garantia a manutenção do templo e das visitas dos padres para ministrar os sacramentos 

católicos. A constituição do patrimônio em terras também era uma forma de garantir o 

povoamento nas proximidades do templo, pois sua concessão parcelada possibilitava a 

formação e o crescimento de arraiais. (...) A denominação usual de alguns assentamentos 

humanos como “capelas” correspondia, na realidade, a núcleos urbanos fixados em 

processo de desenvolvimento. (SOARES, op. cit., p. 6 – grifo meu) 

Diante do exposto por Soares, é interessante contextualizar a sociedade que estamos 

analisando. Tratava-se de um núcleo urbano em formação e também instalado no entorno de uma 

pequena capela. Tal fato explica os altos graus de religiosidade da população instalada nessa 

freguesia. Em muitos registros paroquiais há referência a pessoas com sobrenomes de um santo de 

devoção. E mais: a grande maioria dos registros paroquiais apresenta pessoas com nomes que 

homenageiam os ditos santos de devoção. Tamanha se demonstrou a religiosidade desse população. 

No entanto, o presente trabalho apenas se orientará a vislumbrar os graus de participação do 

negro e do mestiço na constituição populacional desse espaço. Com isso, deseja-se abrir espaço 

para futuras compreensões acerca do povoamento nesse local. 

PERSPECTIVAS DE VIDA DA POPULAÇÃO NEGRA E MESTIÇA – SÃO 

FRANCISCO DO GLÓRIA 
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O censo de 1872 apresenta a freguesia de São Francisco do Glória com uma população total 

de 3.503 pessoas. Desse total, 3.167 eram livres e 336, escravas. Tratava-se de uma população 

escrava pequena para a província. Mas isso pode sinalizar muito em relação à economia local.  

Com relação ao Censo de 1890, pode-se verificar que a população da freguesia de São 

Francisco do Glória, já integrante do território do município de Carangola, apresentava uma 

população total de 5.670 pessoas. Houve, portanto, entre 1872 e 1890, um crescimento de 61,86%.  

No entanto, buscaremos nos reter, no presente trabalho, à constituição racial da população 

dessa freguesia, bem como da participação de negros e mestiços nela e de suas perspectivas de 

vida. Para isso, nos valemos dos registros paroquiais de batismo e óbito. 

Assim, esses registros foram moldados após o Concílio de Trento (1545-1563) numa 

amostra única de registro da cerimônia como forma de controlar e até informar sobre os 

possíveis membros dessa Igreja. (...) Não nos resta dúvidas que existiam relações 

familiares escravistas. Esta constituição era possível e até mesmo  integrava, de forma 

mais ativa, a vida do cativeiro.. (ANDRADE, 2006, p. 124 – grifo meu) 

Vitória Schettini de Andrade, ao trabalhar com os registros da paróquia São Paulo em Muriaé, 

afirma que o batismo no século XIX era considerado “uma porta de entrada do pagão para a 

comunidade”, uma “purificação do pecado original” (ANDRADE, op. cit., p. 124). Para ela, o 

batismo abria espaço para convivência do escravo fora dos laços consanguíneos. E o que 

verificamos para a freguesia de São Francisco do Glória é que, muitos escravos eram apadrinhados 

por seus proprietários ou por parentes destes, embora a grande maioria era apadrinhada por outros 

escravos. 

Na tabela abaixo podemos obter um vislumbre do que os termos de batismos apresentam da 

constituição população franciscana com um enfoque racial: 

 

Tabela 1 – Constituição racial dos nascidos em São Francisco do Glória entre 1861-

1877 

Cor nº % 

Branco 407 24,53 

Pardo 909 54,79 

Preto 41 2,47 

Puri 8 0,48 

Não Informado 294 17,72 

Total 1659 100 
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Fonte: Livros 1A e 2 de batismos da PSFASFG. 

 Cerca de 17% dos nascidos não obtiveram a cor de sua pele informada pelos registros. Mas 

isso não impede uma análise mais profunda. Nos primeiros anos após a fundação do curato de São 

Francisco do Glória, nota-se uma superioridade da população branca. A partir, porém, de meados 

da década de 1865, a população parda passou à maioria. Quanto aos “pretos” e “puris”, tudo leva 

a crer que o vigário Jerônimo Pinto Velloso não tinha por que não citar a cor de sua pele ou 

procedência, quando tivesse certeza. Por isso, acreditamos que tais proporções possam estar 

enquadradas na realidade para a época. 

 

Tabela 2 – Distribuição dos nascidos em São Francisco do Glória segundo condição 

social entre 1861 e 1877 

Condição nº % 

Escravos 149 8,98 

Livres 1377 83,00 

Forros 133 8,02 

Fonte: Livros 1ª e 2 de batismos da PSFASFG. 

 

Em relação à condição social, os termos paroquiais de batismos reforçam a ideia de pequena 

população escrava já trazida pelo senso de 1872. 

Ainda em relação aos registros de batismos, nos pareceram sobremaneira curiosos alguns 

dados. Tratam-se da grande incidência de crianças batizadas, filhas “naturais”. Tal nomenclatura 

era utilizada para denominar crianças cujos pais eram desconhecidos (ou não informados pela mãe). 

 

Tabela 3 – Incidência de batismos entre filhos “naturais” 

Cor da pele nº % 

Brancos 21 1,27 

Pardos 308 18,57 

Pretos 25 1,51 

Puri 5 0,30 

Total 354 21,34 

Fonte: Livros 1ª e 2 de batismos da PSFASFG. 
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 Cerca de 21,34% das famílias na freguesia de São Francisco do Glória não seguiam o 

modelo patriarcal. Mesmo assim, nos registros, apenas foi encontrado um registro cuja criança foi 

“exposta”, conforme registro: 

Idalina A quatorze de Abril de mil oito sentos e secenta e úm foi por mim Innocente

 baptizada solenemente e teve santos olhos, exposta em casa de Manoel Parda 

 Berto, forão padrinhos Manoel José da Silva, Morais e Caitana de Jezús, E para 

Constar mandei passar o prezente que vai por mim afsignado. 

O vigrº, Jeronimo Pinto Velloso (PSFASFE, Livro 2, p. 130) 

Entre essas crianças que foram batizadas como “naturais”, havia uma maioria esmagadora: 

cerca de 18,57%. Havia também muitas crianças negras que nasciam sem perspectivas de não 

conhecerem o pai, assim como algumas crianças puris. 

 

Tabela 4 – Incidência de batismos entre filhos “legítimos” 

Cor ou Condição nº % 

Brancos 383 23,09 

Pardos 762 45,93 

Pretos 15 0,90 

Puri 2 0,12 

Total 800 69,92 

Fonte: Livros 1ª e 2 de batismos da PSFASFG. 

 

Já a respeito dos batismos entre filhos cujas famílias se estruturavam na forma do modelo 

tradicional, com pai e mãe, podemos verificar que havia cerca de 70% dos nascidos em São 

Francisco do Glória. É possível reforçar a partir desses dados o alto grau de religiosidade 

encontrado nesse local. Isso, porque a maioria das famílias ali fixadas se estruturavam da forma 

tradicional.  

Por outro lado a partir de análise dos registros de óbito, podemos verificar que as escravas 

viviam menos: cerca de 35 anos em média. Entre os escravos do sexo masculino, a média de vida 

aumenta para 43 anos. Notamos que a maioria das escravas falecia por parto, seguido de febre. A 

maioria das escravas entre os registros de óbito eram solteiras. Tais dados vão de encontro com as 

conclusões a que nos permitem chegar os registros de batismo, já que estes indicam a existência de 

significativo número de famílias cativas. No entanto, não é de nos surpreender a ideia de que muitas 

dessas famílias escravas podem já terem sido formadas antes de chegarem à freguesia de São 
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Francisco do Glória. Isso, porque não há menções a elas nos registros de casamentos. Isto posto, a 

feição da sociedade de São Francisco do Glória é a de que, no mínimo, opunha obstáculos formação 

de novas famílias escravas. 

CONCLUSÕES 

 A formação da freguesia de São Francisco do Glória contou com significativas massas de 

mestiços na formação de sua sociedade, segundo os registros paroquiais. Foi-nos possível também, 

verificar diante do presente trabalho, que a população branca, no início da formação da referida 

freguesia, era a maioria. Com o passar dos anos, a população parda passou compor a maior parte 

na população de São Francisco do Glória. 

 Quanto à população negra, pareceu-nos junto a este trabalho, que ela encontrava 

dificuldades para formar novas famílias no território da freguesia de São Francisco do Glória. 

 No entanto, vale lembrar acerca da necessidade de cruzar os resultados aqui obtidos com 

novas fontes, a fim de que possamos novos e mais seguros resultados. O fato é que pisamos um 

território sobremaneira propício a novas pesquisas.  
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SENHORES E ESCRAVOS: UM PERFIL ECONÔMICO E SOCIAL DA FREGUESIA 

SÃO PAULO DO MURIAHÉ 

 

Beatriz Simão Gontijo Silva1 

Vitória Fernanda Schettini2 

1 Introdução 

Falar do perfil econômico da freguesia São Paulo do Muriaé nos remete a análise de riqueza 

ou composição da fortuna. Aproximar da compreensão deste montante pode ajudar-nos a 

compreender a relação senhor/escravo de maneira mais estreita, visto que eram grupos que se 

diferiam, porém interagiam a todo o momento. A análise da riqueza e escravidão é possível, pois 

pode definir os padrões sociais e familiares adotados pelos escravos a partir da posse de seus 

proprietários. 

Para a Zona da Mata mineira, alguns trabalhos se destacam na análise da riqueza. Rita Almico 

(ALMICO, 2001) faz uma análise de fino trato com inventários de Juiz de Fora entre 1870-1914. 

A autora afirma existir uma dança de riqueza, ou seja, a tríade escravos, dívida ativa e café, eram 

os principais meios econômicos do município no período escravista, mas posteriormente à 

abolição, muda principalmente para terras, bem como casas e títulos. E conclui que, o capital 

acumulado graças à atividade econômica possibilitou grandes investimentos industriais e 

comerciais na região, demonstrando a diversificação da economia local e a formação de riquezas 

pessoais.  

Luiz Fernando Saraiva (SARAIVA, 2001) confirma esta análise de fortuna local, pelo menos 

no que se refere aos anos de 1870 a 1888, reforçando o que a historiografia já confirmara: uma 

estreita ligação entre a riqueza da região com o setor agrário. O autor separa os principais ativos 

ditos “rurais” ou ligados ao setor agroexportador, e chega à conclusão que terras e escravos 

correspondiam a 55% da riqueza total da região. O café permanecia numa média de 13,73%, já o 

escravo correspondia, até o ano de 1887, à maior riqueza do período, qual seja, 24,78% e as terras 

16,49%.  

                                                 
1 Mestranda PPGHB - UNIVERSO. beatrizsgontijo@gmail.com 
2 Doutora em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (UFRRJ/CPDA) 

UNIVERSO/FASM/UNIFAMINAS. vfschettini@yahoo.com.br 
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Anderson Pires (PIRES, 1993), partindo de um estudo sobre o capital agrário e investimento, 

e crise na cafeicultura em Juiz de Fora, constata que a base agroexportadora cafeeira favoreceu o 

desenvolvimento industrial e que a produção de café não entrou em decadência após a abolição. 

Necessário reforçar, como salientado em pesquisas anteriores3, que a região apontava para 

peculiaridades próprias: a existência de pequenos e médios proprietários, sem grandes plantations 

possuindo como sustentáculo econômico a mão de obra escrava. Assim, nessa parte da província, 

o que definia a posição socioeconômica era o número de cativos pertencentes à família. A terra não 

estava condicionada a este número de escravos, haja vista a quantidade de solo improdutivo 

resultando numa variável produção agrícola. 

Vitória Schettini (ANDRADE,2006) ao analisar os inventários post-mortem equivalente ao 

período entre 1848-1888, chega a conclusões sobre o perfil da freguesia analisada.  Para isto divide-

a temporalmente em quatro momentos. Entre os anos de 1850-1859, os escravos representaram 

49,22% da riqueza total, as terras 44,01% e café 6,77% dos inventários. Entre os anos de 1860-

1869, os cativos apresentam 63,05%, as terras 34,71% e o café figuram em 2,24%. No período 

entre os anos de 1870-1879 os escravos figuram 52,65%, as terras representaram 36,67% e o café, 

10,68%. Nos anos entre 1880-1888, os cativos representaram 42,49%%, terras representaram 

41,34% e o café 16,17% do total da riqueza. 

Com base na análise dos dados catalogados, nota-se que a riqueza pessoal em São Paulo do 

Muriahé era basicamente composta pela posse de escravos, seguido das terras e café, havendo um 

crescimento gradativo entre terra e café, enquanto o preço do escravo teve um declínio no último 

período analisado.  

Nos anos de 1880 a 1888, o valor da terra aproximava-se ao do escravo, tendo o café 

permanecido inexpressivo para o recorte temporal em todos os períodos analisados, muito embora 

houvesse um crescimento da produção rubiácea em todos os períodos avaliados. Ao que tudo 

indica, a partir de 1888, o café teria uma intensificação na produção favorecido pelo escoamento 

da produção, via estrada de ferro o que poderá ser um dos fatores responsáveis pela urbanização, 

sendo a situação econômica dos grandes cafeicultores, um incentivo ao crescimento local. 

Muito embora a região caracterizasse por baixos plantéis de escravos, este grupo, em todos 

os períodos analisados permanece sendo o de maior valor aplicável, inclusive até os períodos finais 

da escravidão, mesmo em períodos de intensas mudanças econômicas, seguidos de uma crescente 

valorização da terra. 

                                                 
3 Para maiores detalhes ver Andrade, Rômulo Garcia (ANDRADE, 1995) e Andrade, Vitória Fernanda Schettini de 

(ANDRADE, 2006). 
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No que diz respeito às relações sociais efetuados por estes escravos, reforçamos o papel dos 

batismos para o entendimento dos laços efetuados. Através de dados coletados de batismos, 

observamos que esta sociedade se caracterizava por relações sociais firmadas via pia batismal, com 

destaque para o grande número de apadrinhamentos livres junto aos escravos, tanto para padrinhos 

como para madrinhas, porém com certa superioridade para os padrinhos em relação às madrinhas 

(ANDRADE, 2005; ANDRADE, 2011) 

Os dados apresentados giravam em torno de 74% para padrinhos livres para filhos de mães 

naturais e 20% para padrinhos livres em filhos legítimos. Para variável padrinhos escravos, 

observamos uma pequena queda nestes valores. Cerca de 15% de escravos eram padrinhos de filhos 

naturais e uma média de 33% dos escravos apadrinham filhos de mães ilegítimas, sem contar seis 

casos em que o padrinho era um forro.  

Em relação às madrinhas, encontramos praticamente os mesmos padrões dos padrinhos, com 

mínimas diferenças, ou seja, os batizados como naturais tinham como madrinhas livres uma média 

de 79%, e para os filhos ilegítimos cerca de 20%. Para as madrinhas escravas, 74% batizavam 

filhos naturais e para filhos legítimos uma média de 25%, com apenas um caso como indefinido. 

Se fez presente entre as madrinhas um número grande destas, que eram representadas por santos, 

como Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora da Glória.  

Como a grande maioria dos padrinhos da localidade pesquisada era livre, é possível concluir 

que possuir a proteção por meio do apadrinhamento de uma pessoa integrante de um grupo social 

considerado superior ao batizando e sua família, poderia ser um meio de garantir amparo e 

benefícios futuros, proteção ou até mesmo adquirir a liberdade na pia batismal. 

1.1 Levantamento da composição de riqueza dos proprietários 

O conhecimento dos bens dos proprietários da sociedade oitocentista de São Paulo do 

Muriahé mostra-se imprescindível para o melhor entendimento da dinâmica entre senhores e 

escravos, e também da influência destes senhores em relação aos outros nomes da elite local. 

Compreender como as riquezas formadas poderiam ser fatores de consolidação social, nos 

encaminha para um painel mais completo acerca da posição e importância dessas pessoas frente à 

história e desenvolvimento da cidade. 

O caminho apontado pelos registros paroquiais de batismos e casamentos, em direção a 

proprietários recorrentes, principalmente em relação aos batismos de escravos4, nos revelou um 

                                                 
4 Optamos por buscar os proprietários de escravos e suas fortunas nos baseando pelos registros paroquiais de batismo, 
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quadro de pessoas que nos chamaram a atenção não só pela quantidade de vezes em que aparecem 

na documentação, como também, pela quantidade de escravos levados à pia batismal.       

Tabela 2 - Proprietários de escravos recorrentes nos registros de batismo 

Nome Recorrência nos registros de batismos 

Albino José 10 

Anacleto Correa de Faria 11 

Antônio José da Silva 15 

Antônio Augusto da Silva Canedo 35 

Antônio Tibúrcio Rodrigues 10 

Floriano Thomas Rodrigues 13 

Francisco Alves da Silva Pereira 15 

João Carlos de Souza 18 

João Chrysóstomo Leopoldino Magalhães 15 

Joaquim Ferreira da Cunha 13 

José Bento da Silva 10 

Lino Teixeira de Cerqueira 17 

Manoel Garcia de Matos 22 

Manoel Rodrigues Pinto 12 

Marciano Rodrigues Silva 10 

Theresa Maria de Jesus 11 
Livros 1 e 2 de Batismos. Matriz São Paulo. 1852-1888 

 

Com o intuito de analisar a influência econômica dos proprietários registrados, optamos por 

investigar com maior ênfase, aqueles que apresentavam maiores recorrências nos batismos de seus 

cativos. Para tanto, selecionamos os que apareceram a partir de dez vezes, como apresentado na 

tabela acima. Apesar do número considerável de proprietários demonstrado, não foi possível 

investigar o perfil fazendário relativo a cada um deles, por não conseguirmos localizar todos os 

inventários post-mortem correspondentes. Sendo assim, apoiamo-nos nos registros encontrados a 

fim de vislumbrar a composição financeira dos senhores de escravos. 

A partilha de bens de Dona Maria José de Jesus, finada esposa de Anacleto Correa de Faria, 

um dos proprietários listados, apresenta alguns aspectos já analisados na realidade de São Paulo do 

Muriahé por Rômulo Garcia de Andrade (ANDRADE,1991) no tocante aos oitocentos, 

principalmente em relação à posse de terras. Assim como declarado no inventário, sorte de terras 

era o tipo de propriedade mais frequentemente declarada pelos inventariantes, fosse em poucos ou 

muitos alqueires segundo Andrade. No caso de Dona Maria José de Jesus, seus bens de raiz 

declarados foram apenas “uma sorte de terras e um cafezal”, o que não exclui a possibilidade do 

marido possuir à época outras terras e plantações. Entretanto, o montante mais valioso herdado 

                                                 
pois nestes, a ocorrência de senhores foi maior do que a encontrada nos registros de casamentos.  
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pelo viúvo, era o equivalente aos escravos. No total, os 10 cativos pertencentes à senhora 

correspondiam a 85% de tudo que foi declarado.  

Tabela 3 - Composição de bens de Maria José de Jesus - 1861 

Bens Valor % 

Móveis 118$000 0,81 

Semoventes 100$000 0,7 

Escravos 12:300$000 85,05 

Raiz 1:945$850 13,44 

Total 14:463$000 100 

Fonte: Inventário Dona Maria José de Jesus - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros 

 

Na divisão de bens, a meação correspondente ao viúvo foi de 6:516$925, sendo que o 

pagamento foi feito por meio de quatro escravos, objetos de valor e animais. Apesar de não 

constituir uma grande fortuna, os bens da falecida senhora podem ser considerados uma amostra 

daqueles possuídos por seu marido, bem como, terem contribuído para que ele tivesse um 

considerável número de escravos batizados, como encontrado nos registros de batismos. 

Os escravos vinculados à senhora, apesar de não caracterizarem grandes números, muito 

provavelmente eram a força de trabalho e a base da produção e sustentação de seu patrimônio e 

pecúlios. Segundo Jonis Freire (FREIRE, 2009), em uma sociedade escravista, ser possuidor de 

escravos e terras configura riqueza para um indivíduo. No caso apresentado, ainda que modesta, a 

escravaria de Dona Maria José de Jesus colaborou para que seu esposo se destacasse entre os 

proprietários arrolados nos batismos de seus escravos. 

O inventário de Floriano Thomas Rodrigues exibiu um panorama um pouco diferenciado do 

primeiro analisado. A declaração de suas posses reflete um perfil econômico de um proprietário de 

terras e imóveis, mais do que de escravos, apesar destes, serem seu segundo montante mais valioso.  
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Tabela 4 - Composição de bens de Floriano Thomas Rodrigues, 1885 

Bens Valor % 

Móveis 375$000 1 

Semoventes 1:007$500 4 

Escravos 8:300$000 32 

Raiz 15:820$000 63 

Total 25:010$620 100 

Fonte: Inventário Floriano Thomas Rodrigues - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros 

 

Floriano Thomas Rodrigues deixou para Dona Emerenciana Maria de Jesus, sua esposa, e 

filhos, propriedades rurais como uma fazenda e um sítio, casas na cidade e nas propriedades rurais. 

Nestas, aparentemente, a produção era majoritariamente de café, compreendidos em 17 mil pés e 

também um canavial de pequeno porte. Os escravos compunham em segundo lugar, os seus bens 

mais valiosos, e constavam em um total de 13 escravos, destes, quatro eram crianças, seis 

destinados “a safra” como descrito no inventário, e duas cozinheiras. Todos os escravos foram 

declarados de nacionalidade brasileira. 

Ao consultarmos os registros de batismos, verificamos que todos os seus escravos declarados 

no inventário correspondem àqueles levados à pia batismal, o que demonstra de certa forma uma 

preocupação do proprietário em realizar o sacramento e até mesmo, assegurar sua posse. 

Floriano Thomas Rodrigues dispunha de uma divisão de seu patrimônio mais aproximada do 

padrão encontrado por Andrade na Zona da Mata mineira, seus bens se constituíam em maiores 

índices em terras, escravos e café. (ANDRADE, 1991, p.97) 

Diferente dos dois primeiros casos apresentados, os próximos proprietários estudados, 

demonstraram possuir padrões financeiros superiores aos analisados até então. Talvez por esse 

motivo, Manoel Garcia de Matos seja um nome mais conhecido, tanto pelas suas posses, quanto 

pelo seu histórico familiar e social em São Paulo do Muriahé. Além de atuar como representante e 

presidente da Câmara Municipal de Muriahé, também exerceu o cargo de vereador suplente entre 

1872 e 1874. 
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Tabela 5 - Composição de bens de Manoel Garcia de Matos- 1879 

Bens Valor % 

Móveis 782$000 0,4 

Semoventes 29:505$000 15,4 

Gado 1:274$000 1 

Escravos 40:800$000 21 

Raiz 119:134$000 62,2 

Total 191:495$000 100 

Fonte: Inventário Manoel Garcia de Matos - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de Medeiro 

 

A importância social de Manoel Garcia de Matos poderia ser um reflexo de sua bem sucedida 

trajetória financeira. Possuidor de três casas na freguesia, e outra situada na fazenda Boa União, 

sua propriedade continha ainda cinquenta mil pés de café, além de cento e noventa alqueires de 

terras ocupadas com plantações de milho e também vinte e nove alqueires de terra na fazenda Boa 

Vista. Os 21% de seu patrimônio correspondiam aos escravos, trinta e três em números, sendo que, 

vinte e três foram declarados como roceiros, dado que endossa o tipo de força de trabalho utilizada 

pelo proprietário. Contudo, existia um escravo declarado como tropeiro. A presença dessa 

informação nos leva a relacioná-la à existência de um número elevado de burros, bestas e bois em 

seu inventário o que demonstra a diversificação de investimentos e atividades econômicas 

desenvolvidas pelo proprietário. 

Acompanhando o mesmo padrão de haveres do cenário descrito anteriormente, encontramos 

entre os proprietários de destaque, os registros de inventário de Antonio Augusto da Silva Canedo, 

personalidade de realce na localidade. Conhecido por atuar como promotor e juiz, foi também 

figura pública ao se tornar deputado e posteriormente presidente da Assembleia Provincial de 

Minas Gerais. 
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Tabela 6 - Composição de bens de Antonio Augusto da Silva Canedo- 1883 

Bens Valor % 

Móveis 9:127$000 1,8 

Semoventes 6:340$000 1,1 

Escravos 99:600$000 19,6 

Raiz 79:153$000 15,6 

Jóias 884$480 0,1 

Dívidas ativas 313:540$000 61,8 

Total 506:644$000 100 

Fonte: Inventário Antonio Augusto da Silva Canedo - Arquivo cível- Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros 

 

A distinção social desempenhada pelo desembargador foi acompanhada pela notoriedade de 

seu patrimônio. A relação de bens levantada pode ser considerada uma fortuna composta 

principalmente por escravos, créditos, terras, casas na cidade e a cafeicultura. Os aproximados 20% 

de sua fortuna referentes aos escravos representam a maior escravaria documentada para o período 

em São Paulo do Muriahé, com um total em números de 103 cativos. A grande concentração de 

terras, que alcançavam os 517 alqueires de terras, elevam Antonio Augusto da Silva Canedo à uma 

personalidade de prestígio social, em níveis locais e regionais, o que o fazia juntamente com sua 

esposa uma opção estratégica para apadrinhamentos, como visto nos registros de batismos.  

Em relação aos batismos em que esses senhores aparecem, são destaques não só pela posse, 

mas também pelo apadrinhamento de escravos. Apesar de serem elencados diversas vezes como 

padrinhos de livres, nosso enfoque está exatamente para aqueles em que foram escolhidos como as 

referências espirituais de escravos.  

Dos quatro nomes realçados nesse trabalho, três participaram de cerimônias de batismos de 

escravos em uma postura distinta à de senhor, mas como padrinhos.  Anacleto Correa de Faria, por 

três vezes batizou escravos de pessoas próximas da família, entre os anos de 1867 e 1879. Já 

Antônio Augusto da Silva Canedo, possuidor de um enorme patrimônio como demonstrado acima, 

inclusive, o maior proprietário de escravos identificado, por uma única vez batizou uma escrava de 

nome Elisa, sendo ele também o proprietário dessa, em 1876. Por fim, e também com uma pequena 

participação no apadrinhamento de cativos, Manoel Garcia de Matos batizou o escravo Antônio de 

seu irmão, Marcelino Garcia de Matos em 1859. 

Rômulo Andrade atenta para o fato de que na Zona da Mata mineira, a relação do senhor com 

o escravo como padrinho só ganhou realce, ainda que superficial, a partir de 1871, devido à Lei do 
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Ventre Livre. Após a implementação da lei, as ligações e padrões da escravidão foram reavaliados 

e então, os senhores e suas esposas começaram a apadrinhar seus escravos. No caso de São Paulo 

do Muriahé, dos 940 registros de batismos de escravos, apenas 46 (5%) apadrinhamentos de cativos 

foram feitos por parentes e 11 (1%) pelos proprietários. Nas ocorrências em que os proprietários 

apadrinharam seus cativos, todos os registros são posteriores a 1872, o que reforça a influência da 

Lei do Ventre Livre em uma sociedade escravista (ANDRADE, 2008). 

1.2 Considerações finais 

Ainda que o número de escravos e posses arrolados nos inventários possa ser considerado 

ínfimo se associados às grandes posses de senhores contemporâneos de áreas próximas, como Juiz 

de Fora, é importante levarmos em conta as realidades regionais, bem como compreender que assim 

como Rita Almico (ALMICO, 2002), Zélia Cardoso de Mello (MELLO,1985) e Renato Leite 

Marcondes (MARCONDES,1998), consideramos nesse estudo, a ideia de riqueza como tudo o que 

foi acumulado ao longo da vida do inventariado.  

O cenário apresentado procurou demonstrar a influência dos proprietários em âmbito 

econômico e social, e como a sincronia entre essas esferas contribuiu para destacar as 

personalidades analisadas nesse trabalho. Associar a riqueza dos senhores e seus familiares à 

participação social demonstra como as práticas de compadrio eram heterogêneas e estavam ligadas 

tanto a estratégias sociais, quanto a laços espirituais. 

De fato, o apadrinhamento serviu para selar laços profundos entre senhores e escravos 

podendo determinar seu cotidiano, assim como permitiu a possibilidade de definir seu 

futuro enquanto grupo submisso. Com esta amostra podemos notar que o poder econômico 

do senhor e de seus familiares foi um fator decisivo para que o escravo escolhesse o 

padrinho e a madrinha, podendo criar uma rede de dependência e estratégias para sua 

sobrevivência.
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PARTE 04: Religião e religiosidades em trânsito 
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A RELAÇÃO ENTRE IGREJA E ESTADO NO PERÍODO POMBALINO: ELEMENTOS 

DE ANÁLISE A PARTIR DE VISITAÇÕES ECLESIÁSTICAS NA FREGUESIA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE DA VILA DE MACACU – 1727/1795 

Vinicius Maia Cardoso1 

O artigo trata das relações entre Igreja e Estado no período pombalino na freguesia da 

Santíssima Trindade (Macacu), capitania do Rio de Janeiro (1727/1795), com base no “Livro das 

Pastorais e Capítulos de Visita da Freguesia da Santíssima Trindade”. Por meio de visitas 

eclesiásticas busco perceber o cotidiano das práticas religiosas e outros aspectos relacionais como 

base para análise do impacto de políticas do Estado português no período. Através de distintas 

escalas de observação buscarei identificar dimensões relacionais imperceptíveis na macro escala, 

fazendo estudo parcial de como distintos agentes sociais e instituições se relacionam no 

microcosmo social dessa mesma freguesia.  

Dentre tantos elementos possíveis de análise, no decorrer da produção do presente artigo, o 

que me pareceu mais evidente e imediato em se apresentar, foram dados percebidos na fonte 

relacionados às Irmandades leigas. Tal seleção se justifica através da leitura do artigo de Anderson 

José Machado de Oliveira, publicado na coletânea “A “Época Pombalina” no mundo luso-

brasileiro”, intitulado “As irmandades religiosas na “Época Pombalina”: algumas considerações”, 

onde o autor aborda acerca do controle do Estado sobre as irmandades leigas.  

A região objeto selecionada para este artigo é a freguesia da Santíssima Trindade, no vale do 

rio Macacu, capitania do Rio de Janeiro. A fonte, existente na Seção de Manuscritos da Biblioteca 

Nacional, se trata do “Livro das Pastorais e Capítulos de Visita da freguesia da Santíssima 

Trindade”, registradas entre os anos de 1727 a 1795.  

Este artigo assume uma característica de trabalho inaugural, já que a temática das relações 

entre Igreja e Estado na vigência da administração pombalina, em relação ao recorte espacial por 

mim adotado e a fonte selecionada, não parece ter sido alvo de qualquer trabalho anterior. Desta 

feita, o presente artigo trata-se ainda de abordagem superficial dentro do conjunto das já 

substanciais contribuições presentes na historiografia a respeito da administração de Sebastião de 

Carvalho e Melo e seus desdobramentos no Brasil.  

Por outro lado, a temática do texto, de se pensar as influências da política pombalina na 

freguesia da Santíssima Trindade a partir das visitações eclesiásticas, se deu também em função da 

busca de resultados de pesquisa que futuramente possam contribuir em minha proposição de projeto 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira. maia-vinicius@hotmail.com 
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para o doutoramento. Tal proposição se centra em analisar vários aspectos de cunho social, 

econômico, político e mesmo religioso, presentes nos Sertões do Macacu, para o século XVIII, 

mais especificamente entre os anos 1750 e 1789. 

Portanto, com o apoio do artigo de Anderson de Oliveira e informações presentes nas 

visitações eclesiásticas registradas na fonte, foi-me presentemente possível buscar abordar a 

influência da política pombalina em relação às Irmandades leigas presentes na freguesia da 

Trindade. Antes, contudo, de adentrar na apresentação dessas relações, é importante conhecer um 

pouco mais sobre a região objeto do presente artigo. 

A freguesia da Santíssima Trindade foi uma das componentes do extinto município e vila de 

Santo Antônio de Sá, criada pelo então governador e general da capitania do Rio de Janeiro, Artur 

de Sá e Menezes, no dia 05 de agosto de 1697, segundo consta em seu “Auto de Ereção”. A igreja 

matriz dessa freguesia vale esclarecer, é a segunda com este nome, já que uma primeira igreja 

arruinou-se e foi demolida. Desta última igreja restam apenas ruínas, situadas atualmente na 

localidade de Papucaia, no município de Cachoeiras de Macacu. (CARDOSO, 2012, p. 181). 

Escreveu sobre ela Pizarro e Araújo, em suas Visitas Pastorais de 1794, que o Visitador José de 

Souza Ribeiro d’Araújo 

lamentando a decadência, ruína, e indignidade em que ela se achava, conseguiu que o 

povo tomasse em deliberação a construção de novo Templo, que se efetuou em outro 

lugar pouco mais distante daquele (...) concluída a Capela Maior e em termos asseada, 

para ela foi mandado pelo Revmo. Dr. Visitador Henrique Moreira de Carvalho, em sua 

Visita do mês de fevereiro de 1743, que se mudasse as Imagens, Pia Batismal, Santos 

Óleos e tudo o mais...2 

A localidade da Trindade, situada, segundo uma fonte cartográfica do período coevo, no 

interior da capitania do Rio de Janeiro entre os rios denominados “do Milho” e outro não 

nomeado”3, que faziam ligação com o principal, o Macacu, não parecia ser núcleo populacional de 

expressão. Segundo Pizarro,  

No território circunvizinho à Igreja, acham-se fundadas algumas casas de pouco valor; 

por que á exceção de 3 ou 4 que são cobertas de telhas, todas as outras são de palhas: 

                                                 
2 Visitas Pastoraes de Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo. Freguesia da Santíssima Trindade – 1794. 

Cópia datilografada de original manuscrito. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro – Brasil. 
3 Atualmente estes rios não mais existem. 
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mais essas mesmas não deixam de ser atualmente ocupadas por afetivos moradores, e de 

formalizarem assim mesmo uma semelhança de Arraial.4 

Ainda segundo este visitador, a freguesia possuía, em 1794, 470 fogos (residências), com 

2.400 pessoas “de Sacramentos” e 746, num total de 3.146 “Almas”. Para uma região que limitava-

se na distancia de 4 léguas (cerca de 26 quilômetros) ao Norte, com a freguesia do Santíssimo 

Sacramento de Cantagalo (na época abrangia também o território da futura Vila de Nova Friburgo). 

Em outras direções, na distancia de 2 léguas (cerca de 13 quilômetros) ao Sul limitava-se com a 

freguesia de Santo Antônio de Sá. 

 

 

Pizarro também menciona em sua visita, as Irmandades existentes nessa Matriz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 – Região da freguesia da Santíssima Trindade.  

A matriz da Trindade está indicada com a letra K 

Fonte: Carta Topográfica da Capitania do Rio de Janeiro.5 

 

Pela data de fundação, a primeira a ser criada foi a Irmandade da Senhora do Rosário e S. 

Benedito, por autoridade do Administrador, ou Prelado, e Vigário Geral da Cidade do Rio de 

                                                 
4 Visitas Pastoraes de Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo. Freguesia da Santíssima Trindade – 1794. 

Cópia datilografada de original manuscrito. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro – Brasil. 
5 Carta topográfica da capitania do Rio de Janeiro / por Manuel Vieira Leão. 1767. Rio de Janeiro: Instituto Histórico 

do Rio de Janeiro, 1911. Seção de Manuscritos da Biblioteca Nacional. Catálogo Cartografia - ARC.011,09,009on 

Cartografia.  
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Janeiro, o dr. Francisco da Silveira Dias, em Provisão de 26 de agosto de 1687. A segunda, a de 

Nossa Senhora da Boa Morte, criada por autoridade do bispo D. Francisco de S. Jerônimo. Embora 

não conste a data de sua criação, a aprovação de seu Compromisso em 1716 provavelmente a coloca 

nesta posição.  

Em terceiro, a Irmandade da Santíssima Trindade, do Orago [padroeiro], no ano de 1724, 

sendo Vigário o padre João Clemente, por Provisão do Cabido, Sede Vacante, datada de 24 de 

março. A última criada na matriz da Trindade foi a Irmandade de São Miguel e Almas, fundada 

pelo padre Manuel da Silva Coelho e instituída por autoridade do bispo D. Fr. Antônio do Desterro, 

em Provisão de 17 de julho de 1756. 

 Se a criação das Irmandades possui essa ordem nas suas fundações, o mesmo não ocorreu 

com respeito à aprovação dos seus Compromissos. A Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte 

teve seu Compromisso aprovado primeiro, em Provisão de 20 de agosto de 1716, seguida da 

Irmandade da Santíssima Trindade, com Compromisso aprovado pelo bispo. D. Fr. Antônio de 

Guadalupe em Provisão de 27 de julho de 1726 e confirmado pelo monarca ou pela Mesa da 

Consciência e Ordens, como informa Pizarro, em Provisão de 31 de maio de 1767. A Irmandade 

de São Miguel e Almas teve o Compromisso aprovado em Provisão datada de 27 de julho de 1756, 

dez dias após sua criação, com o documento confirmado por Provisão da Mesa da Consciência e 

Ordens em 26 de maio de 1767.  

Curiosamente, a primeira Irmandade criada, a de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito 

seria a última a ter o Compromisso aprovado, pela mesma Mesa da Consciência e Ordens, em 26 

de maio de 1757.  

É possível observar que os Compromissos das Irmandades da freguesia da Santíssima 

Trindade, tiveram que ser aprovados pela Mesa da Consciência e Ordens e em alguns casos, mesmo 

já aprovados teriam sido posteriormente confirmados por esta instituição. Anderson José Machado 

de Oliveira, em artigo publicado na coletânea “A “Época Pombalina” no mundo luso-brasileiro”, 

sobre o controle do Estado sobre as irmandades religiosas, apresenta um contexto para essa ação, 

com base numa política conciliatória entre o catolicismo e a ilustração: 

O Estado, principalmente durante o período pombalino, colocou-se como elaborador e 

diretor privilegiado, não único, dessa política conciliatória, não abrindo mão de uma 

perspectiva regalista em relação à Igreja. Todavia, o regalismo pombalino esteve longe 

de configurar-se em anticatolicismo ou mesmo um anticlericalismo. Em relação à Igreja, 

intentava-se no máximo uma reforma do aparelho eclesiástico submetendo-o ao Estado, 

sem que o alvo tivesse sido a religião em si. Em última instancia, objetivava-se adequar 

o catolicismo a uma “razão de Estado”. (OLIVEIRA, 2015, p.348) 
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 Uma das medidas para a garantia desse controle foi o reforço da instituição da Mesa da 

Consciência e Ordens. De fato, a Cata Régia de 22 de março de 1751, do rei D. José I, “ordenava 

que todos os negócios religiosos e eclesiásticos passassem por aquele tribunal, chamando a atenção, 

principalmente em relação às colônias, para a inadequada ingerência do Conselho Ultramarino nos 

assuntos eclesiásticos” (OLIVEIRA, 2015, p.350) 

 Talvez por isso, mesmo criadas e instituídas, as irmandades na Santíssima Trindade tiveram 

que ser confirmadas pela Mesa, como se pode ver para a do próprio Orago, que teve seu 

Compromisso aprovado pelo bispo Antônio de Guadalupe em 1726, mas posteriormente 

confirmado pelo monarca ou pela Mesa da Consciência e Ordens, em Provisão emitida em 1767, 

quarenta e um ano depois, ou seja, dentro do período de governo pombalino. 

 O mesmo se daria com a Irmandade de São Miguel e Almas, com Compromisso aprovado 

em 1756 e confirmado pela mesma Mesa cerca de onze anos depois, em 1767. Dez anos antes, em 

1757, a Mesa confirmava o Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito, a qual as fontes apresentam como a mais antiga da freguesia, que teria já 70 anos de 

existência no ano em que seu Compromisso forçosamente teve que submeter-se ao juízo da Mesa 

da Consciência e Ordens.  

Como bem afirma Oliveira, na busca do alcance das reformas pombalinas, essa 

obrigatoriedade do juízo da Mesa da Consciência e Ordens sobre os Compromissos, trouxe que “a 

intervenção na vida estatutária das irmandades foram pontos de partida para uma concepção mais 

ampla das reformas”. (OLIVEIRA, 2015, p.356) 

Na fonte é possível realmente perceber a busca desse controle. Além de muitas vezes 

aparecerem duras condições e penalidades impostas às Irmandades da freguesia da Santíssima 

Trindade nos capítulos de visita, penalidades inclusive sobre os seus patrimônios, apresentam os 

mesmos registros de visitas várias recomendações aos moradores.  

Recomendações estas dirigidas aos fregueses para frequência e atenção ao ensino da doutrina 

cristã durante as Missas, bem como à leitura pelos párocos, nos púlpitos, das pastorais emitidas 

pelos bispos. Tais recomendações se dirigem às famílias espalhadas pela freguesia, mesmo que 

apenas um ou dois dos membros de uma mesma família possa estar presente na Igreja e depois 

levar para casa os ensinamentos que ouviu. 

Também aparecem nas visitas várias anotações, por vezes em tom muito ríspido, a respeito, 

dos cuidados que devem ter os senhores em trazer aos ofícios divinos (em especial a missa) os seus 

escravos e também em lhes dar sepultura na igreja ou ao menos em campo santo, culpando senhores 

por exceder o volume de trabalho exigido aos cativos, privando-os do socorro divino ao menos na 
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morte. Da mesma forma, a realização de danças e outros “eventos” festivos foram severamente 

reprimidos.  

Fica aqui a questão, que não está expressamente dita na fonte, do quanto os membros das 

irmandades da freguesia da Santíssima Trindade estavam envolvidos nessas situações, o que parece 

bem plausível face a presença nelas de pardos, mulatos, negros, tanto livres quanto libertos ou 

mesmo cativos.  

Na Visita de agosto de 1768, aparece descrita uma dessas situações, no Capítulo do Visitador 

José Correa Lobão, Presbítero do Hábito de São Pedro, portanto secular, sendo bispo do Rio de 

Janeiro D. Fr. Antônio do Desterro. Era pároco o padre José Ferreira da Silva, o qual, segundo 

registro de Pizarro, foi “apresentado por carta de sua Magestade de 28/11/1759 e empossado pela 

Provisão de 17/4/1761”. Portanto, um padre secular que teve sua administração da freguesia 

autorizada e confirmada diretamente pelo Estado.   

Nos dois relatos que abaixo se seguem, retirados da mesma visita, plausivelmente  tratam de 

recomendações a respeito de atividades realizadas por negros cativos ou libertos. É certo que na 

Colônia as práticas de curas por recurso da magia, de práticas e remédios oriundos de uma cultura 

não letrada, eram buscadas por pessoas dos mais variados status sociais. Seriam estas práticas 

realizadas no seio das irmandades leigas integradas por negros libertos ou escravos? Infelizmente 

a fonte não favorece a uma afirmação categórica. 

Achei nesta freguesia o detestável abuso de se curarem com quebrantos com bênçãos e 

palavras, coisa muito reprovada pela Santa Madre Igreja; e querendo desterrar tal culpa, 

mando o Rvdo. Pároco admoestar três vezes a Estação da Missa que nem uma pessoa 

use de tais bênçãos, mostrando-lhes o erro em que vivem e que nisso quando menos se 

comete o pecado de superstição e se depois das três admoestações lhe constar que alguma 

pessoa continua nesse abuso ou benzendo ou procurando quem faça as ditas bênçãos 

evitará dos ofícios divinos por tempo de um mês e condenará em 640 Rs e pela segunda 

vez dobrará  as penas e assim irá procedendo até de uma vez desterrar tão abominável 

vício.6  

Juntamente com a menção a respeito das curas, a realizada em função dos “batuques”, 

possivelmente também se trata de uma atividade realizada por negros cativos ou libertos.  

Constou-me por informação que tive, que nesta freguesia tem o Demônio introduzido o 

abominável costume de danças de pessoas de um e outro sexo a que vulgarmente 

                                                 
6 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima Trindade 

do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de Macacu. Rio 

de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. Localização: Manuscritos - 14,03,007 
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chamam de batuques, mais próprias para bárbaros que para pessoas que tem a gloria de 

professarem a Lei de Cristo. Contra as pessoas que ajam e consentem [semelhantes?] 

danças se fulminarão por Pastorais dos Exmos. Prelados deste Bispado sentenças e penas 

de Excomunhão e porque da ignorância em que está o povo dessa pena nasce a 

continuação de semelhantes danças renovando as penas nas mesmas Pastorais impostas, 

proíbo com pena de Excomunhão as ditas danças e ao Rvdo. Pároco recomendo que 

admoeste a seu povo para que se abstenha de tais danças e quando não baste as 

admoestações, usará das penas e procedimentos que nas ditas Pastorais se declaram...7  

Pelo relato do Visitador, é plausível supor que também pessoas livres na freguesia da 

Trindade estivessem participando das demoníacas danças que o horrorizaram tanto, feitas por 

homens e mulheres. Tal hipótese me parece também plausível quando se observa no texto do 

Visitador que as danças são “mais próprias para bárbaros que para pessoas que tem a glória de 

professarem a Lei de Cristo”. Entretanto, vale lembrar, que o bispo Antônio do Desterro foi ligado 

ao movimento da Jacobeia, caracterizado pela forte defesa da ortodoxia (OLIVEIRA, 2015, p.362), 

o que explicaria seu horror frente uma prática que seria até mesmo bem comum na Trindade. 

Muitas outras recomendações de caráter moral estão enunciadas nas visitas, moral esta que, 

numa monarquia de base católica como a monarquia lusa, funciona como amálgama social, 

orientando condutas e práticas sociais. É comum aparecer nas Visitas registros sobre a pouca 

frequência das orações, o uso de roupas e adornos considerados inadequados na igreja, a 

normatização de locais permitidos ou interditos dentro da Matriz para mulheres, negros, homens 

solteiros ou casados, condenações da prática de concubinato, de danças, do uso de benzeduras e 

muitas outras que buscam tecer a trama dos convívios sociais ordenados e pela moral católica.  

Tentativas nem sempre, ou quase nunca, coroadas de sucesso, haja vista a frequência com 

que os visitadores repetem as mesmas recomendações, ameaças de excomunhão, apertos ao pároco 

para que faça listas de faltosos às missas etc.  

Segundo Oliveira, 

Com efeito, concebeu-se uma política de controle das irmandades que reforçava a 

perspectiva regalista do Estado sobre o catolicismo, mas sem deixar de levar em 

consideração o papel da religião como um elemento aglutinador no império português. 

Tal particularidade se refletiu ainda no fato de que a reforma pretendida das irmandades 

não prescindiu da colaboração de parte do aparelho eclesiástico, notadamente do 

concurso de bispos afinados com o ideário pombalino. (...) as irmandades eram 

organismos vivos e imersos em um complexo tecido politico e social que caracterizava 

                                                 
7 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima Trindade 

do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de Macacu. Rio 

de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. Localização: Manuscritos - 14,03,007 
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o império, não tendo sido tão simples a aplicação deste ideário reformista. (OLIVEIRA, 

2015, p.348) 

 Realmente, nos Capítulos de Visita na freguesia da Santíssima Trindade são perceptíveis 

uma série de conflitos entre os párocos e os “organismos vivos” das Irmandades: 

 Essa relação conflituosa descaracteriza a Igreja como instituição homogênea e o próprio 

papel exercido pelo Estado pombalino sobre ela, organismo igualmente vivo e obviamente, muito 

mais complexo. 

Conflitos opondo setores do clero regular a setores do clero secular; divergências entre 

prelados e a Santa Sé ou alguns de seus máximos representantes; contendas entre bispos; 

desentendimentos entre bispos e respectivos cabidos diocesanos; confrontos no interior 

dos cabidos; disputas entre cabidos de dioceses diferentes; dissensões opondo prelados 

diocesanos a ordens religiosas ou militares; controvérsias entre bispos e a Inquisição. 

Tamanho universo de conflitos é suficiente para desfazer qualquer pretensão de dotar a 

Igreja de uma consciência de corpo tão perfeita que a permita agir sempre em bloco na 

defesa de alguma posição em relação ao Estado. (SOUZA, 2011, p. 208) 

 A fonte apresenta conflitos na freguesia da Santíssima Trindade, que têm por objeto o 

funcionamento correto das Irmandades, ou seja, o cumprimento de seus Compromissos e condições 

para o uso, por exemplo, de sepulturas.  

Por vezes o não satisfazer das contas das irmandades, não realizar de obras e conservações 

no templo e mesmo assim haver utilização de sepulturas próprias das irmandades pelos seus 

membros, desviava recursos que poderiam ir para a freguesia através do pagamento do 

enterramento em covas da chamada “Fábrica” da Matriz, além dos recursos que o Pároco teria que 

providenciar para manutenção do templo. E certamente, os recursos para o próprio pároco. 

 Um desses conflitos vai descrito no Capítulo do Visitador José Pereira Duarte, Bacharel em 

Cânones, sendo ainda bispo do Rio de Janeiro D. Fr. Antônio do Desterro. Era ainda pároco o padre 

José Ferreira da Silva. Já sobre o bispo Antônio do Desterro, nos relata Oliveira: 

D. Antônio do Desterro, embora não nomeado por d. José em função de suas posturas 

teológicas, de imediato afinou-se com as reformas projetadas pera a Igreja. Como 

ressalta José Pedro Paiva, entre 1756 e 1777, os prelados escolhidos, quase na totalidade, 

sustentaram uma relação de colaboração subordinação às políticas pombalinas. 

(OLIVEIRA, 2015, p.362) 
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Oliveira confirma esse posicionamento político do Estado, ou seja, da nomeação de bispos 

afinados ao governo, a partir da posição de Paiva, da concepção mesmo de uma estratégia política 

para o sucesso do reformismo pombalismo no seio da Igreja. (Paiva, 2001:52-53). 

Portanto, temos um bispo e um pároco ligados diretamente aos ditames do Estado. Resta-nos 

ver a postura do Visitador. Anotou José Pereira Duarte, na Visita realizada à freguesia em fevereiro 

de 1766: 

 

Além de não haver o SS. Sacramento nesta Matriz, cuja Irmandade devia ocupar a 

melhor gente dela, acha-se a Irmandade do Orago que consequentemente vejo a ocupar 

aquela gente no último desmazelo e total ... que a vejo nos termos de a abolir, e para a 

levar de acordar do profundo sono em que a vejo submergida, abusando de todos os 

meios com que devem os Irmãos implorarem os auxílios do Céu, ordeno que o Irmão 

escrivão atual, com o procurador dentro de dois meses façam extrair dos seus assentos 

um rol dos devedores desta Irmandade e os quais o Rd.º Pároco evitará dos Ofícios 

Divinos até que satisfaçam o quanto devem. E como S. Exª Rmª concedeu a esta 

Irmandade as covas de que goza com o ônus de concorrerem e fazerem todo o reparo de 

que carece esta Matriz e aceitando esta Irmandade o benefício, em cujo desfrute 

continuam sem que satisfaçam a obrigação do reparo e como esta é a causa daquele bem, 

deve legitimamente sofrer esta quando não se executa aquela, pelo que ordeno ao Rdo. 

Pároco no que as sepulturas da Irmandade a aqueles Irmãos que morrerem devendo a 

esta Irmandade enquanto não pagam para que assim se enterrem em covas da Fabrica 

afim de exercerem os seus emolumentos e poder suprir a obrigação que tem aquela 

Irmandade.8 

 Outras medidas duras também aparecem na mesma Visita, em relação a uma outra 

Irmandade, motivadas inclusive pela própria intervenção do padre José Ferreira da Silva: 

A Irmandade da Boa Morte me não apresentou os livros e como o Rdo. Pároco me 

informa, que há anos esta irmandade nem contas faz, nem Missas manda dizer, nem se 

acha com... alguma de ... e só conserva o nome porque algum dia foi ..., ordeno que o 

Rdo. Paroco faça as suas sepulturas da Fabrica, negando-lhe as regalias que a ela 

pertence, cuidando do seu Altar enquanto não recorrem os Irmãos ou não apresentarem 

contas feitas e anuais cobrados.9 

                                                 
8 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima Trindade 

do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de Macacu. Rio 

de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. 

Localização: Manuscritos - 14,03,007 
9 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima Trindade 

do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de Macacu. Rio 

de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. 

Localização: Manuscritos - 14,03,007 
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 Na Visita de fevereiro de 1774, feita pelo Visitador Gabriel Muniz da Fonseca, presbítero 

secular e Bacharel em Cânones, e sendo ainda pároco o padre secular José Ferreira da Silva, o 

mesmo visitador anotou referente à Irmandade de Nossa Senhora do Rosário que 

O Rvdo. Pároco admoeste aos Procuradores da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário 

para que cuidem em por em arrecadação e o mais pertencente à mesma Irmandade, pois 

se mostra do livro e as suas contas não se ter cobrado coisa alguma do ano passado que 

lhe mostram serem contas de negros, e assim, mando que o Rvdo. Pároco admoeste que 

os Procuradores da dita Irmandade cuidem logo na cobrança dos  anuais, cumprindo em 

tudo com as suas obrigações, e não o fazendo assim no termo que lhe assinar, mandará 

convocar mesa e elegerão novos Procuradores que cuidem melhor do aumento desta 

Irmandade.10 

 Oliveira, acerca da Provisão de 20 de outubro de 1755, a qual obrigava que as Irmandades 

prestassem contas das suas gestões, comenta que  

As irmandades desenvolveram uma sólida tradição de gerirem de forma bastante 

autônoma seus bens sem cogitarem qualquer interferência do Estado ou da Igreja. Numa 

sociedade corporativa que reiterava a lógica polissinodal do exercício do poder, a gestão 

dos bens, tal como das relações no interior do grupo e deste com os demais, fazia parte 

do foro doméstico e não da alçada do príncipe. A irmandade, nesse sentido, era o 

protótipo de uma família espiritual, onde a relação interna à associação assemelhava-se 

ao foro doméstico/familiar. (OLIVEIRA, 2015, p.357) 

 Ainda no mesmo Capítulo, o Visitador prossegue deixando regras bem claras a respeito da 

forma de intervenção do pároco na vida da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário: 

O Rvdo. Pároco, como administrador das Irmandades da sua Igreja, deve advertir que na 

entrada de qualquer Irmão que entra, se deve fazer termo da sua entrada, assinado por 

ele e mais  a mesa, junto com o Revdo. Pároco, pois de outra sorte fica sendo nula a sua 

entrada e por evitar esta, mande que se observe, de hoje por diante, na forma sobredita, 

com a pena de pagar o Juiz pelos seus bens, destes bens para a fábrica da Igreja, e este 

Capítulo será lido na Missa conventual para que não possam alegar ignorância.11 

                                                 
10 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima 

Trindade do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de 

Macacu. Rio de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. 

Localização: Manuscritos - 14,03,007 
11 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima 

Trindade do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de 

Macacu. Rio de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. 

Localização: Manuscritos - 14,03,007 
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 Essa rigidez solicitada dos Párocos não aparece na Visita de setembro de 1727, feita pelo 

Cônego Lourenço de Valadares Vieira, sendo pároco o padre João Clemente: 

E como o zelo da piedade cristã se conhece em cada uma das freguesias na devoção e 

fervor das Irmandades que nelas se criam, e acho nesta freguesia algumas criadas com 

menos aumento de suas devoções, encomendo aos seus devotos irmãos que cuidem na 

boa conservação delas, por se fazerem dignos das indulgencias que aos Irmãos e 

confrades concedem os Sumos Pontífices, e ao Rvdo Pároco  mando lhe  faça saber 

persuadindo-os a que continuem na forma que puderem no melhoramento delas ornando-

as do seu necessário e concorrendo com seus anuais. E por que nos Compromissos de 

cada uma se devem observar  como Lei se manda que os Rvdos Párocos assistam as 

eleições das Irmandades e confrarias sitas nas suas Igrejas, mando que assim se observe  

por autoridade e conselho e autoridade do Rvdo Pároco fazer mais grave o ato das ditas 

eleições , como presidente na sua Igreja.12 

O Visitador solicita ao padre que busque estimular as freguesias de sua Matriz para que 

“continuem na forma que puderem no melhoramento delas” e solicita aos párocos que “assistam 

as eleições das Irmandades e confrarias”, pois estes representam “autoridade e conselho”, para 

“fazer mais grave o ato das  ditas eleições”. Certo que há uma clareza definida pelo Visitador 

quanto a importância da presença do padre da freguesia e quanto às responsabilidades das 

irmandades, mas o tom é bem outro quando comparado ao estabelecido em visitas já na segunda 

metade do XVIII. 

 Penso que o mesmo se pode perceber na Visita de junho de 1737, feita por José de Souza 

Ribeiro de Araújo, doutor em Cânones, sendo bispo D. Fr. Antônio de Guadalupe e o pároco o 

padre José Rodrigues Paixão. Anotou o Visitador, indicando a origem do problema da ruína da 

primeira igreja matriz da Trindade: 

Da indecência com que se acha a igreja atual que lhes está servindo de Matriz, aquela 

está tão decrepita que por instantes se lhe pode esperar a maior ruina e o que mais é que 

muitos dos fregueses não só repugnam satisfazer a Irmandade da Santíssima Trindade 

padroeira desta Igreja  o que se lhe está devendo aplicado para as obras, senão que pelo 

modo que podem estorvam a sua continuação.13 

                                                 
12 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima 

Trindade do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de 

Macacu. Rio de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. 

Localização: Manuscritos - 14,03,007 
13 LIVRO de registro das pastorais, capítulos de visita e outras matérias pertencentes à Freguesia da Santíssima 

Trindade do distrito da Vila de Santo Antônio de Sá, depois Vila de Macacu, e à posterior Freguesia de Santana de 

Macacu. Rio de Janeiro: [s.n.], 1727 - 1812. 140 f., Orig. 

Localização: Manuscritos - 14,03,007 
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 Assim, o estabelecimento de uma política de intervenção do Estado nos negócios da Igreja 

e no caso do artigo em tela, nas Irmandades leigas, teria se recrudescido na segunda metade do 

setecentos através da política pombalina de submeter a uma “razão de Estado” as instituições do 

império colonial português.  

 Por fim, vale citar as observações da visita de Monsenhor José de Souza Pizarro e Araújo a 

respeito das irmandades da freguesia da Santíssima Trindade, em 1794: 

O que sobre as Irmandades posso informar, é o mesmo que já tenho dito em todas as 

outras das Freguesias antecedentes, considerando-as nas mesmas circunstâncias, ou 

piores ainda: porque se os primeiros Irmãos foram diligentes em satisfazer as suas 

obrigações, zelosos e prontos em pagar os seus anuais, e por isso vantajosas as suas 

cobranças; hoje não sucede assim; porque além de ter esfriado aquele zelo e devoção, 

vivem todos esquecidos das obrigações dos seus cargos, e deveres; e que um culpável 

omissão, que há reduzido as mesmas Irmandades já última decência, elas se consideram 

no estado o mais deplorável; porque os anuais não se pagam, e menos as Mezadas dos 

Oficiais; não se fazem as mesas, nem as mais funções das suas respectivas obrigações. 

Os trastes e móveis deixados por aqueles Irmãos zelosos, e seus antepassados, por 

notável desleixamento dos presentes estão de todo perdidos: e como não se cuida em 

renovação deles, nada existe. Os procuradores, ou por amizades, ou por outras 

particulares razões, não procuram cobrar o que a cada uma se deve. Já seus oragos não 

se festejam, seus Altares se acham indecentemente tratados; e apenas, ainda 

remissamente, e com repreensível omissão, se mandam dizer algumas Missas 

determinados pelos seus Compromissos. Nelas tem provido os Ministros Seculares, que 

não se esquecem  de recomendar em seus Capítulos, que os Visitadores são Ministros 

incompetentes para lhes tomarem contas, como se vê das cópias referidas à página 279.14 

Observando-se que este trabalho tem característica superficial em relação à complexidade do 

tema abordado, é possível ao menos perceber, nos exemplos apresentados, que a ação sobre as 

irmandades, quando agregava religiosos afinados ao interesse do Estado, haja vista padres 

nomeados pelo monarca e prelados também afinados a esses interesses, como frei Antônio do 

Desterro, o peso sobre os recursos e organização das irmandades se fazia sentir. 

Evidente que a Igreja não se apresentava como uma instituição homogênea e certamente 

resistências a essas normatizações, tanto sobre os membros das irmandades quanto sobre os fieis 

comuns e sobre os párocos não surtiram efeitos imediatos face a repetição das mesmas 

“admoestações” aos fregueses da Trindade em várias visitas. 

Em suma, o período pombalino é um tema ainda aberto, complexo e passível de muitas 

reflexões. Muitas delas já contribuições de peso na historiografia, revisões dotadas de profundidade 

                                                 
14 Visitas Pastoraes de Monsenhor José de Souza Azevedo Pizarro e Araújo. Freguesia da Santíssima Trindade – 1794. 

Cópia datilografada de original manuscrito. Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro – Brasil. 
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de análise acerca de muitos aspectos do pombalismo. Para a região do vale do Macacu, na freguesia 

da Santíssima Trindade, essa pesquisa apenas nasceu. 
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JOSÉ LOURENÇO E O SÍTIO CALDEIRÃO: DÁDIVA PARA OS POBRES E 

ENTRAVE PARA AS ELITES 

Ubirajara Sampaio Bragança1 

Introdução 

No final da década de 80 do século XIX houve uma grande concentração de pessoas em 

Juazeiro do Norte, município do Estado do Ceará - isto aconteceu em decorrência de um suposto 

milagre que teria sido realizado pelas mãos do Padre Cícero Romão Batista. De acordo com os 

testemunhos, durante uma missa celebrada pelo padre Cícero, a hóstia sagrada havia se 

transformado em sangue na boca da beata Maria de Araújo, este suposto milagre logo se espalhou 

por toda a região pela boca dos fiéis. A cidade de Juazeiro começava então a viver uma grande 

efervescência religiosa. 

Foi neste contexto de agitações e também de levas de romeiros de vários estados do Nordeste 

para a região do Cariri, que chegou ao município de Juazeiro do Norte, José Lourenço, por volta 

do ano de 1892. Esse homem era um descendente de escravos, nascido no Estado da Paraíba. Em 

Juazeiro ele conseguiu uma aproximação com o Padre Cícero Romão e em pouco tempo esta 

relação foi se estreitando. Em decorrência disto, passou a desfrutar não somente da amizade do 

padre, como também da sua enorme confiança. Foi por conta desta grande amizade que este 

paraibano se tornou um verdadeiro discípulo do padre Cícero, que passou então a ser seu grande 

mestre e orientador.  

Entre 1894 e 1895 José Lourenço foi residir e trabalhar em um sítio de nome Baixa Danta, 

no município do Crato, sítio que havia sido arrendado a um coronel de nome João de Brito. Foi 

neste lugar que Lourenço começou a exercer sua liderança, a frente de uma comunidade que 

começava a viver pelo fruto do próprio trabalho. Esta área de terra em pouco tempo se transformou 

em um lugar de grande produtividade.  

Neste sítio, revelou-se tanto o talento de José Lourenço de grande líder de uma comunidade, 

como também seu carisma diante de um povo desesperançado, que até então havia experimentado 

apenas desemprego, fome e sofrimento. Estas pessoas estavam agora diante de um programa onde 

todos partilhavam os bens comuns da vida, ou seja, eles na verdade estavam vivendo uma 

experiência nova que remontava aos princípios vividos pelo cristianismo primitivo, onde tudo que 

produziam era dividido de igual forma entre todos.  

                                                 
1 Mestrando em História do Brasil - UNIVERSO- Niterói, RJ. pr.ubirajarabraganca@yahoo.com.br 
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Em 1926 as terras do sítio Baixa Danta foram vendidas e sem indenização alguma José 

Lourenço e seus amigos tiveram que sair e buscar abrigo em outro local. O padre Cícero então 

entrou em cena para prestar-lhes socorro, enviando-os para suas terras, localizadas na chapada do 

Araripe, num local conhecido como “Caldeirão dos Jesuítas”. Neste novo lugar a comunidade 

rapidamente se estabeleceu e de forma semelhante à Baixa Danta começou novamente a prosperar, 

atraindo assim muitas famílias pobres da região e até mesmo de outros Estados.   

Conforme as pessoas migravam para o Caldeirão, a mão de obra barata ficava mais escassa 

nas cidades e nas fazendas. Esse verdadeiro êxodo para o Caldeirão mobilizou não somente os 

fazendeiros, mas as elites locais. O sítio teve suas atividades interrompidas no ano de 1936 e a 

violência contra a irmandade perdurou até 1937, com perseguições e mortes na Serra do Araripe. 

Analisando os acontecimentos e histórias que nos chegaram, podemos fazer algumas boas 

reflexões. Entre elas verificar o que poderia possibilitar um ajuntamento tão grande em torno de 

um homem leigo e descendente de escravos como foi José Lourenço. E o que dizer da destruição 

de forma tão trágica de um povoado que em tempos de crise econômica era autossustentável, além 

de promover a igualdade e a fraternidade. E mais, alguns historiadores, tanto brasileiros como os 

“brasilianistas” que escreveram alguns textos sobre o Caldeirão, são acusados de omitir ou 

deformar os fatos, ou mesmo de narrar sempre as histórias de forma folclórica ou anedótica.  

A pesquisa teve seus limites cronológicos das últimas décadas do século XIX até os 

acontecimentos finais relacionados ao Caldeirão, que chegaram aos últimos anos da década de 

trinta do século XX. Para esta análise trabalhei com fontes bibliográficas que julguei serem 

confiáveis para a pesquisa atual sobre os movimentos sociais no Brasil. Os trabalhos pesquisados 

foram obras de autores preeminentes no debate contemporâneo, que certamente contribuíram para 

a reconstrução dessa ambiência onde se desenrolaram os acontecimentos, o que me possibilitou 

uma análise mais criteriosa. 

1- O sítio Caldeirão e os grandes latifundiários 

Embora José Lourenço tivesse relações de amizade com alguns proprietários de terras da 

região, não podemos entender que essas relações foram da mesma forma com os demais 

latifundiários. Acredita-se que na década de 30 houve uma evasão de muitos trabalhadores da 

região para o sítio Caldeirão. Esta opção dos camponeses provavelmente despertou um sentimento 

de indignação nos grandes latifundiários, que começaram a perder a mão-de-obra barata. O texto 

abaixo corrobora essa ideia, pois evidencia que o modo de vida praticado no Caldeirão, tornou-se, 
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não somente uma atração para muitos trabalhadores, como também um problema para os grandes 

latifundiários:  

A igualdade social e econômica praticada no Caldeirão chamou a atenção de inúmeros 

camponeses que lá se refugiavam, deixando para trás as condições de expropriação e 

subordinação às quais eram submetidos nos latifúndios da região. A evasão dos 

trabalhadores para as terras do Caldeirão despertou a ira dos coronéis da oligarquia 

fundiária do Cariri, que se sentiu ameaçada e passou a difamar a comunidade, divulgando 

tratar-se de um movimento de fanáticos religiosos, com aspirações comunistas e com 

pretensões de transformar-se em uma nova Canudos. Presumiam e temiam os coronéis 

que outros camponeses seguissem o exemplo do Caldeirão, fundando outras 

comunidades com o mesmo princípio de organização, fato que colocaria em risco a 

estrutura fundiária e, consequentemente, a política dos coronéis da região e do próprio 

Estado (DA SILVA e ALENCAR, 2009, p.133). 

Essa questão da terra é realmente muito importante para a pesquisa, ou seja, pensar no entrave 

que a comunidade do sítio Caldeirão havia se tornado para os grandes latifundiários. Para o 

historiador Airton de Farias, o Caldeirão tornou-se uma crítica silenciosa e implícita ao latifúndio, 

ou seja, a concentração de renda, de riquezas e de terras.2 A comunidade do beato, neste caso, 

estava causando prejuízos para o desenvolvimento da política dos coronéis, que ainda era exercida 

com muita força na região do Cariri. 

2- O sítio Caldeirão e os padres salesianos 

O Padre Cícero cedeu as terras do sítio Caldeirão para José Lourenço e seu povo, logo após 

a saída do beato de Baixa Danta. O Padre na época não teve preocupações em passar o terreno para 

a comunidade, até porque, quando fez seu testamento, o sítio ainda não estava em atividade. O 

testamento do Padre Cicero foi feito no ano de 1923 e o sítio Caldeirão começou a sua atividade 

somente em 1926. Com a morte de Padre Cícero em 1934, os salesianos, foram os grandes 

beneficiados com o testamento deixado por ele. As terras do Caldeirão estavam incluídas neste 

testamento.  

Houve uma disputa acirrada entre os padres salesianos e a diocese do Crato pelos bens do 

Padre Cícero. Sobre essa disputa, o pesquisador Eduardo Diatahy, faz o seguinte comentário: “O 

bispo diz o seguinte:  qualquer bem, de qualquer sacerdote, é do bispado, e aí, eles tem o apoio da 

Igreja do Vaticano e impedem a chegada dos salesianos, só permitem a entrada deles, se eles 

                                                 
2 Depoimento do historiador Airton de Farias para TV O POVO no Documentário: OS CEARENSES - Beato José 

Lourenço. Disponível em:<https://www.youtube.com/watch?v=v3sVsosLJgM> acesso em: 25 fev. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3sVsosLJgM
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renunciassem aos bens.”3  Essa foi uma tentativa da diocese do Crato de impugnar o testamento do 

Padre Cícero e se apropriar de seu patrimônio. Segundo Luitgarde, diante do conflito, a justiça 

brasileira fez cumprir então as disposições testamentárias deixadas pelo padre, entregando assim, 

os bens aos salesianos (BARROS, 1988, p.302). Ainda segundo a antropóloga: 

 

Tomando posse de todas as propriedades que herdaram, em 1936 os salesianos, embora 

José Lourenço lhes pagasse fielmente a renda da terra e lhes trouxesse cargas e mais 

cargas de produtos do Caldeirão, deliberaram o despejo do beato e sua gente. Inicia-se 

uma campanha de difamação contra ele, que era acusado de promiscuidade sexual, 

práticas diabólicas, etc. (BARROS, 1988, p.302). 

A partir de então, houve uma pressão por parte dos padres salesianos para que o beato 

deixasse imediatamente o sítio Caldeirão. Ele era um homem pacífico e até estava disposto a sair, 

desde que fosse indenizado, uma vez que chegou ao lugar quando este ainda estava em condições 

muito precárias. Os salesianos que não estão dispostos a negociar com José Lourenço, também vão 

se posicionar contra a irmandade do Caldeirão. 

3- O sítio Caldeirão e o Governo do Estado 

O governo do Estado não estava alheio aos acontecimentos que envolviam a irmandade do 

sítio Caldeirão, pois a experiência de Antônio Conselheiro, em Canudos, ainda estava presente no 

imaginário das classes dominantes. Havia uma preocupação imensa por parte das autoridades 

quanto a um possível crescimento dessa irmandade no sítio. Rui Facó, diz que: “Certo dia, as 

autoridades acharam que no Caldeirão se criava um foco de ameaça à ordem estabelecida e às 

propriedades vizinhas”(FACÓ, 1978, p.200).  Somado a este desconforto por parte do governo em 

relação à comunidade do Caldeirão e seu aumento populacional, devemos acrescentar que pairava 

no ar a chamada “ameaça comunista”, que era uma outra preocupação do governo. E mais, na seca 

de 1932, como já relatamos, os refugiados que buscaram abrigo no sítio administrado pelo beato 

José Lourenço, conseguiram sobreviver, ao contrário de muitos que ficaram sob os cuidados do 

governo. Neste sentido, a irmandade do Caldeirão, com sua administração baseada num sistema de 

igualdade e partilha, acabou, mesmo que de forma não intencional, de pôr a prova o governo do 

Estado, e, por conseguinte, expor suas deficiências diante das adversidades. Portanto, o perigo de 

                                                 
3 Depoimento do historiador Eduardo Diatahy para o documentário: OS CEARENSES - Beato José Lourenço. 

Disponível em:< https://www.youtube.com/watch?v=v3sVsosLJgM> acesso em: 25 fev. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=v3sVsosLJgM
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que mais pessoas fossem atraídas por esse tipo de administração, certamente deixou o governo do 

Ceará em sinal de alerta. 

A comunidade do Caldeirão, na segunda metade dos anos trinta, parece ter se tornado uma 

ameaçava à sociedade. Latifundiários, Igreja e Governo, partilhavam do mesmo pensamento a 

respeito do perigo que representava a permanência dessa comunidade no município do Crato. O 

beato José Lourenço, na verdade, havia construído, juntamente com sua comunidade, um “mundo 

novo”, fora daqueles padrões estabelecidos pela classe dominante. Para Luitgarde:   

A constituição de uma nova concepção de mundo, permeando as novas formas de 

relações sociais que não mais eram de dominação, subordinação a nível econômico (não 

havia proprietários e não-proprietários dos meios de produção) era tão abrangente que a 

sociedade desnecessitou de instrumentos de dominação, vale dizer, prescindiu de 

organismos de repressão. (BARROS, 1988, p.153).   

Neste caso, o enfrentamento entre esses “dois mundos” completamente antagônicos, era 

inevitável, na observação de Luitgarde: É um confronto entre duas sociedades: A global – 

desigualitária e exploradora; e a dos beatos – igualitária ordenadora e harmonizadora, o que vai 

desencadear uma forte reação da sociedade dominante (BARROS, 1988, p.150).  Portanto, como 

se percebe, uma luta de classes. Neste momento de conflitos na sociedade, o governo do Estado, 

deveria aparecer como realizador do “bem comum”. Mas no caso do Caldeirão, o Estado não 

assumiu um papel de neutralidade, pois estava pronto para se submeter e consequentemente, 

defender os interesses da classe dominante.  

4 - A revolta de 1935 em Natal e o recenseamento do Caldeirão  

Em novembro de 1935, aconteceram no Brasil algumas sublevações contra o governo de 

Getúlio Vargas. Essas revoltas ficaram conhecidas na história como os “Levantes comunistas de 

35” ou “Intentona Comunista”. As revoltas aconteceram nas cidades de Natal, Recife e Rio de 

Janeiro. Em poucos dias as forças do governo reprimiram os levantes e os militantes comunistas 

foram duramente perseguidos. Embora ciente da importância do estudo sobre os levantes de 35 nas 

três cidades citadas, não abordaremos os acontecimentos em Recife e nem no Rio de Janeiro. Para 

nossa pesquisa, os acontecimentos que se desenrolaram em Natal são os que nos interessam no 

momento, pois na época eles foram vistos pelas elites como tendo ligações estreitas com os 

acontecimentos do Caldeirão. 
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O episódio de Natal deve ser entendido como um movimento de quartel. Ele se desencadeou 

no dia 23 de novembro, depois que alguns soldados foram expulsos da corporação, acusados de 

assalto a um bonde. Segundo Marly Vianna: 

...a notícia da expulsão dos baderneiros deixou indignados os militares subalternos no 

quartel. No mesmo dia o sargento Quintino Clementino de Barros e o cabo Giocondo 

Dias foram procurar a direção do Partido Comunista, do qual eram membros, para 

comunicar que o 21º ia rebelar-se às sete e meia da noite e pediam que o partido dirigisse 

a revolta. A direção era contrária à rebelião, mas, depois de muita insistência dos dois 

militares, resolveu participar. (VIANNA apud FERREIRA, 2013, p.88.) 

Nesta rebelião de Natal, os comunistas formaram grupos juntamente com os militares do 21º 

e tomaram a cidade. A rebelião encontrou apoio da população e se estendeu para o interior do 

Estado, durou quatro dias, período em que a cidade ficou em poder dos rebelados. Depois de 

intensos combates, os revoltosos foram derrotados pelas forças auxiliares enviadas pelo governador 

da Paraíba, que contou também com o apoio de Dinarte Mariz, um fazendeiro e político, que 

organizou a resistência, reunindo grupos armados para enfrentar os que haviam aderido ao 

movimento. (VIANNA apud FERREIRA, 2013, p.90.) 

A revolta de Natal, diferentemente das outras duas, foi a única que encontrou apoio ativo da 

população. Esta participação popular tornou-se um motivo nas mãos das autoridades para 

posteriormente se pensar que a população dispersa após a derrota havia se refugiado no Estado do 

Ceará, mas especificamente no sítio Caldeirão. Isto porque, um ano depois dos levantes, enviaram 

uma diligência policial ao sítio para interromper suas atividades, e lá descobriram através de um 

recenseamento, que a maioria dos moradores do sítio era do Estado do Rio Grande do Norte. A 

esse respeito o tenente Góes de Campos Barros, afirma: “Procedeu-se a uma espécie de 

recenseamento e chegou-se a uma impressionante conclusão: 75% dos fanáticos eram filhos do Rio 

Grande do Norte, 20% de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Piauí e 5% apenas cearenses 

natos.” (BARROS, 1964, p.8) 

Entendo que realmente há uma diferença considerável entre os estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará. O mais impressionante é que o sítio Caldeirão ficava no município do Crato, no 

Estado do Ceará. Esta diferença no recenseamento4 me despertou bastante interesse durante a 

pesquisa, pois a interrupção das atividades do Caldeirão precisava ser legitimada. Pairava no ar 

                                                 
4 Pedro Andrade, filho de remanescente, embora não tendo informações mais concretas a respeito dos números 

apresentados no relatório, me informou durante a pesquisa que realmente a maioria das pessoas era do Rio Grande do 

Norte. Segundo ele, os remanescentes só falavam em gente de lá.  
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uma “ameaça comunista”, e neste caso, nada mais favorável para as autoridades cearenses do que 

fazer uma associação com os levantes de Natal. Mesmo tendo muitas pessoas do Rio Grande do 

Norte no sítio, o exagero nos números do recenseamento poderia ajudar nessa ponte de ligação. 

5 - O sitio caldeirão interpretado como uma ameaça comunista 

Em 1930 iniciou-se a conhecida “era Vargas”, com um governo provisório que foi até o ano 

de 1934. Neste período, o presidente Getúlio Vargas deu início ao processo de centralização do 

poder. Vargas, posteriormente foi eleito indiretamente para ficar na presidência até o ano de 1938, 

quando estava prevista uma nova eleição presidencial. Mas antes das eleições, o governo utilizou 

o chamado plano COHEN5,  para aterrorizar a população e implantar o Estado Novo, em 1937. 

Mas antes mesmo da implantação do Estado Novo, Getúlio Vargas, já fazia acirrada campanha 

contra os comunistas. À nação, Getúlio justificava sua repressão ao comunismo, sempre evocando 

imagens de unidade, patriotismo e interesse nacional contra o comunismo (LEVINE, 1980, p.290). 

Por exemplo, em 10 de maio de 1936, na Hora do Brasil, Getúlio discursou da seguinte forma: 

As destrutivas atividades do comunismo russo são várias e de muitas faces.  À luz da 

natureza insidiosa desse trabalho, meios ordinários de manutenção da segurança 

nacional revelaram-se ... fracos e ineficazes ... A luta ... contra o eterno inimigo... tem de 

ser dura, dedicada e implacável. 

Confiante no patriotismo e no devotado exemplo das forças armadas, concluiu, ... afirmo 

que a ordem será mantida e as instituições preservadas (LEVINE, 1980, pp.290,210). 

Percebe-se pela citação acima, que na década de trinta houve muitos embates e repressões 

contra o comunismo aqui no Brasil. O sítio Caldeirão, sob a administração do beato José Lourenço, 

chegou a ser interpretado como um embrião do regime comunista. O modelo implantado no 

Caldeirão, conforme já mencionado, despertava a atenção do governo. Somando-se a isto, as 

autoridades também começavam a receber notícias sobre o “perigo vermelho”,6 que representava 

aquele ajuntamento de nordestinos. Segundo Domingos Sávio Cordeiro:  

Revestidos de uma visão de mundo igualitário, o povo do Caldeirão  construiu na 

comunidade um modo de vida com relações eqüinânimes, que se manifestava em um 

convívio equilibrado, com alteridade e capacidade de exercer, em ritos cotidianos, uma 

                                                 
5 Documento revelado pelo governo brasileiro onde continha um suposto plano para a tomada do poder pelos 

comunistas. 
6 O “perigo vermelho” era o mesmo que a “ameaça comunista” na mentalidade da classe dominante.   
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fé extraordinária. Assemelhava-se a uma comunidade comunista (CORDEIRO, 2013, 

p.100). 

Em uma década, onde se vivia esse confronto ideológico entre o capitalismo e o comunismo, 

qualquer tipo de atividade que apontasse para o segundo, não seria bem recebida pelas autoridades, 

e esse era o caso do Caldeirão. As autoridades, estavam dispostas a levar a cabo a perseguição ao 

regime que interpretavam como nocivo a sociedade. No relatório feito pelo tenente José Goes de 

Campos Barros (Delegado da Ordem Política e Social), sobre a diligência feita ao sítio Caldeirão 

em 1936, Ele diz assim:  

As hostes de Lourenço tomaram, no entanto, um tamanho vulto que, no ano passado, as 

autoridades locais trouxeram ao conhecimento do Capitão Cordeiro Neto, certos fatos 

singulares, que ali se estavam passando. 

O caso se tornara tanto mais grave quando as romarias à Juazeiro se estavam canalizando 

para o Caldeirão, onde as relações de produção e consumo tendiam, francamente para o 

comunismo (BARROS, 1937, p.6). 

 Neste caso, a interrupção dos trabalhos no sítio Caldeirão, seria fundamental para fortalecer 

o governo do Estado diante da conjuntura que vivia o país. Poderiam alegar para a população, que 

em nome da ordem e do bem, estavam simplesmente apagando os focos comunistas existentes no 

Estado. Sendo assim estariam muito bem alinhados com as propostas de governo do chefe maior, 

Getúlio Vargas. 

No ano de 1936 o sítio Caldeirão foi completamente destruído. As  casas que ali existiam 

foram incendiadas. Os membros da comunidade que se recusavam a voltar para seus lugares de 

origem, se refugiaram na Serra do Araripe. Mas no ano de 1937 foram massacrados pelas forças 

do governo. Acredita-se em cerca de 700 pessoas mortas. Segundo testemunhos de remanescentes 

o governo utilizou inclusive aeronaves na repressão aos refugiados do sítio.  

O Caldeirão foi um modelo diferenciado da sociedade de seu tempo, pois apresentou um 

modo alternativo de trabalho, baseado nos mutirões formados por seus moradores. Esta foi uma 

característica particular que o manteve sempre em boas condições durante os dez anos de sua 

atividade na região do Crato.  
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O SIONISMO COMO FUNDAMENTAÇÃO DO ESTADO DE ISRAEL E A 

IDENTIDADE JUDAICA-SIONISTA-ISRAELENSE: IDEOLOGIA LAICA OU 

TEOLOGIA NACIONAL? – 1967/1987. 

Cláudio Márcio Lima Prado1 

Introdução 

O debate sobre o caráter e a natureza do sionismo enquanto elemento central na política/ação 

do Estado de Israel assume grande importância: por trás da retórica secular e da ideologia laica 

estaria, na realidade, um “mito teológico nacional” que consagrou a visão de “missão”, de 

“concretização da promessa”, de realização do antigo sonho de retorno à Palestina pelos judeus. O 

objetivo deste trabalho é demonstrar como, a partir da Guerra dos Seis Dias até a Primeira Intifada, 

se processou uma série de permutações decisivas nessas/dessas identidades que se confrontavam, 

que colidiam com alguns princípios do sionismo laico e nacionalizaram premissas 

religiosas/teológicas na sociedade israelense. 

A passagem do século XIX para o século XX assinala o surgimento do sionismo2, tendo 

como “pais fundadores”: Theodor Herzl, Moisés Hess e Leon Pinsker. Aparentemente desiludidos 

com a perspectiva de incorporação dos judeus pelos países onde estes residiam – haja visto que os 

judeus viviam sem direitos plenos de cidadania, estando ainda sujeitos a perseguições –, 

apresentam um projeto de autonomia nacional, de emancipação coletiva. 

Em uma Europa profundamente marcada pelos crescentes nacionalismos e pela “crença de 

que as nações tinham o direito de autodeterminação” (HOBSBAWM. 1995, p. 39), o movimento 

sionista pregava o retorno à “pátria ancestral”, como reação ao crescente antissemitismo e ao anti-

judaísmo.  

A ocupação da Palestina sempre foi uma questão fundamental para o povo judeu, embora, 

em grande parte de sua trajetória os judeus tenham sido alijados do “direito” de estar em Sion, na 

sua “Terra Prometida”. Na segunda metade do século XIX, a Europa ocidental abrigava a maior 

                                                 
1 Mestrando em História do Brasil (PPGHB/UNIVERSO). claudiomlp72@gmail.com 
2 Segundo François Massoulié, o termo sionismo: “que surge por volta de 1890, refere-se à Sion, colina de Jerusalém, 

sobre a qual foi construído o primeiro templo, e que simboliza a Terra Prometida” (MASSOULIÉ.1996, p. 45). Para 

Michael Comay, o termo sionismo deriva: “do Monte Sion, uma das montanhas em que está situada a cidade de 

Jerusalém. Desde o exílio da Babilônia, no século VI a.C. ‘Sion’ passou a simbolizar para os judeus a esperança de 

retorno à sua pátria.” (COMAY.1983, p.7). De acordo com Silvia Szterling: “a palavra sionismo deriva de Sion, nome 

antigo de uma das colinas de Jerusalém, e que passou a designar tanto aquela cidade como a Terra de Israel. O 

movimento sionista – ou a idéia de recriar na pátria ancestral um novo Estado para o povo judeu – tomou forma na 

década de 1880, ao mesmo tempo em que a Europa era convulsionada por uma onda nacionalista.” (SZTERLING. 

2000, p. 47). 
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parte da comunidade judaica, ao passo que Israel (a antiga Israel dos tempos bíblicos), encontrava-

se subjugada, sendo então uma província do Império Otomano – denominada Palestina – onde os 

representavam apenas quatro por cento de uma população de cerca de seiscentas mil pessoas.  

O sionismo desde o princípio causou enormes divergências e resistências no cerne da 

comunidade judaica. Com a preponderância do aspecto nacional sobre o religioso do judaísmo a 

“campanha sionista” sofreu ataques constantes, dentre eles, o dos judeus ortodoxos que tinham a 

seguinte visão do movimento sionista: “esse empreendimento leigo é sacrílego, pois subordina a 

identidade judaica a um projeto político e prega o retorno à Terra Prometida antes da chegada do 

messias.” (MASSOULIÉ. 1996, p. 47) 

 Neste momento os judeus continuam acreditando na “emancipação individual”, dentro dos 

limites dos países onde residiam e viam no sionismo uma elegia ao antissemitismo na medida em 

que propõe uma ruptura com o Ocidente.  

Durante séculos, o retorno a Israel não foi colocado como objetivo prático, pois os judeus 

não achavam que retornariam a Jerusalém antes da vinda do Messias e, evidentemente, 

na época eles acreditavam, tal como hoje, que o Messias ainda não havia chegado. (...) 

Foram os acontecimentos casuais da história que permitiram à fé ortodoxa aceitar algo 

que até então havia rejeitado por completo. Na verdade, o sionismo ortodoxo3 sempre se 

opôs ferrenhamente ao sionismo.” (Hobsbawm. 2000: p. 33) 

O final da Primeira Guerra Mundial alterou profundamente a situação da Palestina ao 

estabelecer o Mandato Britânico na Palestina – que se estendeu até 1948 – terminando com o 

domínio Otomano sobre a região. Juntamente com a dominação britânica começaram a chegar 

grandes levas de imigrantes judeus (atraídos pelos melhoramentos da administração inglesa: 

ferrovias, abastecimento, fábricas, escolas, hospitais etc.). 

A animosidade entre judeus e árabes começou a se tornar perigosa, a presença de “dois povos 

em uma só Terra” multiplicava as diferenças e exacerbava a nacionalismo e os interesses opostos 

de ambas as partes – a elite palestina incita os árabes a se insurgirem contra as colônias judaicas, 

os judeus por sua vez, criam a Haganah4 em 1920. 

 

                                                 
3 Com a ascensão do totalitarismo na Europa e, principalmente após a descoberta dos campos de concentração nazistas, 

do genocídio e do holocausto, a comunidade judaica ortodoxa e a opinião pública internacional passaram a exigir a 

criação de um lar nacional para os judeus na Palestina indo de encontro aos ensejos sionistas. 
4 A Haganah originalmente era uma milícia judaica criada para proteger os colonos e lutar contra os árabes. Operou 

clandestinamente até a criação do Estado de Israel, quando se converteu no exército israelense. 
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A criação do Estado de Israel 

A fundação do Estado de Israel constituiu a culminância de um longo processo cujos 

primeiros passos foram dados no final do século XIX, quando muitos judeus começaram 

a falar sobre a possibilidade de voltar para sua antiga pátria. isso representou o reforço 

palpável de um antigo desejo, que é repetido pelos judeus todos os anos na Páscoa: ‘No 

ano que vem em Jerusalém’. (...) A nova República de Israel foi proclamada em 1948. 

Muitos antigos sionistas desejavam criar um Estado laico, secular, mas os judeus 

ortodoxos conseguiram realizar seu desejo de que o país fosse fundado com base na 

religião judaica. Este novo Estado tem vivido em contínuo conflito com o mundo árabe, 

Também por causa dos milhares de palestinos que foram deslocados na época da 

fundação de Israel. 

Jostein Gaarder (2000, p. 103-4) 

Embora a convivência entre árabes e judeus remonte ao período do Primeiro Templo, na 

Palestina judeus e árabes praticamente não mantiveram contatos, “a comunidade judaica 

palestinense, numericamente ínfima, era de caráter extremamente ortodoxo e religioso e 

mantinha-se afastada da vida do país. Nos meados do século XIX viviam na Palestina 500 mil 

árabes e 12 mil judeus.” (MONTEIL. 1967, p. 88) No princípio a convivência entre os judeus 

sionistas e os árabes nas colônias palestinas transcorria – de certa forma – em clima de tolerância: 

Quando foi iniciada a colonização judaica na Palestina, em fins do século XIX, eram 

raras as cenas de violência entre os árabes e os judeus sionistas. Comprando terras de 

proprietários árabes absenteístas, estabelecidos em Jerusalém ou em Beirute, muitos 

judeus chegaram imbuídos dos ideais de cooperação mútua e, bem ao estilo da época, 

acreditavam estar trazendo progresso e civilização para os habitantes da região. 

(GRIMBERG. 2000, vol. 3, p. 105.) 

O fim da Segunda Guerra Mundial aumentou a pressão da opinião pública internacional, que 

somados as cada vez mais constantes ações terroristas e aos custos da manutenção do Mandato 

Britânico na Palestina fizeram com que a Inglaterra abdicasse do Mandato – em fevereiro de 1947 

– deixando o futuro da região nas mãos da Organização das Nações Unidas (ONU). 

O Comitê especial da ONU – com a concordância dos EUA e da URSS, numa clara alusão a 

futura polarização característica da Guerra Fria – optou por dividir a palestina em dois Estados 

independentes: um árabe e outro judeu. A área de Jerusalém seria território internacional controlado 

pela ONU. A partição ficou decidida na Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU (de 28 de 
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novembro de 1947) e ficou conhecida como Plano de Partilha da Palestina5. A Resolução 181 

estabelecia entre outras coisas que: 

até 1º de fevereiro de 1948 os britânicos evacuariam a costa do território destinado aos 

judeus para facilitar-lhes a organização da vinda e a obstrução de imigrantes; até 1º de 

abril de 1948 as comunidades judaicas e árabe criariam seus respectivos Conselhos 

Provisórios de Estado, aos quais os ingleses transmitiriam os poderes e cujo exercito 

inicialmente seria supervisionado por uma comissão especial das Nações Unidas; até 1º 

de agosto de 1948 as autoridades britânicas deixariam definitivamente a Palestina; até 1º 

de outubro os Conselhos Provisórios deveriam se transformar em governos soberanos. 

(Revista Aventuras na História – Israel 60 anos. Novembro de 2007, p. 23) 

Durante esse longo período o “status” da relação árabe-israelense sofreu muitas mudanças. 

Efetivamente após a criação do Estado de Israel a situação tornou-se de beligerância. Desta forma, 

a natureza política e demográfica da Palestina, modificou-se drasticamente em função dos “eventos 

político-militares” relacionados à criação do Estado de Israel. 

Tendo rejeitado o Plano de Partilha proposto pela ONU os palestinos e os países árabes não 

se prepararam para a institucionalização de um projeto para o Estado Árabe da Palestina previsto 

na Resolução 181. Os judeus, ao contrário, não só continuaram desenvolvendo seus preparativos 

para o estabelecimento do futuro Estado Judaico, como tinham outros propósitos (revelados 

posteriormente): em março de 1948, poucas horas antes da retirada final das autoridades britânicas, 

David Ben Gurion lia a Declaração de Independência do Estado de Israel – minutos depois os 

Estados Unidos reconheciam o novo Estado, a União Soviética também reconheceu o Estado Israel 

rapidamente. O êxito político-diplomático israelense se estendeu também ao campo militar, embora 

inferiorizados numericamente as tropas israelenses: 

conquistaram 78% do antigo território palestino – 22% a mais do que fora previsto pela 

ONU para alojar a população árabe, de acordo com o Plano de Partilha. (...) Desse modo, 

a situação continuava explosiva nas fronteiras de Israel com seus vizinhos. 

(SZTERLING. 2000, p. 57) 

Com a criação do Estado de Israel a composição da comunidade judaica sofreu profundas 

transformações6 – agora há um Estado israelense independente, todavia continuam existindo judeus 

                                                 
5 O Plano de Partilha determinava que os judeus tivessem com 56,5% do território da Palestina, os árabes com 42,9% 

e a área de Jerusalém (0,6%) seria administrada pela ONU. Os países árabes e os palestinos recusaram prontamente o 

Plano de Partilha, ao passo que os judeus receberam as “boas novas” com grande entusiasmo.  

 
6 De acordo com Massoulié (1996, p. 66): Hebreu/Hebraico: estes termos se referem ao povo de Abraão e à língua do 

Velho Testamento. A escolha do Hebraico como língua nacional pelo movimento sionista realça sua filiação histórica 
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dispersos por todo o planeta. Surgiram também novos agentes históricos: os judeus israelenses, os 

árabes israelenses, os palestinos confinados nos campos de refugiados etc. 

O sionismo e a identidade judaica-sionista-israelense: ideologia laica ou teologia nacional? 

O exemplo mais extremo que me ocorre, e que é uma excelente ilustração desse processo 

(do mito nacional se tornar uma justificativa do nacionalismo), é o caso de Israel. Não 

há a menor dúvida que o mito histórico da expulsão da palestina e o sonho de retorno só 

foi percebido como programa político no final do século XIX. Na verdade ele se firmou 

independentemente das vicissitudes do povo judeu. 
Eric Hobsbawm (2000, p. 33) 

Desde o principio os sionistas optaram pelo que Normam Finkelstein definiu como “via de 

transferência”, ou seja, a expulsão dos árabes da Palestina. Esse “desaparecimento” da população 

árabe era imprescindível para que fosse alcançada uma das primeiras metas do sionismo que era 

solucionar o que se chamava “questão judaica” defendendo a criação de um Estado que fosse 

judaico – se não homogeneamente, pelo menos em sua esmagadora maioria. 

A população árabe da Palestina era o principal obstáculo para alcançar a meta sionista – às 

vésperas da colonização sionista a Palestina era esmagadoramente muçulmana e cristã árabe.  

Para garantir o “êxito” de seu “empreendimento” os judeus deveriam se constituir como 

maioria populacional → 1º. Migração em massa. 2º. Compra das propriedades árabes. 3º. Criação 

de um Estado Judeu na Palestina. 

Apesar de toda retórica sobre o desejo de “conviver com os árabes em condições de 

unidade e respeito mútuo, trabalhando com eles para transformar a pátria comum numa 

terra de prosperidade” (XII Congresso Sionista, 1921), desde o início estavam inclinados 

a expulsá-los. (FINKELSTEIN. 2005, p. 15) 

                                                 
e a legitimidade de suas reivindicações sobre a terra da Bíblia. 

Israelense: qualquer cidadão do Estado de Israel, sem distinção de etnia ou religião. Na realidade há israelenses árabes, 

muçulmanos e cristãos; porem os demais cidadãos podem ser considerados como cidadãos completos num Estado cujo 

fundamento é o judaísmo? 

Israelita: adepto da religião judaica; este termo foi forjado com fins de assimilação, para evitar conotações carregadas 

da palavra “judeu” e ressaltar o caráter unicamente religioso – e não nacional – do judaísmo.  

Judeu: quem é judeu? Esta questão extremamente delicada foi debatida por muito tempo, tanto pelos que se 

consideram judeus como pelos góim (não judeus). Ela já obteve respostas diferentes segundo os critérios considerados 

(religioso, genealógico, cultural etc.). Em Israel, especialmente, o problema até hoje não foi resolvido. Com frequência 

já se propôs uma definição que, por ser subjetiva, talvez seja a melhor: seria judeu todo aquele que, por uma razão ou 

outra, se considera judeu. 

Sionista: partidário do retorno dos judeus à Palestina; nem todos os sionistas são judeus e, sobretudo, nem todos os 

judeus são sionistas. 



 

310 

Passada a etapa de constituição do Estado de Israel, a política nacionalista israelense ganha 

“novos contornos” com a primeira-ministra Golda Meir: o povo judeu é agora “soberano” em sua 

nação, os palestinos não têm mais poder decisório em Israel, uma vez que, “apenas em mãos 

judaicas repousam as chaves que dão acesso a Israel”. Definitivamente, os interesses de 

israelenses e palestinos tornam-se contraditórios: 

Esse é o único ponto em que concordo com nossos vizinhos árabes. Israel não será mais 

destruído. Mas árabes não têm o direito de ditar a política imigratória do Estado de Israel. 

(...) As portas de Israel acham-se abertas. As chaves estão em nossas mãos, nas mãos do 

independente e soberano povo judeu. (Meir. s/d: p.126) 

Israel, então, busca com as colônias judaicas nos territórios ocupados garantir a posse e uma 

possível anexação da maior parte dos antigos territórios do Estado árabe da Palestina (sobretudo os 

considerado vitais por Israel do ponto de vista econômico, militar, estratégico, territorial, religioso 

etc.). O governo israelense desenvolve uma política de estímulo à ocupação destes territórios 

através do oferecimento de benefícios para os que aderirem ao projeto de migração para as colônias 

judaicas estabelecidas nestas áreas. 

O governo então passou a incentivar jovens casais a migrarem para lá, onde poderiam 

comprar belas casas, com toda infraestrutura, a 30% do preço que pagariam em Tel-aviv. 

Partidos religiosos e de extrema-direita também começaram a recolher fundos (e 

militantes) no exterior, principalmente nos EUA, para instalar colônias no local, que 

diziam era parte da “grande Israel bíblica”. No fim dos nos 80, havia cerca de 100 mil 

colonos judeus na Cisjordânia e 5 mil em Gaza. Em algumas regiões, a situação era 

insustentável. (BRENER. 1997: p. 74) 

Outra pedra angular para que o Estado Israel garantisse a primazia do elemento judeu na 

sociedade israelense foi a aprovação da Lei do Retorno em 1950 pelo Knesset7, que garantiu 

exclusivamente ao judeu israelense o direito (atemporal) de regressar para Israel, logo, todos os 

palestinos forçados a deixar o país nos sucessivos conflitos posteriores a criação de Israel ficam 

alijados desse direito que, consequentemente, faz de todo israelense não judeu um cidadão de 

segunda classe. O que evidencia: o cunho religioso do Estado de Israel que pauta suas ações no 

judaísmo. 

Como afirmou Hobsbawm (1990) o passado constitui-se “no elemento fundamental das 

ideologias nacionalistas”, pois é sempre possível recriar um passado “satisfatório” na medida em 

                                                 
7 Knesset: Parlamento de Israel. 
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que o objetivo das ideologias nacionais é a construção do presente. Exatamente por isso o 

nacionalismo busca na tradição, no sentimento de “pertencer a uma coletividade” o referencial, o 

elemento que ultrapassa a esfera do indivíduo: 

No entanto, o nacionalismo também envolve um contínuo processo dinâmico em que os 

símbolos são constantemente recriados, e novos significados são atribuídos a eles, 

conforme as mutáveis circunstâncias através das quais a vida da comunidade se 

desenvolve. A representação dos ritos comuns realça o sentimento de unidade entre os 

membros da nação. A exibição de certos símbolos identificados com a vida do grupo 

desperta profundos e apaixonados sentimentos que não podem ser reduzidos a uma causa 

racional. (GUIBERNAU. 1997, p. 154) 

A criação do Estado de Israel retomou esses símbolos, estas tradições, uma vez que as 

autoridades israelenses e os defensores de “Sion” veem em Israel: “a reencarnação do Estado 

Judaico da antiguidade. (...) Um foco de identidade para os judeus que vivem no resto do mundo, 

ou seja, na Diáspora.” (Comay. 1983: p. 89) 

O esforço palestino pela conquista do seu espaço nacional autônomo reflete o que Guibernau 

define como “nacionalismo de minorias”: 

A preservação, ao menos, da existência cultural da nação é o principal objetivo dessa 

forma de nacionalismo, que defende direitos para todos os membros da comunidade, 

sobretudo o direito de ser ‘diferente’. Em termos políticos, esse tipo de nacionalismo 

exige autonomia para controlar um espaço vital (que nesse caso, é também um território 

geográfico), e luta por canais de representação, reivindicando o acesso a processos de 

tomada de decisões que afetam sua comunidade. (GUIBERNAU. 1997, p. 155) 
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CARTOGRAFIA DE FAMÍLIAS MISSIONÁRIAS DE IMIGRANTES BRASILEIROS 

EM PORTUGAL 

Maria Rita de Cássia Sales Régis1 

Maria Cristina Dadalto2 

O acesso de Portugal à Comunidade Econômica Europeia (CEE) em 1986, no alvorecer do 

século XXI, ecoou positivamente na dinâmica da economia do país. Portugal, beneficiado pela 

expansão do consumo e do acesso ao crédito, viu florescer a modernização da infraestrutura, a 

qualificação e a ampliação da rede de serviços. Esse contexto fomentou também o fluxo migratório 

de brasileiros para aquele país (MALHEIROS, 2007). 

A imigração brasileira em Portugal, no entanto, é relativamente antiga. Em 1960, os 

brasileiros constituíam a segunda comunidade estrangeira no país, depois da espanhola, e 

correspondiam a um quinto dos imigrantes residentes. Entre 1960 e 1981, contudo, sofreu uma 

redução. Nos anos 80, a imigração brasileira voltou a crescer aumentando de forma expressiva até 

1995 e disparando a partir de 1998/1999 (MALHEIROS, 2007). No período considerado mais 

significativo, em termos numéricos, são definidas duas vagas migratórias, com o registo de uma 

importante mudança do “perfil do imigrante” da primeira para a segunda vaga.  

A primeira vaga, entre meados da década de 1980 e a primeira metade da década de 1990, 

constituiu-se como um movimento limitado de contracorrente de profissionais qualificados com 

uma predominância de dentistas, de especialistas em informática, de publicitários, de jornalistas e 

de engenheiros. A segunda, com início no final da década de 1990, tornou-se um significativo fluxo 

de imigrantes laborais, constituída, sobretudo, por indivíduos provenientes das classes sociais 

brasileiras mais desfavorecidas que se ocuparam de profissões menos qualificadas e de mais baixos 

salários. A exemplo, profissionais das áreas da construção civil, da restauração, do trabalho 

doméstico, do comércio e do atendimento ao público em geral. 

De acordo com Malheiros (2007), a partir deste segundo momento, o fluxo migratório de 

brasileiros em Portugal aumentou substancialmente e ganhou maior visibilidade social.  Entre 1986 

e 2003, cresceu quase nove vezes, passando a sua percentagem, no total dos estrangeiros regulares 

estabelecidos naquele país, de menos de 9% para aproximadamente 15%. Sendo que o aumento 

mais significativo se verificou entre os finais dos anos 90 e o biênio 2000/2001  

O idioma e as redes pessoais estabelecidas a priori, são, dentre os facilitadores, os que mais 

atraem brasileiros a Portugal (PADILLA, 2005). Entretanto, as diferenças socioculturais, embora 
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não evocadas como obstáculo pelos migrantes, evidenciam-se como tal. Pelo menos é o que 

indicam pesquisas apresentando relatos de preconceitos e de estigmatizações a que estes brasileiros 

se declaravam vítimas (MACHADO, 2006, 2014). Este artigo, entretanto, objetiva discutir sobre 

um “tipo” específico de grupo imigrante: o de famílias missionárias brasileiras que assomam 

Portugal com vistas à promoção do evangelismo.  

Tal discussão se insere na perspectiva da História do Presente segundo propõe Tétard e 

Chauveau (1999). Até porque, nosso propósito é percorrer o tempo a partir de testemunhos vivos 

e de fontes que mudam constantemente de forma, progredindo para uma (re) contação constante 

dos fatos históricos. A história, assim, é traçada em sentindo inverso, do presente ao passado.  

Isto porque, ao considerarmos nosso objeto de pesquisa – imigrantes missionários – partimos 

de um aspecto particular: a globalização e todas as mudanças sociais, culturais, psíquicas, políticas 

(dentre outras) que os afetam e a sociedade de convívio. E que, portanto, carregam com eles a 

complexidade do transnacionalismo, a qual exige a tentativa de conciliar identidades diaspóricas a 

uma cidadania, cujo conceito se relaciona, geralmente, ao território de uma cidade, região ou nação 

(WIEVIORKA, 2002). Há de se observar que o deslocamento geográfico implica, neste caso do 

estudo em pauta, no sentido da pertença social, política e religiosa do imigrante.  

Especificamente nos importa entender como as famílias missionárias brasileiras em Portugal, 

vinculadas a Igreja de Vitória e a Congregação Batista, ambas ligadas a unidades no Espírito Santo 

– Brasil, organizam estratégias com vistas a gerenciar o processo da realidade social no qual se 

inserem, visando tanto proteger a diversidade do grupo como a sua própria unidade. Fato que se dá 

tanto por meio da interação destas famílias na sociedade portuguesa, bem como pelo apoio mútuo 

que as orientam na trajetória religiosa. 

Para a produção deste trabalho, entrevistamos membros de quatro famílias missionárias, um 

total de doze pessoas, a fim de ouvir sobre seus percursos, trajetórias e como percebem esse 

processo imigratório. O propósito é o de produzir uma cartografia sobre essas famílias em Portugal. 

Duas famílias residem em Almada, oriundos da chamada Igreja de Vitória, e duas em Casalinhos 

de Alfaiata, aldeia na freguesia da Silveira, em Torres Vedras (Lisboa), oriundas da Congregação 

Batista. Todas vivem em Portugal há aproximadamente oito anos.  

A ressaltar, que em estudos sobre a diáspora de brasileiros religiosos Rocha e Vasquez 

(2013), apontam que em cada religião e região apresenta-se uma dinâmica e uma criatividade 

própria do que definem como brasilidade presente no estrangeiro. De forma que não se misturam, 

mas também não se excluem. Assim, consideram que a religião possibilita ao imigrante brasileiro 

sentir-se pertencente ao lugar de destino, como se estivesse em casa, no Brasil, ao menos nos 
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encontros com os membros da Igreja. Por outro lado, também favorece ao imigrante a 

reconfiguração de sua identidade. 

O Fundamento da Evangelização Missionária 

Para delinear mais claramente o percurso do trabalho, buscamos primeiro entender o que é 

ser missionário e como se caracteriza a missão para estas famílias entrevistadas. A explicitação do 

significado de ser missionário e da obra missionária parte do cenário mundial de crescimento da 

Igreja evangélica num patamar de 1.5 % superior ao do Islã na ultima década. Alcançaram-se, por 

meio da mobilidade dessa ação missionária, 22.000 povos nos últimos dois milênios. Os países que 

por séculos resistiram ao clamor da evangelização, tal como é propagada pelos missionários, são 

contemporaneamente atingidos, a exemplo Índia e China.  

Os missionários esclarecem que numa macro visão esta relação do crescimento das religiões 

evangelizadoras pode ser observada a partir de três áreas distintas, porém, interdependentes: na 

essência da pessoa do Espírito e sua função no que denominam Igreja de Cristo; na conversão dos 

perdidos; e, por fim, na clara ligação entre os avivamentos históricos e o avanço missionário. Neste 

sentido, apreendem o significado expresso em Lucas, Cap. 24, quando afirmam que Jesus se 

compromete a enviar um consolador, que é o Espírito Santo, e que este vem sobre a Igreja Atos, 

Cap. 2, de forma mais permanente. É assim que a igreja evangélica se reveste do poder missionário.  

Por conseguinte, John Knox (c.1512-1572), escritor e reformador da constituição da igreja 

missionária, reforça que tanto a palavra quanto a ação do missionário tornam possível a percepção 

da presença do Espírito no cumprimento da promessa e do chamado, permanecendo assim, ao lado 

de quem identifica como membro ou irmão a fim de possuir a face de Cristo.  

Nesta direção, de acordo com as famílias missionárias, o Espírito Santo é destacado como 

um dos elementos que propiciou o plantio da igreja em Tessalônica – cidade tipicamente 

escravagista fundada em 316-315 antes da Era Cristã. Consideram ainda que a dita função do 

Espírito Santo, por meio do serviço missionário, é a de conduzir o homem à convicção de que ele 

é um pecador e está perdido sem Deus, despertando neste homem a sede pelo Evangelho, atraindo-

o a Jesus. Nesta perspectiva, sem a ação do Espírito Santo a evangelização não passaria de apologia 

humana, de explicações espirituais, de palavras lançadas ao vento, sem público, sem conversões, e 

sem transformação do caráter. 

A partir dos inúmeros ciclos de avivamentos identificados na história é possível perceber que 

a proclamação da palavra evangelizadora se torna, para os missionários, uma consequência natural 
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de sua ação. Aqui destacamos um dos tantos avivamentos registrados na história da Igreja. Durante 

um século (1727) a Igreja Moraviana – Morávia (República Checa), originalmente conhecida como 

Unitas Fratrum, que significa Unidade dos irmãos, formou mais de 3.600 missionários, frente a 

uma forte perseguição a que foram submetidos durante o levante da guerra dos 1600, espalhando 

seus mais de 200 mil membros por toda Europa Central.  

A alternativa foi formar uma rede de cristãos clandestinos por meio de pequenas células. 

(MULHOLLAND, 2010).  Dessa forma, os missionários observam a relação entre o Espírito Santo 

e as Missões a partir do que identificam como chamado, do estar ao lado uns dos outros e do clima 

de reencontros reproduzidos do Pentecostes, segundo consta em Atos, Cap. 2 -1:13. Pentecostes, 

dentre tantas as festas judaicas, era o evento mais frequentado e acontecia sob clima de reencontros. 

De acordo com as famílias missionárias, consta do evangelho de Lucas, o momento do Pentecostes, 

e no qual aconteciam fenômenos estranhos e incomuns à Igreja. Tais eventos eram descritos como 

um som, tal como vento impetuoso, línguas como de fogo que pousavam sobre cada um que cheios 

do Espírito Santo começavam a falar em outras línguas.  

De modo que, para os missionários, Lucas, no versículo 4, encerra a descrição do cenário 

com a expressão: “segundo o Espírito lhes concedia”. Desta forma, o caráter missiológico do 

evangelho é exposto: fazer com que a palavra e Jesus Cristo seja conhecida na terra, cumprindo-se 

os designíos: recebereis poder e sereis minhas testemunhas. De acordo com as famílias 

missionárias, esse pode ser considerado como o primeiro grande movimento de impacto 

transcultural da Igreja revestida e proclamadora.  

Contemporaneamente, para dar suporte a função missionária, elaborou-se o formato da Igreja 

em células, modelado a partir de convívio com membros denominados irmãos de Buenos Aires, 

que seguiam a princípio, o pensamento do evangelista Watchman Nee, nascido na China (1903-

1972). No Ocidente, mais precisamente na América do Norte, o evangelista David Wilkerson 

(1931-2011), realizou um trabalho diferenciado junto às comunidades marginalizadas do subúrbio 

dos Estados Unidos da América, que o destacou como importante evangelista.  

 Neste sentido, os missionários esclarecem que há relatos na história de vários grupos, tais 

como valdenses (cristãos seguidores de Pedro Valdo na Idade Média), morávios fixados na 

Inglaterra, anteriormente citados, que intentaram este mesmo caminho: o de viverem juntos, mas 

livres de convenções que julgavam ultrapassadas, tais como ter um Templo.  

Especificamente sobre os brasileiros, Silva et al (2014) assegura que a partir do final dos anos 

de 1980 teve início um rápido e significativo movimento de expansão internacional das igrejas 
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evangélicas brasileiras, especialmente  para a América do Norte e Europa. Tal processo constitui-

se no presente num importante fenômeno global. 

De acordo com Silva et al (2014), a vigorosa disseminação das igrejas pentecostais brasileiras 

se dá, principalmente, mediante a imigração, em especial de missionários, que realizam trabalhos 

de evangelização e reavivamento religioso. Tais ações têm como resultado o reconhecimento do 

Brasil como um importante país responsável por exportador de missionários. 

Nesta direção, incluem-se parte dos missionários entrevistados, um grupo que emigra de 

Vitória, Brasil, vinculados a Igreja de Vitória, e que buscou, desde sua origem, modelar sua prática 

a partir, sobretudo, das denominações: Wesleyana, Luterana e também da Batista. A proposta 

básica da Igreja, segundo os missionários, é assemelhar-se o mais possível com a igreja de 

Jerusalém no primeiro século.  

Segundo os missionários, o sacerdócio é de todos os crentes. Bem como, há pluralidade na 

condução da igreja, entendido como presbitério plural, e há a compreensão de que a igreja é gente 

e não prédio. De tal modo, valorizam a importância da igreja nas casas, o discipulado como estilo 

de vida, a centralidade das escrituras e a busca por vivenciar o evangelho em sua plenitude. 

Como principais características desta Igreja têm-se a prática do discipulado, ordenada por 

meio do acompanhamento e do aconselhamento dos evangelizados sobre práticas, decisões, 

escolhas, posicionamentos diante da vida e do corpo da Igreja. Mediante o funcionamento das 

células nas casas, realizam-se reuniões semanais com louvor, oração, testemunhos e pregação. Para 

reuniões com o maior número de membros praticam o empréstimo ou locação do local. 

A participação efetiva de cada membro é incentivada, de modo que cada um possa ofertar 

sua contribuição na edificação de todos os demais evangelizados. Constitui-se assim, esclarecem 

os missionários, uma busca por relacionamentos profundos, não apenas no discipulado, mas no 

estabelecimento de uma família que se conhece, sendo a motivação primeira o cumprimento da 

palavra de Deus, por meio da demonstração do amor e do cuidado.  

Já a origem da Congregação Batista, a que pertencem as famílias missionárias de Casalinhos 

de Alfaiata e Torres Vedras, data de 1612, quando o advogado e estudioso da Bíblia, Thomas 

Helwys, retornando da Holanda onde se refugiara da perseguição do Rei James I da Inglaterra, 

organizou a igreja em Spitalfieldes, próximo a Londres.  

A Congregação Batista funciona autonomamente e a partir de governo Congregacional 

Democrático, ou seja, cada Congregação segue a orientação que as rege, no entanto tem a liberdade 

de fazer os ajustes necessários, segundo a realidade local. São predispostas à relação de 

interdependência na fé, ordem e forma cooperativa e por laços fraternais. Os que nela congregam 
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acreditam na conversão pessoal a Jesus Cristo a partir da confissão de fé e reponsabilidade 

individual.  

Os cultos são realizados em Templos que ofertam inúmeros serviços aos membros e a 

comunidade circundante, tais como cursos para qualificação e desenvolvimento dos indivíduos. 

Desta maneira, explicitam os entrevistados, se assenta a base de suas missões em Portugal, 

articulando a ligação e manifestação do Espírito Santo, expressa em Atos Cap. 2 e Atos Cap. 13, 

nos quais “fala-se da promoção da evangelização aos de perto e aos de longe”. 

A cartografia missionária 

Para melhor compreensão, a cartografia desta pesquisa foi construída fundamentada em 

entrevistas de histórias de vidas, narradas por cada integrante da família, ora individualmente ora 

em conjunto. O objetivo primeiro foi identificar e compreender como essas famílias 

autodenominadas missionárias toma conhecimento da sua designação para a realização das 

missões, atendendo ao verbo: ide e fazei discípulos.  

No método cartográfico [...] o objetivo não é responder a questões, é sair delas [...] uma 

entrevista poderia ser simplesmente o traçado de um devir, (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 09-

10). Nesse sentido, a cartografia considera a inseparabilidade dos dois planos da experiência: a 

experiência de vida ou o vivido da experiência e a experiência pré-refletida ou ontológica 

(EIRADO et al., 2010).  

O primeiro plano, usualmente é chamado “experiências de vida”, que advém da reflexão do 

sujeito sobre as suas vivências e inclui seus relatos - histórias de vida. Ou seja, o narrado de suas 

emoções, motivações e tudo aquilo que o sujeito pode representar como conteúdo vivido. 

Cartografar implica então, produzir uma diferença de natureza na forma como entendemos o fazer 

metodológico, realocando-o para uma posição de mobilização, maquinismo que lida com trajetos 

e devires e não mais com pessoas e objetos. (RÉGIS; FONSECA, 2012) 

Para ser prático, o mapa cartográfico não pode coincidir ponto por ponto com a realidade, diz 

(SANTOS, 1988). No entanto, a distorção da realidade que isso implica não significa 

automaticamente distorção da verdade. Todo mapa tem um centro e nesse caso o centro é a família 

missionária, suas interfaces e as interlocuções com a imigração. 

Já na história de vida, busca-se apreender elementos gerais contidos nas entrevistas das 

pessoas, não atrelando necessariamente esse conteúdo ao focalizar particularidades históricas ou 

psicodinâmicas. Dessa forma, por mais específicas que sejam estas particularidades elas são tidas 
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como relatos de práticas sociais, ou seja, como o sujeito se insere e atua no mundo e no grupo no 

qual ele faz parte (SPINDOLA; SANTOS, 2003) 

Segundo Antônio Chizotti (2003) a história de vida estabelece-se como método de pesquisa 

que enfatiza estratégias de análise do vivido, constituindo-se assim um método de coleta de dados 

do homem no contexto das relações sociais que possibilita compreender processos e prática social. 

Dessa maneira, a pergunta que norteou essa pesquisa foi: como, num presente globalizado, tão 

imerso em diferentes meios de tecnologias de comunicação e de trocas simbólicas, estes 

missionários definem e adotam a estratégia de propor ao imigrante uma forma de relação social 

que reproduza a dinâmica de uma família tradicional? Forma de vida essa, como já referendada 

anteriormente, ou seja, viver em unidade como células de um mesmo corpo, a Igreja.   

A fim de encontrar a resposta a esta pergunta, estabeleceu-se um contato regular com os 

entrevistados por aproximadamente 45 dias. A participação da pesquisadora na rotina diária dessas 

famílias, reuniões e cultos, sendo as visitas previamente agendadas, foi também uma estratégia 

metodológica com vistas a delinear e entrelaçar as narrativas dos pastores e integrantes das famílias, 

a partir dos dados transcritos. A percepção obtida, é que esposas e filhos pareciam estar engajados 

com os discípulos. Nesses encontros, as salas das casas se enchiam de pessoas que pareciam ávidas 

por participarem, dando louvores e ouvindo a pregação da palavra.  

A duração das reuniões variava de uma hora e trinta minutos até três horas. Após a pregação, 

confraternizavam-se, compartilhando o alimento, conversando temas diversos. Esses momentos 

eram tidos como de Aleluias e Glórias a Jesus.  

Em Almada o grupo de discípulos evangelizados pela família missionária alcançou no ano 

de 2014, o número de setenta pessoas. Eles, inclusive, têm regularmente a prática de receber 

pastores e irmãos da igreja vindos do Brasil para passar curtas temporadas em Portugal, visando o 

reavivamento e refrigério de todo o grupo. Refrigério por que, segundo eles, recebendo os irmãos, 

amenizam a saudade.  

A primeira família entrevistada constitui-se de quatro pessoas: o pai-pastor A.B., 47 anos, 

nascido no Rio de Janeiro e que profissionalmente, antes de emigrar, atuava como vendedor em 

Vitória, no Espírito Santo. Atualmente, ele dedica seu tempo na atenção e cuidado dos discípulos; 

a esposa, que o acompanha, trabalha cuidando e orientando as mulheres solteiras e casadas. Seus 

filhos, rapazes com 16 e 19 anos, se ocupam da juventude da igreja. Segundo eles, vivem focados 

no mesmo objetivo: consolidar a palavra de Deus em terras lusitanas, atendendo aos que tem sede 

da palavra. 
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A designação do pastor A.B. em Almada ocorreu, segundo ele, primeiro por Deus e pelo 

Pastor de toda Igreja. Isto aconteceu em um encontro de missões em Guarapari, Espírito Santo, no 

ano de 2006, “quando em oração, de olhos fechados caminhei por um grande mapa desenhado no 

chão, parando exatamente na área que representava o país Portugal”, explica.  

De acordo com o pastor A. B. “ser descendente de família portuguesa, ajudou na medida em 

que o pai havia organizado toda a documentação, o que facilitou a sua naturalização”. Cabe 

ressaltar que ele tomou conhecimento da documentação após sua chegada a Lisboa, quando foi 

pesquisar o nome e a situação da documentação do pai. Lembra que chegando ao aeroporto foi 

tomado por grande alegria, sentindo-se em casa, “diferente de como me sentia no Brasil, quando 

parecia que estava em um lugar a que não pertencia”. Esposa e filhos explicitam que foram 

invadidos por sentimentos diversos: temor, curiosidade, alegria. Hoje é consenso que foi o melhor 

para todos. 

A família do pastor A.B. vive em Portugal com subsídio financeiro oriundo das ofertas dos 

membros da Igreja situada em Maruípe – Vitória/ES - Brasil. Foi desta cidade que partiram após a 

designação para missões em Portugal. A prática de levantar ofertas e dízimos é reproduzida nos 

grupos caseiros, as células, de forma que sigam subsidiando os necessitados do grupo: imigrantes 

desempregados, adultos e crianças com problemas de saúde, e mulheres viúvas ou abandonadas 

pelos cônjuges. 

A segunda família também é composta por quatro pessoas. Nessa família, o pastor A.C. 

trabalha para subsidiar sua vida e da sua família. Diz: “meu chamado aconteceu aos 17 anos de 

idade, concretizando-se somente aos 37 anos, ao chegar em Almada, a partir das reuniões com o 

pastor ali estabelecido.” No Brasil, vivia em Porto Alegre atuando como gestor em indústria. Sua 

esposa, embora atuasse profissionalmente no Brasil, dedica-se, em Almada, a orientar os pais no 

cuidado e na educação das crianças. Esta família segue o mesmo padrão e procedimentos da família 

anterior. O que difere uma família da outra, é que a segunda não é subsidiada pela Igreja de Vitória.  

Em Casalinhos de Alfaiata e Torres Vedras, encontramos as outras duas famílias, oriundas 

da Congregação Batista, mantendo os preceitos e padrões da Congregação da Igreja de origem. 

Nessas, foram feitas duas visitas consecutivas que totalizaram aproximadamente 28 horas, nas 

quais se acompanhou a rotina diária.  

A primeira família constituída de quatro membros e com o mesmo desenho da primeira 

família de Almada, sendo que em Torres Vedras eram duas filhas que participavam da juventude 

da Igreja e do Coral. O pastor B.A., antes de imigrar, atuava como pedreiro em Vila Velha, no 

Espírito Santo. Veio para Portugal para trabalhar tão somente, mas ao buscar uma igreja para 
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congregar, conheceu o pastor da Congregação Batista, passando a fazer parte do grupo de 

missionários.  

Nessa ocasião entendeu que precisava trazer a esposa e as filhas a fim de fortalecer e focar a 

prática missionária. Atualmente trabalha como padeiro e sua esposa estuda. As filhas, assim como 

os filhos do pastor A.B. em Almada, se adaptaram bem. A esposa ressente-se com questões como 

não trabalhar, mas diz que a fé e a missão a mantém firme no propósito de evangelizar mais e mais 

pessoas. 

A segunda família que vive em Casalinhos de Alfaiata é constituída por cinco membros. O 

pai B.B., 42 anos que trabalha como padeiro, a mãe que se dedica ao cuidado da casa e da filha do 

casal. Os dois filhos rapazes fazem parte da juventude da Igreja, onde tocam instrumentos de 

teclado e sopro.  O motivo que o levou a migrar para Portugal, esclarece, “foi para ficar mais 

próximo dos filhos, ambos do primeiro casamento, e que tinham imigrado com a mãe quando essa 

decidiu separar-se.”  

Depois de estabelecido em Portugal, B.B. conheceu a atual esposa, uma brasileira da cidade 

de Barra do São Francisco - Espírito Santo. Com ela teve uma filha. Ingressou em Missões pelas 

mãos do Sr. J. pastor da Congregação Batista. Hoje a família dedica a maior parte do seu tempo 

para a Igreja.  

As famílias de Casalinhos de Alfaiata e Torres Vedras dispõem de um imóvel alugado pela 

Congregação Batista no Brasil. Ali realizam reuniões e cultos, sendo o convívio entre os membros, 

quando comparado com o grupo de Almada, de menor intensidade e proximidade. Percebemos uma 

aproximação fraterna, com tímido convívio entre os membros. Observou-se que diante de uma 

necessidade todos se ajudam, mas não funciona como a unidade dos morávios citada anteriormente 

e adotada pelo grupo de Almada, oriundo da Igreja de Vitória.   

O subsídio financeiro, contrapartida da Igreja, no segundo grupo ocorre tão somente em 

períodos de campanha de evangelização. Nessa época, recebem o valor do combustível para 

deslocamentos, para pagamento de pedágios e impressão de folhetos. O grupo de Torres Vedras 

apresenta-se em menor número que o grupo de Almada. A família assevera que essa redução deve-

se a crise que abateu Portugal, fazendo com que muitos brasileiros aceitassem subsídio de 

passagens concedido pelo governo português para retornarem ao Brasil. Passaram de mais de  80 

membros, para menos de 30 pessoas à época da entrevista.  

Por meio das entrevistas, verificou-se que a maioria das famílias que hoje congregam, em 

ambos os grupos, é formada por brasileiros, mas o objetivo é também alcançar portugueses.  Neste 

sentido, os grupos de missionários têm feito um esforço especial e já contam com alguns membros 
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portugueses. Buscam também estabelecer contato com pastores portugueses a fim de estreitar laços 

de amizade e cooperação.  

Nesse sentido, os pastores, ressaltam diferenças entre a forma de busca e vinculação das 

famílias brasileiras de imigrantes missionários e dos portugueses na experiência da igreja. Isto 

pelos portugueses não vivenciarem a vulnerabilidade enfrentada pelos membros das famílias 

brasileiras que se encontram distantes do seu país. Neste sentido, cabe destacar a fala do Pastor 

A.B., de Almada, quando perguntamos qual a visão que tinha dos portugueses e qual a estratégia 

utilizada para atrai-los e acolhe-los: 

“os portugueses são sérios, disciplinados, gostam de tudo certinho, nós somos 

brincalhões, algumas vezes indisciplinados, por esses motivos acontece o choque. Por 

isso precisamos ter uma postura diferente. E se faz essencial não reproduzirmos o 

processo de aculturação. Muito pelo contrário, precisamos respeitar, aprender a cultura 

deles, entrar nela, aprender a falar inclusive o português de Portugal, mostrando o valor 

que damos ao país, costumes deles”. 

Além dessas diferenças, os brasileiros, relatam que por não estarem no seu lugar, sentem-se 

mais vulneráveis no que tange a exposição de sentimentos, tais como o de solidão. Relatam ainda, 

que buscam ampliar a compreensão, a tolerância e a disposição em cooperar uns com os outros, em 

prol de um bem maior, a unidade em Cristo. Neste sentido, as estratégias missionárias de 

evangelização se assemelham: todos a priori, distribuem folhetos impressos, e em uma primeira 

abordagem, realizam pregações nas praças livres – abordagem realizada em menor escala devido 

ao rigor do inverno, nos templos das igrejas na condição de convidados, passando à prática da 

reunião nos lares. É esta, segundo os pastores, a estratégia que produz melhores resultados, 

sobretudo pela possibilidade de comunhão e ajuda mútua.  

A prática social adotada pelos missionários e discípulos/fiéis é a de reunirem-se de duas a 

três vezes por semana nos lares dos evangelizados – células - onde as famílias missionárias, 

recolhem ofertas e dízimos, acolhem, acompanham, orientam e apoiam. Aos domingos encontram-

se desde cedo para a escola dominical, comunhão, compartilhamento das refeições, lazer entre 

adultos e crianças numa interação de pais e filhos. O culto que reúne todos os membros da Igreja, 

geralmente ocorre a noite. 

Questionados sobre o que para cada um significava Inserir, Integrar e Incluir no cotidiano da 

prática missionária alcançou-se o seguinte retorno: inserir significa fazer com que as pessoas vejam 

onde podem ajudar; incluir, estar dentro, dar algo de si e integrar significa, comunhão, 

relacionamento, estar junto. Significados, que segundo os pastores, convergem para uma citação 
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em Atos 1.8 que diz: “mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas 

testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.” 

Deste modo, consideramos que os missionários se sentem responsáveis, a partir do que 

informam ser uma determinação divina, para integrar, inserir e incluir os imigrantes brasileiros e 

suas famílias na prática da comunhão e unidade citada ostensivamente na palavra de Deus, 

oferecendo alternativas, não apenas ao imigrante brasileiro, mas aos portugueses ou imigrantes não 

brasileiros. 

Neste sentido, a possibilidade de alteração da vida por meio da palavra missionária lhe 

oferece ainda o encontro com o sagrado. Experiência esta compartilhada e mediada por outros 

indivíduos que vivenciaram momentos tão similares e equidistantes dos seus. De maneira tal, que 

a presença da igreja pode realçar um sentimento de liberdade de escolha e segurança que lhes 

possibilita ultrapassar os muros invisíveis das dificuldades que cercam a experiência imigratória. 

A guisa da conclusão 

A análise cartográfica revela duas tendências na base da fundamentação das famílias 

missionárias: as que, a priori, são convertidas, mas que somente alçam a condição de missionários 

após uma fase de vida mais complexa, no que tange a questões familiares ou mesmo financeira, e 

buscam agregar-se a alguma denominação. Passam, assim, a participar voluntariamente da 

abordagem, do acolhimento, da orientação e do apoio dos que carecem de fé, esperança, socorro, 

meio seguro para viver.  

E, a outra tendência, daquelas famílias que saem de seus destinos subsidiadas pelas Igrejas a 

que pertencem com o propósito de atrair, reunir e aglutinar pessoas em um só propósito de vida, 

seguindo os princípios elementares da Bíblia – os 10 mandamentos. O que constitui, a nosso ver, 

numa facilitação na forma de viver destas famílias missionárias, pois protegidas e asseguradas, 

reproduzem a aceitação incondicional pela vida e pelo cristão que se molda ao padrão estabelecido. 

A cartografia mostrou ainda que os grupos caseiros, ditos células, buscam reproduzir a 

atmosfera das famílias nucleares, propondo exercício contínuo de tolerância, flexibilidade, doação, 

compartilhamento, atenção, serviço, desapego do material. De acordo com os entrevistados, eles 

dividem o que ganham, o fruto do trabalho, o alimento, intercambiam móveis, roupas, utilitários. 

Diante dessa forma de convívio, segundo os entrevistados, os membros dificilmente 

vivenciam sentimento de desamparo e rejeição, o que os fortalece, sobretudo em outro país quando 

o sentimento de solidão se agiganta. A figura de autoridade, por meio de Jesus Cristo, permeia essa 
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relação, uma vez que a obediência à palavra é condição para preservar-se no meio desses grupos. 

Durante as conversações, percebeu-se, muitas vezes nos missionários, a determinação de imitar, de 

praticar o semblante de paz e sentimento de alegria dos evangelistas na Era Cristã.   

Constata-se, assim, nesta pesquisa a inseparabilidade dos dois planos da experiência: a 

experiência de vida e experiência pré-refletida apresentada pelo método cartográfico. Ou seja, no 

plano da experiência de vida tanto as famílias missionárias da Congregação Batista quanto a Igreja 

de Vitória se aproximam. Assim a experiência pré-refletida, dá-se quando as famílias concretizam 

os objetivos e metas a que se propõem: deslocarem-se no espaço, atraindo e evangelizando vidas 

sejam de migrantes brasileiros, seja de portugueses. 
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OMISSÃO? SOBRE ALGUMAS QUEIXAS DE UM IMIGRANTE SÍRIO EM ICONHA 

(1921) 

Adilson Silva Santos1 

Maria Cristina Dadalto2 

O cenário  

 Jorge Arão é o imigrante sírio de que trata o processo que aqui será analisado. Transita entre 

Iconha e Piúma, regiões localizadas no sul do Espírito Santo. Segundo Caprini (2007), até 1891 

Iconha e Piúma pertenciam a Benevente, que hoje é o município de Anchieta. Nessa data, Piúma é 

elevada a categoria de vila, sendo sede do município, que compreendia a região de Iconha e parte 

de Rio Novo do Sul. Em 1904, Iconha é elevada a categoria de vila e Piúma constitui-se como um 

distrito de Iconha. Em 1924, o município de Piúma passou a denominar-se Município de Iconha e 

Iconha tornou-se cidade em 1938. Piúma só se tornou cidade em 1964, quando se separou de 

Iconha. 

 É importante ressaltar que estas mudanças de nível de importância entre Iconha e Piúma 

referem-se ao fato de que as principais lideranças políticas da região eram moradores de Iconha. 

Embora Piúma fosse a sede do município por algum tempo era Iconha que “(…) possuía população, 

relações políticas, econômicas e sociais que a caracterizavam como tal, e já era um distrito. Assim, 

quando citamos vila de Iconha estamos nos referindo ao centro político e econômico da região, que 

por consequência vai ditar os rumos do espaço que compreende hoje os municípios de Iconha e 

Piúma” (CAPRINI, 2007, p. 34).  

 O que permitiu a existência dessas lideranças políticas em Iconha foi o desenvolvimento 

econômico proveniente do plantio do café, produzido em pequenas propriedades, o que favoreceu 

a imigração estrangeira para aquela região, particularmente de italianos e a acumulação de capital 

vai desembocar num intenso comércio. O assentamento dos imigrantes italianos em Iconha foi 

favorecido pela venda de lotes de terras por meio da firma Duarte & Beiriz. Esta firma era 

responsável por uma série de empreendimentos comerciais que favoreceram o crescimento de 

Iconha e circunvizinhança.  

 De acordo com Caprini (2007), o principal perímetro urbano da cidade surgiu em terras 

doadas por Beiriz e 
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É nesse espaço que vai se desenvolver a vila de Iconha e foi construída uma avenida 

principal no sentido norte-sul, onde foram construídos a sede da firma, as residências da 

família Duarte e outros sobrados de destaque, e progressivamente os órgãos públicos, 

formando a vida urbana de Iconha (CAPRINI, 2007, p. 87).  

 Ainda segundo Caprini (2007), já nas duas primeiras décadas do século XX, pode-se 

observar a existência de uma elite com alto poder aquisitivo na vila, fruto dos dividendos oriundos 

da produção cafeeira, o que anteriormente não era possível observar. Os sobrados bem construídos 

na região central, com fachadas ricas em detalhes, é uma demonstração de que o café favoreceu 

tanto a imigração e o comércio, quanto a urbanização de Iconha.  

 A existência de um porto em Piúma favorecia o escoamento da produção cafeeira, inclusive, 

de Iconha e, por isso, o café também favoreceu a implementação de transformações sociais e 

econômicas. É em Iconha e Piúma e nesse ambiente cujas transformações já foram mencionadas, 

de crescimento populacional, comercial e urbano que se insere a história do imigrante sírio Jorge 

Arão. 

O episódio 

 Jorge Arão é um comerciante de origem síria, de 48 anos, residente em Monte Belo, Iconha. 

É casado e pai de um filho. Por intermédio do major José Antunes Vieira, que escreveu uma carta 

ao Secretário de Interior do Espírito Santo, reclamou que cinco queixas suas não foram ouvidas 

pelo delegado de polícia. De acordo com Arão, o delegado não deu importância às suas 

reclamações. Diante do fato, o Secretário de Interior enviou uma carta ao delegado nos seguintes 

termos:  

Datada de 18 do corrente, recebi uma carta do snr. José Antunes Vieira, queixando-se de 

perseguições que movem as pessoas dessa villa, ao snr. Jorge Arão. Figurando entre 

outras queixas do reclamante, a de um furto praticado ao snr. Arão, quando de regresso 

de Piúma, com um lóte de burros; e também, a de que V. S. não havia dado importância 

á mesma, recommendo tome as necessárias providências (Processo n. 1733, Cx 3, 

05/09/1921). 

 Diante da pressão exercida pelo recebimento de uma carta do Secretário de Estado, coube 

ao delegado ouvir Jorge Arão, oficiando-o a comparecer à delegacia “(…) afim de apresentar suas 

queixas, declarando os culpados ou fornecendo a autoridade os indícios necessários para serem 

encontrados, para que possa ser cumprida a ordem do mesmo exmo. sr. Secretário do Interior” 

(Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).   
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 A primeira queixa é sobre o roubo de um burro e das mercadorias que carregava.  

(…) declarou que vinha queixar-se de que foi roubado em fazendas, na canga de um 

burro, no logar Ilha, nesta Villa de Iconha, em trinta de abril de mil novecentos de vinte; 

elle vinha de Piuma com a tropa carregada de fazendas recebidas do Rio, escureceu e 

elle vinha em caminho, antes de chegar a Iconha; quando chegou a Iconha achou falta 

de um burro (...); de madrugada mandou dois camaradas procurar e achou no mesmo 

logar “Ilha” o burro amarrado de um lado e a carga longe um pouco do animal, numa 

distancia de uns cinco minutos; roubaram um fardo de fazendas ficando o caixão que 

não puderam abrir, contendo chapéus; então acharam algumas peças e colchas 

espalhadas, os camaradas mandaram chamal-o e elle para lá se dirigiu com o Delegado 

de então, Verissimo Moraes, e os camaradas mostraram ao Delegado que havia o roubo, 

como acharam (…) (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).  

 No depoimento, Jorge Arão ainda declarou que duas mulheres, Adelaide e Maria, sendo 

esta, filha de um tal José Mineiro, sabiam quem havia praticado o roubo, mas não quiseram dizer 

o nome do responsável. Uma semana depois do roubo do burro e das mercadorias houve uma troca 

do delegado responsável pela região e nada mais fizeram para encontrar o (os) culpado (os). 

 A segunda reclamação de Arão trata do aluguel de uma casa para dois soldados. 

(…) depos da posse do Cel. Nestor Gomes foram mandados duas praças de polícia para 

Iconha e não tendo logar para morar nem comer, foram em casa do major Vieira e 

queixaram-se; vem o major Vieira em sua casa com os soldados e pediu uma casa para 

os mesmos morarem; respondeu que a casa tem commodos para família e que alugava 

por trinta mil réis mensaes e se os soldados não pudessem pagar pagar os 30$000, que 

désse cada um dez mil réis, por mez, ficando assim por 20$000 apenas; venceram-se 

cinco mezes e sempre pedindo aos soldados nunca lhe quizeram pagar, dizendo que, uma 

vezes, não recebiam, outras, que não chegava para as despesas; então elle disse aos 

soldados que arrumassem outra casa, porque elle tem família e precisa viver e tem a 

quem alugue a casa pagando adiantado; o soldado disse que não poderia ficar na rua, que 

a Prefeitura e o Delegado não queriam arranjar casa e que elles soldados não podiam 

ficar na rua; então elle declarante disse queixou-se a Duarte Beiriz que respondeu que 

elles não eram nada e que estavam ahi o Delegado e o Prefeito; então queixou-se ao 

Delegado  Portinho que respondeu que não tinha casa para soldado; pediu-lhe então que 

descontasse o aluguel da casa no (…) ordenado do soldado, o que elle disse não poder 

fazer; queixou-se então ao Prefeito que era preciso arranjar uma casa  para o solado ou 

pagar-lhe o que deviam e o Prefeito respondeu que fosse executar o soldado; então foi a 

Victoria e queixou-se ao Sr. Cassiano Castello, secretario do Interior o que faziam com 

elle ao que respondeu o mesmo que não era obrigação dos soldados pagar aluguel de 

casa porque o ordenado não dava para isso e nem o cenhor tem obrigação de dar casa ao 

soldado; a obrigação e da Prefeitura e do Delegado que deve arranjar casa ou quartel, e 

para que os soldados não fiquem na rua vou mandar recolher (Processo n. 1733, Cx 3, 

05/09/1921).  

 Quinze dias depois de reclamar junto ao Secretário de Interior do não pagamento do aluguel, 

os soldados mudaram-se de sua casa sem pagar o aluguel e, pior, retiraram uma parede da casa para 
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fazerem, com ela, uma divisão no quartel. Segundo Arão, ele ficou sem os aluguéis vencidos e sem 

a parede da casa, que, agora, não poderia mais ser alugada. Assim, perguntou Arão aos soldados, 

de nome Manoel Cruz e Lindolpho Rangel da Silva, “(…)  o que adiantavam em ter desocuppado 

a casa derribando a parede do quarto (….)”; que não sabe a quem acusar do roubo do taboado, nem 

póde desconfiar de ninguém (...)” (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921). 

O terceiro caso aconteceu dentro do estabelecimento comercial de Jorge Aão e envolveu sua 

esposa, seu filho de nove anos e um indivíduo chamado Maximino Francisco do Nascimento. 

Segundo Jorge Arão, um dia em que estava ausente de seu comércio, Maximino Francisco do 

Nascimento disse para a esposa de Jorge Arão, que mataria seu marido, para se casar com ela. Seu 

filho de apenas nove anos de idade respondeu: “Seu Maximino, você é velho, está falando com 

mamãe assim, não tem vergonha?” Maximino, então, lançando mão de uma garrucha, disse: “Eu 

já matei e mato, e caso com sua mãe” (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).  

Ainda de acordo com o depoimento de Jorge Arão, dois homens que estavam no 

estabelecimento comercial tomaram a arma das mãos de Maximino e a entregaram à esposa de 

Jorge Arão. E, embora Maximino pedisse que lhe entregasse a arma, ela se recusou. Vendo que 

não teria de volta a arma, disse “(…) si não quer me entregar eu tenho uma espingarda velha em 

casa e venho com ella” (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).  

Ao chegar em casa e saber do episódio, Arão teria procurado o delegado e denunciado o fato 

e, de acordo com ele, o delegado apenas perguntou pela garrucha. Jorge Arão disse que estava com 

a sua mulher e que ela não queria entregar enquanto Maximino não fosse preso. Segundo Arão, o 

delegado disse que ela não era autoridade para ficar com a garrucha. 

Quinze dias depois, afirma o depoente, Maximino teria dormido próximo à sua casa e 

mandado um recado, que à tarde iria à casa de Jorge Arão armado com espingarda e facão e que 

Jorge Arão deveria esperá-lo. Diante da ameaça, Arão mandou seu filho procurar o delegado, mas 

ficou esperando “(…) Maximino com uma Winchester na mão, para ver se elle vinha com desaforo 

ou não e enquanto viesse a policia, deixando dois camaradas perto da casa para ver se elle viesse 

com desaforo para pegal-o (…)” (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921). Segundo Jorge Arão, nem 

Maximino, nem a polícia apareceram. Depois, entregou a garrucha ao tenente de Piúma, João da 

Costa Simões, queixou-se com ele, mas ouviu do tenente que este não tinha exercício em todo o 

município e ficou assim até aquele momento. 

A quarta reclamação diz respeito a um problema com um terreno em Iconha. 
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(…) tendo um terreno no Iconha cercado na frente, cortaram um esteio da porteira, não 

sabendo o declarante quem o cortou, tendo elle escriptura e medição judicial do dito 

terreno; a escriptura (…) da medição judicial marca até o rio e não lhe deram, fazendo 

uma cerca por cima; o declarante foi embargar e Virgino Miranda respondeu que não 

aceitava embargo sem ser por meio do Juiz de Direito; foi a Anchieta e não encontrou o 

Juiz que estava em sua Fazenda onde levou vinte dias, já o soube haver o Juiz voltado, 

mostrou-lhe a escriptura que marca (...) (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).  

De acordo com o depoente, o juiz o teria mandado procurar um advogado para que, por meio 

dele, apresentasse sua reclamação. Arão, então, não mais se importou com essa situação. 

Já a quinta e última queixa é sobre o aluguel de uma casa para a Prefeitura e para a Câmara 

Municipal, que seria pago de três em três meses. Contudo, passaram duas prestações mas nada foi 

pago, apesar de duas petições feitas à Prefeitura para que lhe pagassem o aluguel. Reclamou que 

não recebeu o aluguel, mas que teve de pagar os impostos sobre ele. 

O delegado remete ao Secretário de Interior um documento em que apresenta as repostas às 

queixas de Jorge Arão e são, no mínimo, estranhas diante da gravidade de algumas questões 

colocadas por ele, especialmente àquela que, segundo o depoente, colocou em risco a vida de sua 

família e, posteriormente, a sua. Sobre a primeira queixa, não foi possível apurar a resposta porque 

no inquérito está faltando essa parte. Em relação à segunda, disse o delegado: “Quanto ao roubo 

das taboas, a que se refere, na mesma queixa, o sr. Jorge Arão, é elle proprio quem diz que não 

sabe a quem accusar nem póde desconfiar de ninguém” (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921). 

Sobre a ameaça de morte feita por Maximino Francisco do Nascimento o delegado afirmou 

que  

deu-se em occasião que não havia nenhum praça no Municipio, quando foi recolhido o 

destacamento e nem sequer autoridade alguma havia em tal epocha, pois havia apenas 

nomeado um supplente do delegado, em todo municipio, e este mesmo não estava em 

exercicio por motivo de molestia; foi na ocasião em que veio em comissão o sr. Tenente 

Simões, a quem o sr. Arão entregou a arma que dizia ter sido tomada ao mesmo sr. 

Maximino, tendo agora desaparecido a ameaça, como elle mesmo diz (Processo n. 1733, 

Cx 3, 05/09/1921).  

Quanto à quarta queixa, diz o delegado: 

(…) V. Excia. verá que não cabe minima razão para a intervenção policial, tratando-se 

de uma questão entre possuidores de terrenos annexos, cujo recurso o sr. Jorge Arão 

deve ir procurar a justiça; não se trata de perseguição nenhuma porque o sr. que faz a 

cerca a que elle se refere, tem tambem seus documentos e por elles se considera 

proprietario dos terrenos que cercou. Desde que não tenha havido conflicto a evitar, não 

cabe nenhuma ação da polícia (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).  
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Sobre o não pagamento do aluguel por parte da Prefeitura, assunto da quinta e última queixas,  

(…) não tenho que dizer, apesar de estar informado de que o sr. Prefeito interino, logo 

que assumiu o exercicio do cargo, encontrando uma petição sem despacho do sr. Jorge 

Arão, referente aos alugueis do predio que occupam a Camara e a Prefeitura, chamou-o 

a entrarem em um accordo para a solução do caso (Processo n. 1733, Cx 3, 05/09/1921).  

O delgado termina seus apontamentos informando ao Secretário do Interior que, se depois 

das declarações prestadas por ele houver mais alguma questão que necessite alguma providência 

da autoridade policial, que devolva os autos com as instruções necessárias para que ele possa 

proceder de acordo com elas.  

Os imigrantes sírios e o estigma 

A imigração síria para o Brasil e para o Espírito Santo deu-se a partir da segunda metade do 

século XIX e não foi subvencionada pelo governo brasileiro porque, entre outras razões, estes não 

eram imigrantes desejados, uma vez que não se enquadravam naquela política de 

embranquecimento do país.  

A presença de sírios no Espírito Santo e, especialmente no sul do estado é marcante na 

economia, sociedade, cultura e política, como em algumas regiões do país. É possível verificá-la 

no comércio de roupas, tecidos e armarinho, também na indústria e nas profissões liberais, entre as 

quais medicina, advocacia, engenharia.  

  

Segundo Campos (1987), no Espírito Santo os sírios localizaram-se, primeiramente, na 

região de Itapemirim já em 1880 e a escolha por essa região justifica-se por ela ocupar uma posição 

importante no comércio em função da existência de um porto pelo qual se escoava a produção da 

região do vale do Itapemirim. Ainda de acordo com Campos (1987, p. 72),  

No início, a chegada do Rio de Janeiro era feita da seguinte forma: embarcava-se de 

navio até a Barra de Itapemirim; de lá, embarcava-se em uma barcaça que percorria o 

rio até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim, atingindo Castelo, Alegre e Guaçuí em 

lombos de burros”.   

Muitos deles não subiam o rio Itapemirim. Fixavam-se na Vila de Itapemirim, no litoral. 

Outros, oriundos de Minas Gerais, chegavam via rio Doce, ou pela estrada de ferro que ligava 

Cachoeiro a Carangola (CAMPOS, 1987). Outras localidades do sul capixaba também receberam 
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esses imigrantes, como por exemplo, Mimoso do Sul, no vale do rio Itabapoana,  além de Iconha e 

Piúma. Aos poucos eles foram se estabelecendo, especialmente no comércio, primeiro através da 

mascateação e, depois, pela fundação de casas comerciais. Ao se firmarem no comércio iam, aos 

poucos, entrando em conflito com outros comerciantes já estabelecidos.  

Aos sírios foram impressas algumas marcas, especialmente por nacionais. Uma delas a 

denominação turco ou turco de prestação, por exemplo. Os diversos autores que tratam da 

imigração sírio e libanesa concordam que o termo turco a eles atribuído, justifica-se porque a quase 

totalidade dos imigrantes árabes que veio para o Brasil até a Primeira Guerra Mundial vinha com 

passaporte turco, já que a região estava sob domínio do Império Turco Otomano (TRUZZI, 1997; 

KNOWLTON, 1961; CAMPOS, 1987).  

De vez em quando, a expressão turco era usada em tons pejorativos, com intuito de ferir e 

humilhar, fazendo com que os imigrantes se sentissem envergonhados e ofendidos ao serem 

confundidos com seus opressores, responsáveis por sua emigração (KNOWLTON, 1961). Embora 

sofressem diversas formas de preconceito por meio de um conjunto de imputações estereotipadas, 

variáveis ao longo de sua assimilação, não é possível imaginar que isso pudesse representar 

barreiras ao sucesso econômico dos membros da colônia. Segundo Truzzi (1997, p. 69), 

Outros elementos pejorativos irão, na maior parte das vezes, correlacionar-se a essa 

marca, como por exemplo as referências ao rendoso assunto dos casos de trapaças em 

que se envolveram. Ao defenderem-se, lambuzavam-se, mostravam que de certa forma 

o assunto fazia sentido, compartilhando das acusações e, como sempre acontecesse 

nesses casos, fornecendo uma base real para o desenvolvimento de visões estereotipadas, 

do preconceito.    

Outros casos que contribuíram para a impressão dessas marcas foram as acusações de nunca 

terem pago impostos, o que é comum no caso da mascateação, além de falências fraudulentas que 

constituíram a base de algumas fortunas (TRUZZI, 1997). Por isso, é possível falar em estigma, 

uma vez que essas marcas vão, em certos momentos contribuir para que esses imigrantes sejam 

desacreditados ou desacreditáveis, conforme destaca Goffman (1998). 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 

atributo que o torna diferente de outros que se encontram numa categoria em que pudesse 

ser - incluído, sendo, até, de uma espécie menos desejável - num caso extremo, uma 

pessoa completamente má, perigosa ou fraca.(…) Tal característica é um estigma, 

especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito grande - algumas vezes ele 

também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma desvantagem - e constitui uma 

discrepância específica entre a identidade social virtual e a identidade social real 

(GOFFMAN, 1988, p. 6). 
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Para Goffman (1988) existem três tipos de estigma nitidamente diferentes: em primeiro lugar, 

há as abominações do corpo, as várias deformidades físicas; em segundo lugar as culpas de caráter 

individual, tais como vontade fraca, paixões tirânicas ou não naturais, desonestidade, sendo 

inferidas a partir de relatos conhecidos etc.; e, por último, os estigmas tribais de raça, nação e 

religião, que podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar por igual todos os membros 

de uma família. 

É possível relacionar os casos dos sírios aos dois últimos casos. Isso porque pesa sobre esses 

imigrantes, como já dito, a ideia da desonestidade, à questões relativas ao seu caráter individual e 

de grupo, sempre posto à prova quando de um relato de alguém sobre um negócio feito com um 

comerciante sírio ou libanês. Quanto ao terceiro tipo observa-se, por exemplo, uma referência ao 

fato do ser o “turco”, no caso, o sírio, pão-duro, trapaceiro, como se essa questão fosse algo racial, 

étnica. Assim, assinala Goffman, é possível encontrar nesses exemplos as mesmas características 

sociológicas: 

(…) um indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social quotidiana 

possui um traço que pode-se impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, 

destruindo a possibilidade de atenção para outros atributos seus. Ele possui um estigma, 

uma característica diferente da que havíamos previsto. Nós e os que não se afastam 

negativamente das expectativas particulares em questão serão por mim chamados de 

normais (GOFFMAN, 1988, p. 7-8).  

 

Não obstante isso, vale ressaltar que a problemática que envolve o estigmatizado relaciona-

se ao problema que Goffman (1988) chama de aceitação, porque aqueles que têm relações com o 

portador do estigma não conseguem lhe dar respeito e consideração e, por conseguinte, não 

conseguem aceitá-lo. E, aqui, está um ponto central, a nosso ver, no caso do comerciante sírio Jorge 

Arão: talvez o delegado de polícia não reconhecesse nesse indivíduo alguém digno de respeito e 

consideração e, portanto, suas queixas seriam improcedentes.  

As marcas que o estigmatizam invalidam seus argumentos porque trata-se de um 

desacreditado e a conclusão do inquérito dá indícios disso. Consideremos que apenas o caso da 

ameaça de morte feita por Maximino Francisco do Nascimento seja um caso da alçada da polícia. 

Mesmo assim, as pessoas citadas por Jorge Arão não foram ouvidas. Maximino, o homem que fez 

as ameaças, não foi intimado para depor e prestar esclarecimentos. Nem as pistas que ele forneceu 

foram investigadas. O delegado ou se limitou a dizer o que o próprio Jorge Arão disse, que não 

sabe a quem acusar, ou lançou a responsabilidade sobre outrem, eximindo-se, portanto, da sua. 
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Entretanto, não é possível pensar que todos os indivíduos são sujeitos passivos e que, 

portanto, não vão reagir às situações em que o estigma lhes é imposto. Nesse sentido vale a pena 

lançar mão da categoria estratégia, utilizado por Michel de Certeau, na obra A Invenção do 

Cotidiano. Para ele,  

A “estratégia”(…) equivale a um “lance numa partida de cartas”. Ela depende da 

“qualidade do jogo”, ou seja, ao mesmo tempo da mão (ter um bom jogo) e da maneira 

de jogar (ser um jogador habilidoso). O “lance” põe em causa de um lado os postulados 

que condicionam um espaço de jogo, de outro, as regras que dão à mão um certo valor e 

ao jogador possibilidades, enfim uma habilidade para manobrar em conjunturas 

diferentes onde o capital inicial de acha empenhado”(CERTEAU, 1998, p. 121).  

As estratégias são meios para alcançar um fim, ligam-se a quem tem algum poder e “(…) 

correspondem a um cálculo de relação de forças empreendido por um sujeito detentor de algum 

tipo de poder (...)”(PEREIRA e SARTI, 2010, p. 198). Jorge Arão utilizou-se de uma estratégia 

para ser ouvido diante da omissão do delegado de polícia: apelou ao Secretário de Interior do 

Espírito Santo por meio de um major e reclamou do delegado e de perseguição por parte das pessoas 

da localidade. Provavelmente, boa parte da população, incluindo imigrantes de outras etnias, não 

conseguiria acessar esses indivíduos que se encontram em uma outra escala social e de poder.  

Isso foi possível tanto por conta de sua condição econômica, que lhe concedia uma certa 

quantidade de poder, quanto pelo fato de conhecer as regras do jogo, isto é, apelar a uma autoridade 

superior ao delegado poderia garantir a abertura de um inquérito e, consequentemente, a apuração 

do caso. Certamente, tratava-se de um brasileiro naturalizado, que vivia sobre as mesmas leis, 

deveres e direitos dos nacionais e, portanto, agiu segundo as regras do jogo exigindo, no mínimo, 

ser ouvido em suas queixas. 

O inquérito nos dá pistas de alguns bens desse comerciante: uma casa comercial; dois 

imóveis, um alugado aos soldados, outro, à Prefeitura e à Câmara Municipal; um terreno em Piúma; 

a tropa de burros nos quais transportava as mercadorias quando foi roubado. Esses bens poderiam 

conferir-lhe alguma soma de poder capaz de dar-lhe acesso às autoridades já citadas, o que se 

enquadra no conceito certeauniano de estratégia.  Isso não significa que essa soma de poder, essa 

estratégia, culminaria na resolução do caso em seu favor. Provavelmente, o estigma pode ter tido 

mais peso sobre a atuação do delegado. 

Considerações finais 
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Da reclamação de Jorge Arão sobre o fato do delegado não ter dado importância às suas 

queixas à resposta ao Secretário do Interior o que se apreende é uma completa omissão dessa 

instituição policial, frente às demandas de um imigrante estigmatizado.  

Essa situação demonstra que, mesmo utilizando-se da estratégia, munido de certa soma de 

poder, as relações de força se estabelecem a partir de matizes que estão além das questões da 

observância ou inobservância da lei, mas que estão cristalizadas no imaginário de quem tem o 

poder da investigação.  

Talvez se as denúncias partissem de outro indivíduo, outro imigrante, os desdobramentos 

seriam outro. Se o caso do roubo ao burro e às mercadorias, e da ameaça de morte envolvessem o 

Coronel Antônio Duarte3, que era português, dono da firma Duarte & Beiriz, a ação do delegado 

seria outra. Tratava-se, entretanto, de um imigrante sobre o qual pesava diversas marcas já 

assinaladas. 

 Assim, cabe uma resposta ao questionamento de Goffman (1988), sobre como a pessoa 

estigmatizada responde a tal situação. Jorge Arão, apesar de desacreditado, usou os instrumentos 

que estavam ao seu alcance para que suas queixas fossem ouvidas.  
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SÃO CRISTOVÃO-RJ, UM BAIRRO LUSITANO: CONSIDERAÇÕES SOBRE O 

BAIRRO E SUA ATRATIVIDADE PARA OS PORTUGUESES NO PERIODO DA 

GRANDE IMIGRAÇÂO. 

Tiago Lopes da Silva1 

Panorama da presença portuguesa na cidade do Rio de Janeiro nos séculos XIX e XX. 

O fenômeno da migração portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX 

e início do século XX, se apresenta como um movimento de múltiplos fatores e alimentado pelas 

diferentes conjunturas enfrentadas por Brasil e Portugal que, apesar de não serem o tema principal 

deste artigo merecem ser, mesmo que de forma breve abordados. Tal fluxo de portugueses em seu 

desembarque, já encontrava na cidade um perfil lusitano (OLIVEIRA, 2009, p. 59-60), presente 

deste a fundação do local e reforçado com a vinda e instalação da Corte, que gerou, desde então na 

cidade, o surgimento de características semelhantes às presentes em Portugal, como as fachadas 

das novas construções.  

O impacto desta migração na cidade, porém, ocorre durante a Grande Imigração2, mais 

destacadamente durante o início da República (OLIVEIRA, 2009, p. 61) em um momento no qual 

a cidade, em sua modernização, demandava mais mão de obra para se adequar aos tempos 

republicanos. 

A atração da cidade aos portugueses pode, em parte, ser explicada pelo perfil semelhante às 

cidades portuguesas, e por já estar presente no imaginário dos migrantes desde o fim do período 

colonial. Sua atratividade pode ser compreendida pela soma de elementos, a começar pelo ponto 

de origem do fluxo, Portugal. Origem que passou a enfrentar (LOBO, 2001, p. 16.), a partir da 

metade do século XIX, uma profunda reorganização econômica, tendo como base a implantação 

de relações de caráter capitalista em seu meio rural, privilegiando a instalação de grandes 

companhias dedicadas à exploração da agricultura comercial. Somado à introdução de uma extensa 

mecanização na produção, estimulada pelo Estado, que, contribuindo para a instalação dessa nova 

conjuntura econômica por meio de medidas legais, colateralmente prejudicou os pequenos 

proprietários rurais.  

                                                 
1 Bacharel/Licenciado em História pela UERJ. Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História – PPGH-UERJ. 

ts.vasco@gmail.com 
2 Movimento no qual cerca de 60 milhões de europeus (e 10 milhões de asiáticos) perpassaram o oceano em direção a 

outros continentes. Deste total, 71% teriam se dirigido para os EUA, 21% para a América Latina, e apenas 7% para a 

Austrália. Desses 21% ou 11 milhões de pessoas que se dirigiram a América Latina neste período, sendo os italianos 

com 38%, os espanhóis com 28% espanhóis e os portugueses com 11% as correntes majoritárias.Cf. MÖRNER, 

Magnus. Aventureros y proletarios: los emigrantes em Hispano america. Madrid: Editorial Mapfre, 1992, p.76. 
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O cenário de distorção do desenvolvimento de uma economia dependente foi o que 

incentivou (PEREIRA, 2002, p. 7) o crescimento do fluxo migratório em Portugal. , tal migração 

também tem como estopim (LOBO 2001, p. 16) a grande crise vinícola portuguesa entre 1886-

1888 no norte português, de modo que “Esta [migração] representava uma fuga à proletarização no 

país de origem, forçada pela crescente fragmentação e desaparecimento da pequena propriedade 

no Norte” (LOBO, 2001, p. 17). Muito deste fluxo fora alimentado pelo imaginário popular que 

concebia o Brasil e a cidade do Rio como “terra de abundância e oportunidades de enriquecimento, 

como transparece nas trovas populares” (LOBO, 2001, p. 17) em uma espécie de mito de fortuna.  

Outro elemento a impulsionar e atuar na questão imigratória, destacadamente na imigração 

portuguesa, é o mito do retorno, de que a migração seria temporária e necessária para o acúmulo 

de algum capital e ascensão em sua sociedade de origem (PEREIRA, 2002, p. 45). Ideia que se 

articulava com a concepção do Brasil como terra do enriquecimento rápido, o que por sua vez era 

reforçado pelos imigrantes por meio de remessas financeiras às famílias em Portugal, de modo a 

funcionar como indicador de que o migrante obtivera algum êxito. Tal corrente de ideias contribuiu 

para que se mantivesse o fluxo contínuo de portugueses a desembarcarem no Rio de Janeiro, de 

modo tal a contribuir para o fato de, na passagem do século XIX para o século XX, a cidade 

concentrar mais da metade dos caçadores de fortuna lusos do país, sendo o ponto de concentração 

destes por um considerável tempo, estando em 1920 a deter 40% dos portugueses residentes no 

Brasil (LOBO, 2001, p. 46, p. 140); (PEREIRA, 2002, p. 253).  

Diante deste contexto histórico desfavorável em Portugal traçado segundo Lobo 

(LOBO,2001) e Halpern (PEREIRA,2002), e somado ao imaginário de prosperidade fácil em terras 

tropicais, um crescente número de portugueses elege como destino o Cais Pharoux, que em sua 

maioria homens e solteiros, ao desembarcar, se deparavam com uma nova realidade e desafios: a 

busca por moradia e por ocupação, acabando por se instalar no centro da cidade e suas cercanias, 

além de aceitar funções de caixeiro e estivador, empregos que demandavam um maior esforço em 

troca de má remuneração (MENEZES, 1996, p. 25). As duras condições, à época caracterizada pela 

alta exploração, eram aceitas pelos imigrantes por constituírem alternativas as opções existentes 

em Portugal, a saber: serviço militar e proletarização; condições tão duras quantos as existentes no 

Rio, mas sem a possibilidade de poupar rendimentos para um possível progresso (LEITE, 2000, p. 

191). 

Se a maior parte dos portugueses que chegava ao porto do Rio, o faziam iludidos pelo sonho 

de prosperar, a realidade mostrava que tal êxito não era real, ao menos à maioria do recém-

chegados: 
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Quantos conseguiam realizar o seu sonho? Em 1000 emigrantes, 10 enriqueciam, 100 

eram remediados, os restantes sobreviviam, segundo uma estimativa do Rio de Janeiro, 

a principal zona de fixação dos emigrantes portugueses. (PEREIRA, 1981, p. 34) 

O dado acima então revela que, para praticamente 90% dos que aportavam no Rio, teriam 

como êxito não a prosperidade, mas apenas sua sobrevivência, e, para isso, tendo de envolver-se 

em uma série de dinâmicas e diferentes funções, a começar pelo comércio que em Portugal era 

visto como a grande e real chance de enriquecimento para os que emigravam (MENEZES, 2000, 

p. 166), e a zona urbana como a melhor estrutura para prosperar (RIBEIRO, 1990, p. 21). Daí o 

fato dos recém-chegados atuarem como caixeiros dos muitos armazéns instalados na Cidade Velha, 

ou mesmo nos comércios ambulantes de rua, vendendo desde vassouras até animais de criação, 

havendo ainda a possibilidade dos imigrantes se estabelecerem como estivadores da zona portuária. 

Em suas funções de trabalho e em suas relações, entre os imigrantes portugueses comumente 

se formavam laços de paternalismo, com os recém-chegados sendo geralmente colocados sob os 

cuidados de outros patrícios, mais familiarizados com o lugar e já estabelecidos localmente como 

proprietários. Por vezes, dividindo o mesmo teto que seus chefes/tutores (RIBEIRO, 1990, p. 21). 

Para além do comércio, o setor de serviços também oferecia numerosos postos de trabalho, 

área que passa a ser ocupada de forma majoritária por imigrantes portugueses, em funções como: 

ferreiros, cocheiros, leiteiros, pescadores, padeiros, cozinheiros e em diversas outras atividades, 

presentes e ativas nas ruas da cidade (MENEZES, 2000; LOBO, 2001). 

Guiados pelo objetivo maior de acumular um significativo capital, condição para um retorno 

à terra natal, a maior parte dos lusos se sujeitou a condições de trabalho não aceitáveis, sendo, por 

vezes associados, a uma disposição extra para o trabalho. Não tinham dia de descanso, trabalhando 

por até 16 ou 17 horas, com pequenos intervalos para enganar o estômago, sendo assim por vezes 

chamados de “escravos brancos” (BARRETO, 1999 p. 50). 

Em outras atividades de ocupação dos imigrantes, muitas vezes o quadro não era diferente. 

João do Rio, em suas crônicas, denunciou a miséria em que vivia boa parte dos imigrantes 

portugueses (BARRETO, 1999 p. 51), que diante da incerteza quanto à sobrevivência, e ao 

imediatismo do dia-a-dia, eram impelidos ao aceite de condições tão duras de trabalho, mas que 

representava um escudo ante a possibilidade de fracasso de retornar sem nada. Por isso, mesmo 

que alcançasse somente a sobrevivência, sem ganhos econômicos, tendo de continuar a vida nas 

ruas do Rio, vivendo de bicos ou de outro expediente que garantisse o básico já se configurava uma 

vitória intermediária. Vitórias intermediárias estas que perderam sua margem de manobra frente ao 
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bota abaixo3.  

A vida nas ruas do Rio e as atividades dos imigrantes na cidade antes da reforma de Pereira 

Passos tinham como um de seus símbolos o quiosque instalado nas ruas e praças (BENCHIMOL, 

1992, p. 114), que inicialmente vendiam apenas loterias e jornais, passando a ser ponto de venda 

também de todo tipo de miudezas, inclusive alimentos e bebidas alcoólicas, e ao qual todo 

trabalhador recorria para rápida alimentação e acesso a bebidas.  

Com a reforma, reduzem-se às formas de sobrevivência, mas não a de enriquecimento, que 

sempre fora uma: a associada ao trabalho diurno, e a poupança feita nos tempos de caixeiro ou, em 

raras ocasiões, pelo controle do negócio deixado pelo patrão que retornara a Portugal (LOBO, 2001, 

p. 34). O meio de enriquecimento passava pelo comércio estabelecido, e não pela estiva, biscates 

e quiosques de rua; sendo, na verdade, mais fácil enviar as economias para a família em Portugal, 

onde o câmbio se fazia favorável e os salários mais baixos faziam pequenas economias se 

multiplicarem, do que efetivamente melhorar de vida no Brasil (LOBO, 2001, p. 35).  

 Na cidade do Rio de Janeiro, em 1923, cerca de 85% dos comércios e negócios pertenciam 

a portugueses (LOBO, 2001, p. 37), os quais tinham partes de seus lucros remetidos a Portugal e 

para onde se objetivava retornar enriquecidos4. Podendo-se afirmar, com tal cenário, que a classe 

média e média alta que iria se constituir em meio à colônia luso-carioca especialmente a partir de 

1900, tinham raízes fincadas nos balcões dos armazéns da Cidade Velha (LOBO, 2001, p. 38), 

sendo o comércio, a grosso e a varejo, de produtos comuns ou sofisticados o meio fiador de posses 

e status. 

 Essa presença portuguesa era percebida (RIBEIRO, 1987.p 161) na cidade de duas maneiras: 

Por um lado, aos olhos das elites políticas e econômicas, vistos como representantes da ordem, 

como exemplo de trabalhador. Por outro lado, pela ótica de grande parte daqueles que circulavam 

pelas ruas do Rio, viam os portugueses como exploradores que por meio do comércio vendiam a 

preços altos e abusivos.  

É diante deste quadro perceptivo que o sentimento antilusitano, já presente no período da 

Independência do Brasil, é revitalizado na virada do século XIX para o XX (RIBEIRO, 1987.p. 

169). Esse sentimento surge como um tipo de resistência, por parte da população carioca, a inserção 

e concorrência desleal no mercado de trabalho dos portugueses e suas atuações em áreas de 

comercio e aluguéis.   

                                                 
3“Bota abaixo” forma popular como povo se referia as reformas de Pereira Passos, que além de modificar a estrutura 

urbana da cidade visou também modificar os costumes da cidade, eliminando assim os vendedores de rua, função 

comumente ocupada pelos imigrantes. 
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Esse clima hostil aos lusitanos contribuiu para mesmo que, apesar dos portugueses terem sido 

considerados (PAULO, 2000. p. 158) um dos grupos migrantes mais facilmente assimiláveis pela 

sociedade brasileira, devido à alegada proximidade cultural constituírem, ao mesmo tempo, um dos 

grupos mais fechados no Brasil em alguns aspectos (PAULO, 2000. p. 165) como exemplifica seu 

comportamento no mercado de trabalho, onde os patrões portugueses também davam preferência 

a empregados lusos, o que muitas vezes gerava indignação na população carioca e reforçava a 

repulsa a esse imigrante (CHALHOUB, 2001 p. 70). 

O fato dos portugueses serem então um grupo fechado influiu na distribuição da colônia 

portuguesa pela cidade do Rio de Janeiro, com uma tendência de concentração em determinados 

bairros (PAULO. 2000 p.165.), definidos, na maioria das vezes, pela proximidade com a região do 

trabalho e para diferentes tipos de sociabilidade, definida pelas atividades econômico-profissionais 

desenvolvidas pelos mesmos.  

A concentração urbana portuguesa e elementos de atratividade do bairro de São Cristóvão. 

É a partir da Independência do Brasil que, os portugueses passaram a adotar como estratégia 

de afirmação a formação de territórios identitário próprios (ROEDEL, 2002, p.122) inicialmente, 

a região da cidade onde havia a maior aglomeração de portugueses era o Centro do Rio de Janeiro, 

que concentrava as principais atividades comerciais, seguida pela zona portuária que concentrava 

grande número de portugueses desde o século XIX, em sua maioria estivadores no porto do Rio de 

Janeiro. Na região da Cidade Nova, Estácio de Sá e Catumbi, por sua proximidade com o centro 

comercial da cidade, há outro ponto de concentração da colônia, onde até hoje se localizam algumas 

associações, como a Casa de Portugal.  

 Esta configuração inicial é impactada (ROEDEL, 2002, p.123) pela reforma Pereira Passos, 

que intervindo na organização espacial do Centro do Rio e de seu Porto, tendo afetado diretamente 

os estabelecimentos e moradia dos portugueses, obrigados a se deslocar, principalmente, para à 

Zona Norte da cidade, que passou a ser um espaço importante de afirmação lusitana. Dentre os 

bairros da Zona Norte se destacando a Tijuca, com a fundação de várias associações, como a Casa 

do Alto Douro, além de escolas e clubes portugueses. Neste cenário, se insere nosso bairro alvo, 

São Cristóvão que é comumente apontando como um bairro de moradia de portugueses, 

destacando-se pela presença do estádio de São Januário, pertencente ao Vasco da Gama.  

O bairro de São Cristóvão, no inicio da Grande Imigração (1880 a 1930), gozava de seu 

período final de esplendor como residência da família imperial brasileira, e de polo de atração à 
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aristocracia e comerciantes pela proximidade com a realeza. Tal período de nobreza do bairro é 

encerrado em 1889 com a Proclamação da República, que, ao se sobrepor à monarquia e sua 

estrutura política, incorrendo na destituição do Imperador, saída de sua família, e a eventual 

extinção da corte, vem a consolidar, no bairro um esvaziamento (KINGLER, 1991, p.75) que já 

vinha sofrendo, frente a um novo estilo de vida, agora litorâneo e voltado para a zona sul (BINZER, 

1956, p. 63). Era o bairro a passar pela perda da nobreza e prestígio, ao mesmo tempo em que as 

transformações em sua paisagem tornam-se aceleradas (ABREU, 1997, p. 87).  

Neste novo cenário de transformações, a condição da cidade como capital mantém-se, já a 

condição do bairro como uma localidade nobre não. Deixado pela aristocracia, o local passaria por 

grandes modificações. O seu esvaziamento ocasionou (KINGLER, 1991, p. 76) o barateamento 

dos imóveis e terrenos do bairro, que, por contar com boa infraestrutura quanto a transporte, águas 

e esgoto e iluminação pública, além de localiza-se entre o centro da cidade e a zona portuária, 

tornou-se um polo atrativo para a instalação de variados comércios, indústrias e fábricas. Prova 

disso é o fato dos imponentes casarões do bairro facilitarem a instalação da atividade manufatureira, 

oferecendo generosa quantidade de área disponível para alojar o processo produtivo (KINGLER, 

1991, p. 77). 

A oferta de espaços e a localização também tornaram o bairro atrativo para proletários (dentre 

os quais se incluíam os portugueses) que, com o processo de remodelação da cidade haviam perdido 

suas residências (BENCHIMOL, 1992, p. 286). Estando então, a buscar uma recolocação na região 

central próxima aos polos de trabalho e atividades citadinas, com os casarões a servirem, também, 

ao serem fracionados, em unidades habitacionais menores. De alojamentos à crescente classe 

operária, posteriormente, esses casarões divididos em pequenas unidades transformaram-se em 

cortiços. 

Essa mudança de perfil apenas acentuou um processo que já vinha ocorrendo com o bairro, 

à concentração de comércios e indústrias em São Cristóvão e adjacências (KINGLER, 1991 p 80), 

como Gamboa e Tijuca, ocorreu, entre outros motivos, pela presença, substancial, naquelas áreas, 

de ex-escravos e imigrantes os quais representavam um contingente de mão de obra disponível para 

atuar nos estabelecimentos recém-inaugurados. Estes ocuparam, preferencialmente, as praias do 

Caju, onde se passaram a se multiplicar os armazéns e trapiches, instalados em áreas aterradas de 

pântanos e casarões abandonados pelas elites. Estes fatores, além da existência de um matadouro 

municipal no bairro, explicam o desenvolvimento das atividades industriais em São Cristóvão onde 

se concentraram curtumes, fábricas de salsicha, de vela e de sabão (KINGLER, 1991 p 81). 
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A instalação de pequenas fábricas no bairro remonta à primeira metade do século XIX 

(KINGLER, 1991 p 82), quando, na praia das Palmeiras, já funcionava, desde o ano de 1842, uma 

fábrica de velas que era, na ocasião, a única deste tipo na cidade. Posteriormente, esta se 

transformou na Companhia de Luz Steárica, fundada por meio de capitais de origem cafeeira e 

escravista (com participação de acionistas lusitanos) em um movimento de diversificação de ativos.  

No bairro destacavam-se ainda diferentes empreendimentos com participação societária 

portuguesa como uma fábrica de objetos em barro, a Companhia de Vidros e Cristais do Brasil, 

primeira grande fabrica do gênero no Rio de Janeiro, e a Companhia Imperial de Navegação e 

Vapor de São Cristóvão, com seus estaleiros, piers, barcos e rebocadores. No Caju, região correlata 

ao bairro imperial, próxima a antigos lotes da Quinta da Boa Vista, se encontrava a Companhia 

Edificadora, que produzia vagões em madeira para o transporte de passageiros. 

Diante de tal avanço e diversificação de atividades, instalam-se mais e mais fábricas 

(KINGLER, 1991, p. 83), de bebidas, calçados, alimentos e tecidos, sendo que esta última ocupava 

lugar de destaque em São Cristóvão: a fábrica de tecidos São Lázaro que a partir de 1888 destacou-

se como produtora de roupas de lã e algodão, em geral. No mesmo período se encontrava ainda, no 

bairro, a Companhia União Industrial São Sebastião, um conglomerado têxtil que na área instalara 

três fábricas. Todas estas fábricas também tinha participação acionaria de portugueses e mais do 

que isso, assim como as anteriores tinha uma preferencia pelo emprego de lusitanos em suas cadeias 

produtivas. 

O movimento de deslocamento de indústrias para São Cristóvão, já corrente então é 

acentuado pela República (KINGLER, 1991 p 84), que vem a consolidar a grande mudança que o 

bairro atravessava e alterava o seu perfil, de bairro residencial aristocrática e nobre para uma área 

industrial e classes médias e baixas. 

Os motivos da escolha de São Cristóvão como local preferencial para instalação de indústrias, 

e diferentes comércios e negócios, como já apresentados foram dois (KINGLER, 1991 p 85): 

primeiro, a estrutura do bairro que outrora, funcionando como sede da Corte Imperial, recebera 

uma infraestrutura avançada em relação à outros locais da cidade, sendo dotado do melhor sistema 

de abastecimento de água e escoamento de esgoto, sistemas que haviam sido implantados para 

atender às demandas dos membros da corte, dos altos funcionários, dos nobilitados e comerciantes, 

que ali haviam construído seus casarões (ABREU, 1997, p 80).  

O fim do império e de sua corte bem como a mudança das elites para a Zona Sul deixou livre 

toda esta estrutura para as atividades fabris e mesmo para novas dinâmicas. Os imponentes casarões 

facilitavam a instalação da atividade manufatureira na medida em que ofereciam vasta área 
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disponível para alojar o processo produtivo. Ao mesmo tempo em que, a utilização dos casarões 

reduzia, para algumas indústrias, os custos de capital fixo. Os casarões permitiam ainda o 

fracionamento em unidades habitacionais menores, transformando-se em cortiços que abrigariam 

a crescente classe operária, que com as reformas urbanas tinha que buscar novas moradias a baixos 

preços ou mesmo perto de seus respectivos trabalhos, necessitadas que o bairro em sua nova etapa 

podia suprir. 

Um segundo fator, era a localização de São Cristóvão, que representou a diminuição dos 

custos com logística e transporte, já que este bairro oferecia grande proximidade aos eixos 

ferroviários e aos diversos portos que serviam à cidade (Cais dos Mineiros, Cais Pharoux, Gamboa, 

Ponta do Caju), dos quais as indústrias dependiam para o recebimento de matérias primas e 

exportação do produto final para outros mercados (ABREU, 1997, p. 87), já a novos moradores e 

comerciantes o bairro oferecia ligação de bondes com outras regiões da cidade e mesmo a outros 

transportes como trens, possibilitando assim um deslocamento de trabalhadores a seus empregos 

assim como aos comerciantes garantia um acesso facilitado do publico a seus itens. 

Há ainda um terceiro fator de atração à concentração de portugueses no bairro de São 

Cristóvão, algo mais específico do que os motivos anteriores que podem ser encarados como 

atrativos mais gerais e não segmentados a um grupo especifico. Este terceiro atrativo seria uma já 

existente ligação entre o bairro e a colônia portuguesa.  

Essa ligação histórica do bairro à colónia portuguesa é algo que vem deste antes do período 

da grande imigração. Com o bairro tendo sido deste a vinda da corte portuguesa para o Rio de 

Janeiro em 1808 e sua instalação na Quinta da Boa Vista (propriedade já pertencente a um 

comerciante português) que veio a ser a residência de três gerações da família Bragança, 

constituindo um dos centros de poder do Reino e depois do Império por mais de 80 anos, 

inicialmente subúrbio e alçado à condição de morada da aristocracia (em boa parte portuguesa). 

Foi está condição de bairro nobre que garantiu a São Cristóvão todo o seu conjunto de melhorias 

das estruturas públicas, tal presença também auxiliou ao bairro ter um perfil lusitano que perdurou 

entre os séculos XIX e XX, e ainda hoje é percebível.  

Em um primeiro momento, realeza atraiu os portugueses abastados, e em um segundo 

momento com os portugueses já instalados no local a exercerem atração sobre os demais 

(ROEDEL, 2002, p 143.), seja pelo ato de empregar compatriotas ou por alugar cômodos a eles. 

Um exemplo do efeito deste perfil lusitano é a construção no bairro do estádio do C.R Vasco da 
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Gama (1927), que é fruto de mobilização da colônia (MATTOS, 1997 p 101) 5 e exemplo de marca 

deixada no bairro. A escolha do local para a construção é justamente a confluência dos motivos 

expostos aqui para caracterizar o bairro como atrativo aos portugueses, a presença inicial de 

lusitanos abastados morando no local na virada desde o XIX aproximava o bairro dos demais 

integrantes da colônia lusa. Ao mesmo tempo o esvaziamento do bairro com seu conseguinte 

barateamento de imóveis e terrenos foi o que de fato viabilizou a compra de um espaço no local e 

a construção do estádio em local tão bem servido do ponto de vista da infraestrutura, o que nos 

tempos de império não seria possível.  
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TURISTA OU INDESEJÁVEL? O ESTADO NOVO E A CONSTRUÇÃO DO TURISMO 

BRASILEIRO 

Valeria Lima Guimarães1 

Introdução 

 Neste artigo busca-se a abordagem histórica de um tema ainda pouco considerado pelos 

historiadores, apesar da grande relevância que assume em nosso tempo: o turismo. Considerado 

um fenômeno social bastante complexo, que envolve diversas esferas da vida em sociedade, o 

turismo, conforme apontou o pesquisador inglês John Walton, um dos seus mais antigos estudiosos 

sob o viés da História, ainda é percebido como um tema frívolo, de pouca importância para os 

historiadores (WALTON, 2009). 

 É provável que o turismo, uma das formas possíveis de se usufruir do lazer no tempo livre, 

possa não ter chamado a atenção dos historiadores justamente por ser o contraponto de um dos seus 

temas mais capitais de pesquisa no campo da História: o trabalho. Desperdiça-se aí oportunidades 

ímpares no estudo do não-trabalho, do tempo de lazer, que pode ser investigado sob os mais 

diferentes vieses a partir do olhar da história. 

 Como exemplo, cita-se o uso instrumental do tempo livre em regimes autoritários, quando 

o turismo foi acessado como recurso para a mobilização dos cidadãos pelo Estado, especialmente 

quanto ao fortalecimento do orgulho de pertencimento ao estado-nação. Diversos trabalhos 

internacionais se ocuparam dessa temática, com destaque para o estudo de Pack (2009), que 

apontou o papel estratégico do turismo para o regime franquista na Espanha.  

 Saindo da esfera estatal, o turismo como um fenômeno relacional contemporâneo, que 

envolve sobretudo a mobilidade e o encontro de pessoas, proporciona diversas outras possibilidades 

de abordagem e investigação para o historiador melhor entender as sociedades contemporâneas, 

podendo observá-lo pelo viés do desenvolvimento e urbanização das cidades, das relações entre os 

países, dos usos do patrimônio histórico-cultural, das mobilidades e do próprio desenvolvimento 

de uma história pública, esse novo campo de investigação em emergência no Brasil, que 

timidamente vem abrindo espaço para o turismo.2 

                                                 
1 Universidade Federal Fluminense. valeria@turismo.uff.br 
2 Como exemplo, cita-se que em setembro de 2014, a Universidade Federal Fluminense sediou o 2º Simpósio 

Internacional de História Pública, organizado pela Rede Brasileira de História Pública, em parceria com o Laboratório 

de História Oral e Imagem, do qual participamos na coordenação de um Grupo de Trabalho (GT) sobre história pública, 

turismo e produção cultural.    
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 O conhecimento do fenômeno turístico brasileiro vem se desenvolvendo nos últimos anos 

graças à produção de programas de graduação e pós-graduação do país, especialmente das áreas de 

Geografia, Arquitetura, Economia, Administração, Ciências Sociais e, mais recentemente também 

em Turismo, sobretudo com a criação dos cursos de bacharelado nas universidades públicas a partir 

do início da década de 2000, que passaram a dar ênfase à produção de pesquisa na área, 

diferentemente do conjunto das universidades privadas que ofereciam desde a década de 1970 o 

curso de Turismo com um currículo mais voltado à formação do profissional para o mercado de 

trabalho, priorizando um conjunto de técnicas instrumentais para a produção e comercialização do 

produto turístico.  

 Registra-se também a criação de programas de pós-graduação em Turismo nas 

universidades federais brasileiras, como são os casos da Universidade Federal Fluminense e da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ambas oferecendo curso de mestrado acadêmico 

em Turismo e o andamento de processos de abertura de cursos de mestrado em Turismo em outras 

instituições públicas de ensino superior no país. 

 Essa produção vem dando corpo a um conjunto de conhecimentos na área de Turismo dos 

quais é indispensável o aporte multidisciplinar. Ela revela o quão profícuo é o diálogo entre as 

diversas áreas de conhecimento na compreensão do fenômeno turístico e o quanto o turismo pode 

iluminar as pesquisas nas demais áreas de investigação científica. 

 Este artigo surge a partir das investigações desenvolvidas no âmbito da pesquisa de 

doutorado da autora, intitulada O turismo levado a sério: discursos e relações de poder no Brasil e 

na Argentina (1933-1946), que foram ampliadas nos estudos desenvolvidos junto ao Laboratório 

de História do Turismo (Histur), sob sua coordenação e certificado pelo CNPQ, em funcionamento 

na Faculdade de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal Fluminense. 

 Interessa-nos compreender a dinâmica de construção do turismo brasileiro no tempo, 

propondo-se um diálogo entre a História e o Turismo, a fim de fornecer subsídios para ambas as 

áreas de conhecimento. Neste artigo, busca-se entender especificamente, em que medida o regime 

do Estado Novo colaborou para a configuração do turista desejável para o Brasil naquele período, 

considerando o contexto histórico e a visão de turismo que se tinha à época. Serão destacados os 

imaginários que cercam o turista internacional e as políticas de seleção de entrada no território, que 

valorizavam o “verdadeiro” turista e reprimiam os indesejáveis, política ou economicamente 

suspeitos, rotulados de “falsos turistas”, apontando-se também suas formas de resistência. 

 Para tanto, foram pesquisados jornais diários com sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, 

periódicos especializados em turismo das décadas de 1930 e 1940, legislações referentes à entrada 
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de estrangeiros no país no período do Estado Novo e a documentação diplomática integrante do 

Arquivo Histórico do Itamaraty, utilizando-se como método a análise do discurso das fontes 

documentais. 

 Breves considerações acerca da história do turismo e do aparecimento fenômeno turístico 

no Brasil 

Após observarmos diferentes definições de turismo que ao nosso ver não dão conta da 

explicação do objeto, entendemos o turismo como um fenômeno contemporâneo que envolve 

primordialmente o deslocamento de pessoas para lugares distantes do seu entorno habitual, 

mobilizando uma infraestrutura, produtos e serviços voltados a atender as necessidades desse tipo 

de viajante. Dos encontros entre viajantes e anfitriões num determinado lugar resulta uma série de 

impactos culturais, sociais, políticos e econômicos.  

Um aspecto de extrema relevância a se considerar é a íntima relação entre o turismo, o 

advento da modernidade e o aprimoramento do capitalismo e das relações de trabalho. É nessa 

confluência que se manifestaram as condições históricas concretas que possibilitaram o 

aparecimento e o desenvolvimento do fenômeno turístico. Rodrigues (2006) destaca 

particularmente a importância do fordismo na imposição de um pacto social baseado na distribuição 

do excedente e na distinção do espaço-tempo, na forma de esfera do trabalho e esfera do ócio. Essa, 

sem dúvida, é uma das questões de maior relevância na ascensão das camadas médias urbanas ao 

turismo.  

 O tempo do não-trabalho é o tempo que gera o turismo na sociedade capitalista, sendo este 

uma forma possível de lazer e cada vez mais apontado como uma necessidade para as pessoas 

recuperarem as suas energias do esforço dispendido durante o ano de trabalho. Nesse sentido, as 

férias, um direito trabalhista adquirido, cumprem uma função importante para a institucionalização 

do turismo em nossa sociedade, evidenciando ainda mais as relações entre turismo e trabalho.  

Do mesmo modo, o aprimoramento da técnica e da tecnologia, ancorado no desenvolvimento 

do capitalismo e no espírito da modernidade, especialmente no que tange aos transportes e às 

comunicações, contribuiu decisivamente para a criação das condições de existência e 

desenvolvimento do turismo.  

O desejo de sair do espaço privado da casa e experimentar a vida ao ar livre, modelando 

novas sociabilidades citadinas, como os passeios públicos, os banhos de mar, a prática esportiva, 

as diversões noturnas e o turismo são, sem dúvida, expressões da vida cotidiana que sintetizam o 
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moderno, pois enunciam uma nova forma de viver, ancorada em novos valores sociais, morais, 

novas subjetividades e anseios. 

Numa feliz expressão, a historiadora Tânia de Luca definiu como “aparatos da modernidade” 

os bondes, automóveis, cinemas, casas noturnas, fonógrafos, câmaras fotográficas, imprensa (2005, 

p. 120), enfim, um conjunto de artefatos, bens, serviços e equipamentos culturais proporcionados 

pela nascente indústria cultural e pelas novas aspirações da vida moderna. Consideramos, pois, que 

o turismo seja uma das mais importantes manifestações da modernidade, e suas práticas e discursos 

sejam uma porta de entrada interessante para se apreender o espírito do moderno.  

Feitas essas observações, posicionamo-nos no sentido de ver o turismo como uma atividade 

contemporânea e diretamente vinculada às transformações da modernidade e às relações 

capitalistas de produção. Não enxergamos, portanto, práticas turísticas em épocas remotas em todo 

e qualquer lugar onde houvesse deslocamento de pessoas, como é bastante disseminado entre os 

estudos turísticos.3 

A história do turismo ainda amplamente aceita, em geral é marcada pelo anacronismo, por 

um olhar positivista, evolucionista e generalizante, tomando a Europa Ocidental como referência 

para toda a história do turismo, mesmo nos países periféricos. A falta e o mal uso das fontes 

contribui para o desconhecimento das particularidades locais dos eventos turísticos, gerando ainda 

mais distorções e lacunas sobre o tema.  

A história do turismo no Brasil ainda está por ser escrita e contada pelos historiadores de 

ofício ou formação. Embora registrem-se algumas iniciativas recentes de pesquisadores de várias 

partes do país, formatadas em simpósios temáticos e grupos de trabalho em encontros acadêmicos 

como os da Associação Nacional de História (ANPUH) e da Associação Nacional de Pesquisadores 

em Turismo (ANPTUR), são poucas as publicações que tratam do turismo numa perspectiva 

histórica crítica e analítica.4 Há aqui, portanto, um terreno bastante fértil para o historiador. 

O historiador Haroldo Leitão Camargo, pesquisador do Núcleo de Estudos Estratégicos da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), em uma obra de fôlego, publicada em 2007 sob 

o título de “Uma pré-história do Turismo no Brasil – recreações aristocráticas e lazeres burgueses 

(1808-1850)”, parte da concepção do turismo como uma invenção social e identifica na passagem 

para a sociedade industrial no Brasil, as condições possíveis para o surgimento e desenvolvimento 

                                                 
3 Para Goeldner, Ritchie e Mcintosh (2002), cuja obra é bastante utilizada nos cursos superiores de Turismo no Brasil, 

turismo, viagens e deslocamentos são tratados como sinônimos e a busca pelas suas origens foi organizada sob uma 

cronologia que identifica práticas turísticas já na pré-história.   
4 A esse respeito ver CASTRO, GUIMARÃES e MONTENEGRO (orgs.). História do Turismo no Brasil. Rio de 

Janeiro: Editora FGV, 2013. 
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de uma cultura do turismo no país. Estrategicamente, o autor recua no tempo para conhecer os 

rudimentos dessas práticas, ainda não consideradas turísticas, e escolhe como ponto de partida a 

chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil.  

Munido de um conjunto variado de fontes e um aguçado senso crítico, o autor analisa com 

profundidade a inserção de novos hábitos europeus em nossa sociedade, desvendando no cotidiano 

das relações sociais do Oitocentos, os divertimentos e recreações da aristocracia e da nascente 

burguesia, com destaque para as elitizadas viagens para casas de campo, emolduradas por belos 

jardins à moda europeia, cujos divertimentos estavam associados à prática da caça e da cavalgada.  

A construção da modernidade no Rio de Janeiro, um processo que finca as suas bases ainda 

durante o Império, dotou aos poucos a cidade de uma infraestrutura urbana e de serviços que foi 

atraindo viajantes estrangeiros interessados no que lhes parecia exótico, como a fauna, a flora, as 

paisagens e as pessoas que ali viviam. As reformas urbanas e a realização de grandes eventos 

internacionais, como a Exposição de comemoração do Centenário da Abertura dos Portos, em 1908 

e a de celebração do Centenário da Independência, em 1922, estimularam a construção de 

modernos equipamentos turísticos, como os hotéis, que, junto com os melhoramentos no transporte, 

a iluminação pública, a adoção da vida noturna e a proliferação de bares e restaurantes (alguns 

bastante sofisticados, com serviços à francesa), dinamizaram o turismo no Rio de Janeiro, o 

principal destino do país. 

Na década de 1920 a presença de turistas de outros estados da federação e de outros países já 

era comum no Rio de Janeiro, a ponto de enormes transatlânticos chegarem ao porto do Rio de 

Janeiro trazendo turistas da Europa, dos Estados Unidos e da América do Sul atraídos pelo carnaval 

da cidade, já mundialmente conhecido. Com o crescimento do turismo na cidade, foi criada em 

1923 uma entidade representativa dos interesses do setor, a Sociedade Brasileira de Turismo, 

depois nomeada Touring Club do Brasil, com o intuito de organizar a atividade turística em nosso 

território. Estavam lançadas as bases da institucionalização do turismo no Brasil. Além disso, foi 

criada pela iniciativa privada uma série de produtos e serviços voltados ao novo tipo de viajante, o 

viajante por prazer, ou turista, vocábulo que aos poucos foi sendo disseminado no Brasil.5 

O Estado Novo, o turismo e a produção dos indesejáveis 

                                                 
5 Nos jornais das décadas de 1910 e 1920 é possível encontrar outros termos para definir esse tipo de viajante, antes 

da sedimentação do vocábulo turista em nossa sociedade: tourist, touriste, excursionista, viajante de recreio, globbe 

trotter e até ludâmbulo, neologismo criado por um intelectual conservador para evitar o uso de palavras estrangeiras 

na língua portuguesa, cujo significado literal era aquele que anda por diversão (GUIMARÃES, 2012). 
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Nos anos 1930, o turismo brasileiro ganha novo impulso, especialmente com a disseminação 

do uso do automóvel entre as camadas mais abastadas e a organização de um incipiente mercado, 

com destaque para o surgimento de agências de turismo no Rio de Janeiro e em São Paulo. É 

principalmente a partir do Estado Novo que o turismo passa a atrair mais atenção do Estado 

brasileiro, assumindo, inclusive um papel importante no regime de Vargas. O Departamento de 

Imprensa e Propaganda, chefiado por Lourival Fontes, criou uma Divisão de Turismo, que figurava 

ao lado da Divisão de Divulgação, Divisão de Rádio, Divisão de Cinema e Divisão de Teatro. A 

Divisão de Turismo do DIP encarregava-se da propaganda turística do Brasil sobretudo no exterior, 

com publicações em inglês voltadas para o público estrangeiro, como a revista Travel in Brazil, 

editada na década de 1940 e distribuída nos Estados Unidos.  

A revista trazia matérias extensas, ricamente ilustradas que promoviam destinos como 

Salvador, Recife, Olinda, Rio de Janeiro e Ouro Preto, “cidade-morta”, no dizer de Manuel 

Bandeira, alçada à condição de monumento nacional, com forte identificação com o turismo, pela 

então Inspetoria de Monumentos Nacionais, antecessora do Serviço e depois Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Outros periódicos também se destacaram na promoção do turismo brasileiro durante as 

décadas de 1930 e 1940, como a revista Brazil, paiz de Turismo, que teve circulação também entre 

o público sul-americano. Examinando as páginas da revista e dos jornais de grande circulação no 

período, como o Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro, e os jornais paulistanos Folha da Manhã e 

Folha da Noite (mais tarde Folha de São Paulo), que circularam na principal cidade emissora de 

turistas para o Rio de Janeiro, nota-se no conjunto dos discursos sobre o turismo e o turista 

veiculados por esses periódicos, a construção de um tipo que encarna o perfil do turista desejável. 

O turista ideal no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1940, é aquele sujeito digno de notícia 

nas colunas sociais dos jornais, que frequenta as altas rodas, gasta vultosas somas com produtos e 

serviços sofisticados, fazendo girar o turismo de luxo no país e conformar o imaginário de que essa 

é uma prática social restrita a poucos privilegiados, como visto nas propagandas publicadas na 

revista Brasil, Paiz de Turismo, especialmente no que se refere aos ambientes dos cassinos, sempre 

apresentados como requintados e com serviços de padrão internacional voltados para “a pessoa 

mais exigente”.6 

No que se refere às ações do regime varguista para o turismo, nota-se um duplo movimento: 

ênfase na propaganda turística no exterior para atrair o turista estrangeiro que se imagina bem 

                                                 
6 Cassino da Urca. Brasil, Paiz de Turismo. Ano 3, n. XI,fevereiro de 1937, s. p. 
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abastado, como se observa no conjunto da documentação da Divisão de Turismo do DIP, 

especialmente na revista Travel in Brazil, e o desenvolvimento de uma política de valorização do 

turismo doméstico como forma de educação cívica, que tem como um dos maiores ícones a criação 

de Parques Nacionais (PARNAs) a partir de 1937, como o de Itatiaia e o da Serra dos Órgãos, em 

1939.7 Esses outros atores sociais que configuram um novo público de turistas, o doméstico, 

emergem do conjunto das transformações do capitalismo, do surgimento de camadas médias 

urbanas, da necessidade de aproveitamento do tempo livre, da conquista das férias trabalhistas, e 

da aspiração ao acesso ao turismo como uma nova forma de lazer. A eles serão destinadas 

atividades de excursionismo e recreacionais, tanto por iniciativa do Estado, como também pelas 

organizações privadas, como é o caso do nascente Serviço Social do Comércio (SESC). 

A princípio, os turistas menos abastados se tornaram invisíveis nas publicações 

especializadas em turismo e voltadas para um perfil de consumidor de maior poder aquisitivo, como 

a revista Brasil, Paiz de Turismo. As camadas médias urbanas eram inseridas no discurso turístico 

a partir de uma finalidade moral e utilitária: conhecer a pátria como forma de desenvolvimento da 

noção de pertencimento e de civismo. Sempre que direcionados a esse turista emergente, os 

discursos turísticos eram pautados menos pelo prazer das viagens e mais por enunciados que 

demarcavam o papel educativo e moralizador do turismo, especialmente quando referido a grupos 

de estudantes e professores em viagens de intercâmbio.   

A ideia de que o turismo é formatado para poucos, precisamente para aqueles mais ricos que 

podem injetar capitais na economia nacional, foi naturalizada e incorporada à construção do sujeito 

turista no período. Além da invisibilidade dos outros turistas que não aquele que pratica o turismo 

de luxo e é bem-vindo, havia ainda uma suspeição e criminalização dos viajantes que chegavam ao 

país com passaporte de turistas, não portando os signos distintivos do turista. No lugar das colunas 

sociais, os “falsos turistas”, como eram chamados, tinham o seu nome e algumas vezes também o 

rosto estampados na seção policial, a sua reputação questionada e sofriam duras sanções, como 

serem detidos pela polícia e deportados. 

Na edição da Folha da Manhã de 16.01.1938, na Primeira Seção, lia-se a chamada: 

“Repressão aos falso turismo – Embarques efetuados pela seção competente do Gabinete de 

Investigações na primeira quinzena de janeiro”. A notícia expunha uma série de nomes de pessoas 

mandadas de volta ao seu país de origem, rotuladas de “falsos turistas”. 

 

                                                 
7 Para maior detalhamento desse assunto, incluindo as excursões organizadas para parques e importantes cachoeiras 

brasileiras, como a de Paulo Afonso (BA) e o Salto Sete Quedas (PR), ver Guimarães, 2012. 
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O jornal paulistano Folha da Manhã publicava uma coluna mensal, com o título “movimento 

da Seção de Turismo durante o mês”, onde divulgava o balanço das operações policiais da Seção 

de Turismo do Gabinete de Investigações da polícia estadual com estatísticas de estrangeiros 

capturados, deportados e os que tiveram a sua situação regularizada no país. Era uma satisfação 

periódica ao leitor do trabalho da polícia no combate aos estrangeiros que ingressavam com vistos 

de turistas e permaneciam – ou aparentavam querer permanecer no julgamento das autoridades 

policiais – além do tempo permitido, contrariando as normas previstas pelo Decreto-lei 24.258, de 

16 de maio de 1934, que versava sobre a “Imigração por Meio das Cartas de Chamada e 

Regulamentação do Turismo”. A nova lei distinguia os imigrantes e os não-imigrantes, dentre esses 

os turistas, com prazo de retorno pré-estabelecido, e serviu de base para a perseguição, apreensão 

e deportação dos “irregulares e, quiçá, dos indesejáveis, que aqui aportavam com o rótulo de 

turistas”.8  

Um editorial da Folha da Manhã, de 12 de fevereiro de 1938, à página 6, intitulado “Delenda 

burocracia”, criticava veementemente a demora no desembaraço das bagagens e investigações 

sobre os passageiros nos portos, levando mais de 3 horas para o turista conseguir livrar-se das 

obrigações burocráticas a serem cumpridas, dentre elas, passar pelo controle da Seção de Turismo 

do Departamento de Imigração da polícia. 

A queixa principal do texto referia-se ao tratamento dado aos turistas nacionais que, apesar 

de estarem dispensados de passaporte para viajarem de navio entre o Rio de Janeiro e São Paulo, 

teriam que, no porto de Santos, passar pelos mesmos trâmites burocráticos concernentes ao controle 

sanitário, à imigração e sofrer inspeção da polícia marítima, tais quais os turistas estrangeiros. “Era 

mister que a bordo se distinguisse as duas classes de passageiros – vindos do estrangeiro e os de 

cabotagem”, publicou o indignado articulista que experimentara voltar do Rio a São Paulo num 

confortável transatlântico. 

Em 1938, já com o regime do Estado Novo em funcionamento, as condições de mobilidade 

para o exterior e principalmente a chegada de estrangeiros ao Brasil encontrariam ainda mais 

barreiras. As leis de imigração, influenciadas pelo medo de propagação das ideias sociais e políticas 

vindas do Velho Continente, tornaram-se mais severas em relação ao tipo de imigrante desejável, 

aquele que seria bem-vindo para ajudar a compor eugenicamente a nova raça brasileira, um dos 

discursos fundantes do regime. A entrada de estrangeiros com visto de turista, apesar dos discursos 

                                                 
8 REPRESSÃO AO FALSO TURISMO. Folha da Manhã, 16.01.1938. Primeira Seção. Capa. 
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diplomáticos favoráveis ao incentivo ao turismo e dos termos de uma série de convênios de turismo 

firmados no período tendo o Brasil como signatário, também foi bastante dificultada.9 

Conforme rezava a legislação estadonovista, estabelecida pelo Decreto-Lei número 406, de 

4 de maio de 1938, e regulamentada pelo Decreto-Lei número 3.010, de 20 de agosto de 193810,  

que dispunha sobre a entrada de estrangeiros no território nacional,  para ingressar no país como 

turista (um dos tipos de viajantes temporários mencionados no decreto, além dos “visitantes em 

geral, cientistas, professores, homens de letras e conferencistas”), era necessário portar passaporte 

autenticado pelas autoridades competentes do país de origem; apresentar prova de idoneidade;  

certidão negativa de antecedentes criminais; atestado de saúde emitido por “médico de confiança 

da autoridade consular”; atestado de vacina antivariólica também emitido pelo médico oficial e 

“atestado de empresas industriais, comerciais ou agrícolas, jornais, companhias de navegação ou 

sociedades de turismo, cartas de referência ou qualquer documento da mesma natureza”11. Esse 

documento poderia ser, por exemplo, uma carta de banco com declaração atestando ser correntista 

e pessoa idônea, como orientou a Revista Brasileira de Turismo, meses antes da assinatura do 

decreto.12  

Necessário para o estrangeiro entrar no Brasil como turista seria comprovar sua origem 

aristocrática por meio do antigo, e ainda eficiente, recurso das cartas de recomendação, concedidas 

por autoridades de prestígio, ou estar muito bem enquadrado no sistema de trabalho formal, 

comprovando vínculos trabalhistas e institucionais, desincompatibilizado com movimentos 

políticos que defendessem ideias à época consideradas perigosas, como o comunismo e o 

anarquismo, além de apresentar-se em bom estado de saúde físico e mental.  

Vale mencionar que, ratificando a marginalização social dessas categorias no período, o 

decreto não reconhecia os artistas, desportistas “e congêneres” como turistas e os colocava numa 

categoria à parte de viajantes, exigindo-lhes, além dos documentos previstos para os turistas, provas 

de contrato de trabalho no Brasil, com visto da polícia e firma reconhecida, prova de profissão lícita 

e atestado “de não ser de conduta nociva à ordem pública, à segurança nacional ou à estrutura das 

                                                 
9 Para mais informações sobre os convênios de turismo assinados pelo Brasil com outros países, ver Guimarães, 2012.  

10 A nova lei revogou a lei anterior acerca da entrada de imigrantes e turistas, de número 24258, de 16 de maio de 

1934, e extinguiu o sistema de cartas de chamada, baseado no modelo argentino de “llamada familiar”, instituindo o 

sistema de cotas para o trabalho imigrante nos diferentes setores produtivos e regiões do país. Para mais informações 

sobre o assunto, ver KESTLER, Izabela Maria Furtado. Exílio e literatura: escritores de fala alemã durante a época 

do nazismo. São Paulo: Edusp, 2003, p.46. 

11 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DECRETO N. 3.010 — de 20 de agosto de 1938, artigo 31, parágrafo primeiro, 

inciso 2, letra b, p. 16794 (Seção I). Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2392302/dou-secao-1-22-

08-1938-pg-4/pdfView>.  Data de acesso: 10 de agosto de 2016. 
12 REVISTA BRASILEIRA DE TURISMO. Los turistas y la Ley Brasileña. Rio de Janeiro, Ano 1, nº 2, Outubro de 

1937, p.40. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2392302/dou-secao-1-22-08-1938-pg-4/pdfView
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2392302/dou-secao-1-22-08-1938-pg-4/pdfView
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instituições, passado por autoridade policial ou por duas pessoas idôneas, a critério da autoridade 

consular”.13 

Ser judeu turista no Brasil era algo inaceitável. Por conta do colaboracionismo de Vargas 

com o nazismo e o medo da expansão judaica no Brasil no início do Estado Novo, havia severas e 

secretas restrições à entrada de judeus no país, publicadas em circulares confidenciais e 

despachadas para as missões diplomáticas no exterior, como a Circular Secreta 1127, de 7 de junho 

de 1937, trazida a público pela historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro (1998, p. 168): 

 

[...] fica recusado o visto no passaporte a toda pessoa de que se saiba, ou por declaração 

própria (folha de identidade), ou por qualquer outro meio de informação segura, que é 

de origem étnica semítica. No caso de haver apenas “suspeitos”, recomenda-se às 

autoridades “retardar a concessão do visto, até que, pelos meios de investigação 

eficientes [...]”, consigam esclarecer a dúvida e chegar a uma decisão final [...]. 

As medidas restritivas à entrada de estrangeiros, particularmente os imigrantes no Brasil 

relacionavam-se à política estadonovista de maior controle sobre o território e suas fronteiras num 

contexto de medo e instabilidade econômica internacional. Logo depois da decretação do regime 

do Estado Novo, entrou em vigor, em primeiro de janeiro de 1938, o “Acordo Brasil-Estados 

Unidos da América, suprimindo o emolumento para o visto em passaporte de turista.”14 Nos 

termos do acordo, não-imigrantes que fossem aos respectivos países em visita não precisariam 

pagar pelas formalidades burocráticas para obtenção do visto nem pelo visto no passaporte. O 

acordo especifica em vários momentos que o não-imigrante é aquele que não fixa residência no 

país visitado e que tem intenção de voltar a sua pátria após ausência temporária, posicionando os 

turistas, os viajantes a negócios, os passageiros em trânsito para outro país e os enviados em 

missões diplomáticas oficiais entre as categorias de não-imigrantes. Era imprescindível que os 

visitantes com autorização para entrar no Brasil como turistas tivessem data marcada para 

retornar.15  

                                                 
13 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. DECRETO N. 3.010 — de 20 de agosto de 1938, artigo 31, parágrafo quarto,  

inciso 2,  p. 16796 (Seção I). Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2392302/dou-secao-1-22-08-1938-

pg-4/pdfView>.  Data de acesso: 10 de agosto de 2016.  
14 Para ler os termos brasileiros e norte-americanos do acordo na íntegra, consultar o sítio JusBrasil, especificamente 

o seguinte endereço eletrônico: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2013539/dou-secao-1-04-01-1938-pg-

15/pdfView>. Data de acesso: 10 de agosto de 2016. 

15 O debate em torno da questão turista x imigrantes se tornaria tão intenso no período que em 1947 foi realizado no 

Panamá o I Congreso Interamericano de Directores de Turismo e Inmigracion. A ata do congresso revela em detalhes 

a preocupação dos representantes de 20 países do continente, dentre eles o Brasil e a Argentina, em criar facilidades à 

entrada e ao trânsito de turistas “bona-fide” (idôneos) no continente americano, como a adoção de uma carteira única 

de identidade do turista, aceita em todos os países americanos e de uso exclusivo dos turistas. Conforme o documento, 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2392302/dou-secao-1-22-08-1938-pg-4/pdfView
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2392302/dou-secao-1-22-08-1938-pg-4/pdfView
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2013539/dou-secao-1-04-01-1938-pg-15/pdfView
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/2013539/dou-secao-1-04-01-1938-pg-15/pdfView
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A notícia da vigência do acordo bilateral Brasil x EUA foi publicada nos jornais Diário de 

Notícias, da capital federal, e Folha da Manhã, de São Paulo.  A tônica é o apoio à cobrança do 

visto para os “imigrantes” e a gratuidade para os que forem “turistas”, no fluxo de pessoas entre os 

dois países, como medida de facilitar a entrada de turistas e ao mesmo tempo impedir que elementos 

considerados perigosos ingressassem no país sob a falsa “capa de turistas”, como se lê a seguir:  

(...) O acordo obedeceu a condições que nos parecem perfeitamente razoáveis, pois que, 

tendo por fim facilitar a entrada e circulação de turistas brasileiros e americanos nos dois 

países, impedem praticamente que, sob a capa de turistas, isto é, de visitantes 

transitórios, penetrem nos dois territórios para neles se fixarem, imigrantes ou elementos 

perniciosos à ordem política e social. Não sabemos se análogos acordos foram ou estão 

sendo concluídos entre o Brasil e outras repúblicas do novo mundo. Mas é o caso de se 

desejar que isso aconteça. Sem certas facilidades de entrada e circulação, não é possível 

haver turismo (...)  (Folha da Manhã, 07.01.1938, p.2) 

Esses discursos celebram a iniciativa do acordo bilateral, e torcem por outras iniciativas 

semelhantes, por facilitar a entrada de mais turistas no território nacional, sem colocar sob suspeita 

a reputação desses viajantes, ao contrário do que é dito e dos não-ditos (o discurso subliminar) 

sobre os imigrantes por todos os agentes interessados no desenvolvimento do turismo brasileiro.16 

Considerações finais 

O turismo é um fenômeno ainda pouco estudado sob o viés da História. Entretanto, pelas suas 

lentes, é possível considerar o fenômeno turístico como uma forma de leitura da história 

contemporânea, iluminando novos aspectos da vida social. Neste trabalho, procuramos trazer 

algumas contribuições relacionando o turismo ao período do Estado Novo, algo ainda muito pouco 

estudado, procurando lançar novos olhares sobre as questões do período.  

Foi visto que no Brasil o turismo nasceria e por muito tempo se manteria ancorado em 

enunciados que naturalizavam as distâncias sociais, restringindo a atividade turística a um seleto 

                                                 
“são turistas aquelas pessoas que se ausentam temporariamente de seu domicílio habitual com finalidade de visita, 

esparecimento ou outros que não impliquem atividade lucrativa ou remunerada.” (tradução livre).  AHI-RJ. Ata do I 

Congresso Interamericano de Diretores de Turismo e Imigração. Panamá, 1947, p. 9, Lata 2070, Maço 37362. 

16 Um caso ilustrativo que demonstra a diferenciação no tratamento do não-imigrante, sobre o qual recaem menos 

suspeitas, está registrado num ofício remetido pela legação do Brasil em Copenhague, a 20 de janeiro de 1938, ao 

Ministro das Relações Exteriores, Oswaldo Aranha. Um cidadão dinamarquês que pretendia realizar uma viagem com 

destino a Santos apresentou contrato de locação de serviços com um grande empresa de São Paulo, declarando-se 

domiciliado no Brasil. Alegou, entretanto, ter esquecido de tirar uma licença de retorno por falta de tempo, conforme 

relatos da embaixada brasileira em Copenhague. “Não havendo por que desconfiar dessa declaração, concedi o visto 

nas condições referidas e deixando que as autoridades competentes resolvam o que julgarem conveniente.” AHI-RJ. 

Passaportes a turistas. Dinamarca. Lata 9685. Maço 12244. Classificação 540.601 (76). 
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grupo que tinha tempo livre para as longas estadas e dinheiro para consumir os modernos e 

sofisticados serviços turísticos, ostentando a sua condição diferenciada. Foi assim que o regime 

estadonovista e os órgãos formadores de opinião, como a imprensa, encararam o turismo.  

Da parte do Estado, medidas severas buscavam restringir a entrada de certos tipos de 

viajantes no país, ao lado da ênfase na propaganda voltada para um público preferencial, por meio 

da produção da Divisão de Turismo do DIP, configurando a tônica das políticas públicas voltadas 

para o turismo no Estado Novo. Ao público doméstico, mediano, um turismo cívico e moralizador. 

Há claramente no discurso dos jornais o apoio à diferenciação legal e social dessas duas 

categorias de viajantes – o turista e o imigrante – e à criação de entraves burocráticos e financeiros 

para impedir que os imigrantes chegassem ao destino pretendido. Há também uma associação 

implícita entre imigração, criminalidade e agitação da ordem social. Instituir a cobrança de visto, 

na prática, representaria, conforme esses discursos, impedir que viajantes de menor poder 

aquisitivo, os “falsos turistas”, “agitadores” ou imigrantes “com intenções de permanecerem no 

país”, perturbassem a ordem social e turística, voltada para outro tipo de viajante, conforme visto, 

ratificado pelos discursos da publicidade, da legislação e pela oferta de produtos e serviços 

turísticos de alto padrão. Nos anúncios das agências de turismo nos jornais, as mesmas destacavam 

garantir total conforto e segurança aos seus clientes por só fazerem negócio com pessoas idôneas. 

Esses discursos depositam sua fé irrestrita nos benefícios que o turismo e o turista de alto 

poder aquisitivo, insuspeito, trazem ao país e silenciam sobre os possíveis impactos da atividade 

turística em nossa sociedade. 

Conclui-se que o turismo foi uma forma de resistência possível encontrada por algumas  

minorias para entrarem em outros países, inclusive no Brasil, num contexto de forte perseguição 

política e difíceis condições econômicas e sociais na Europa. Isso foi percebido pelo Estado 

brasileiro, pelo mercado turístico e pelos formadores de opinião nacionais, que desqualificaram 

muitos turistas de origem judaica ou de pouco poder aquisitivo ou outras minorias, inclusive 

políticas, considerando-os indesejáveis. A eles estavam reservadas a humilhação da publicação de 

seus nomes nos jornais e a deportação. 

Apesar desse severo controle, valendo-se de uma lógica de suspeição (CARNEIRO, 2002) 

sob determinados tipos de viajantes, outros “falsos turistas” obtiveram êxito, pois portavam todos 

os signos da distinção atribuídos aos turistas esperados pelo Brasil. Em 1934, o PC russo decidiu 

enviar em missão ao Brasil Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, utilizando como estratégia a 

simulação de um rico casal em viagem de lua de mel. Procurados pela polícia, entraram no país 

com passaportes e vistos falsos, passando-se por turistas portugueses com os nomes de Antônio 
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Vilar e Maria Bergner Vilar, sem levantar suspeitas. Turistas distintos num país que tinha na 

valorização da distinção um dos seus principais atributos turísticos. 
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AS COMEMORAÇÕES DOS IMIGRANTES JAPONESES NO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO: OS USOS POLÍTICOS DO PASSADO GARANTINDO INTERESSES 

PRESENTES 

Mariléia Franco Marinho Inoue1 

Introdução 

A partir da discussão das comemorações japonesas alusivas a imigração para o Brasil, a 

observando especificamente no Estado do Rio de Janeiro verificamos que o ato de celebrar, como 

memória coletiva, é  também projetar significados para sua apreensão no presente e no futuro. 

Eventos marcantes refletem a interconexão entre memória e história, com elementos míticos. Nos 

dois países, Brasil e Japão, industriais, comerciantes e o poder público se unem para enaltecer o 

progresso material e o “espírito empreendedor” dos bravos protagonistas japoneses do passado e 

do presente, criando assim um ambiente propício para que as relações comerciais continuem se 

realizando e perdurem. 

Neste trabalho nos propomos a discutir usos políticos do passado para garantia de interesses 

presentes da seguinte maneira: primeiramente explanamos a respeito do debate sobre os possíveis 

significados das efemérides; em seguida nos referimos a relação Japão e Brasil:  mantendo vivos 

os interesses econômicos; depois nos referimos as comemorações da imigração no Estado do Rio 

de Janeiro. 

1. O Debate sobre os possíveis significados das efemérides 

Mona Ozouf e Paul Conerton analisaram cerimônias na construção da memória, criando uma 

referência de identidade, quando o passado é encontrado no presente, legitimando uma ordem 

social. Ozouf, através das celebrações da Revolução Francesa ensina aos que “não a conheceram 

diretamente” (OZOUF, 1988:219) os significados de tais festejos. 

A Comemoração, como efeméride, reescreve e atualiza o passado, remetendo-nos a uma 

interpretação  (CUESTA, 1993:62). Significa também reapresentar o passado, numa versão do que 

aconteceu (CHARTIER, 1990:20). Porém a  “rememoração social” é sempre dimensionada no 

tempo e espaço  (SILVA, 2002:427).  Podemos dizer que o  presente observa o passado. Nesse 

                                                 
1 Pós-doutoranda do Laboratório de Imigração da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Labimi UERJ), 

Departamento de História, Pós-Graduação, Professora Associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola 

de Serviço Social, Departamento de Fundamentos. marileiainoue@gmail.com 
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sentido Koselleck analisando diversos períodos da história européia, demonstra como presente, 

passado e futuro se relacionam, num tempo histórico cronologicamente imensurável,  porém que 

pode ser apreendido na experiência do passado incorporado/lembrado  e expectativa do futuro 

presente  (KOSELLECK, 2006:309-311) 

As comemorações destacam  “acontecimentos históricos relevantes”, com novas leituras e 

interpretações do passado (GONZÁLES, 2008:156). A memória nos faz conhecer o passado 

(LOWENTHAL, 1998:66), porém para recuperá-lo recorremos a  imaginação. (PESAVENTO, 

2010:2), selecionando, esquecendo e reinventando o presente, tratando-se, pois da “re-

presentificação” do passado. (CATROGA, 2009:7) 

Os interesses se projetam para além dos espaços nacionais, mesmo sendo o passado o ponto 

de partida do presente. É uma memória coletiva que  permite  a construção identitária de um grupo 

para sua continuidade (HALBWACHS,1990:20-26). Os ritos se diversificam, permitindo ao 

passado se incorporar  como grande movimento de referência presente: 

instrumento de um conhecimento mediato que faz ver um objecto ausente através da sua 

substituição por uma imagem capaz de o reconstituir em memória e de o figurar tal como 

é.[... Portanto, ] “as representações são sempre determinadas pelos interesses dos grupos 

que as forjam”, disputam e classificam o mundo a favor da sua concepção de “realidade 

(CHARTIER, 1990:16-20 )  

A partir daí o ato de comemorar 

passa a ser entendido como meio de afirmar e de reabilitar processos de identificação, 

ou pelo menos de cumprir a função de que nos seja permitido (sobre)viver culturalmente 

no presente, reorientando o horizonte de expectativas.” (DIEHL, 2007:11) 

As memórias individuais estão sempre apoiadas na recordação coletiva de um grupo, que as 

confirmam, preenchem lacunas e se confundem. Por outro lado, certas lembranças impessoais, nos 

são conhecidas pelo exterior, isto é, porque ouvimos dizer, lemos no jornal, ou assistimos no teatro 

e no cinema determinada representação do passado (CUESTA, 1993:53-55). A “memória 

histórica”, caracteriza-se por estabelecer pontos de referência entre os membros de um grupo e 

“não podem ser para o indivíduo se não sinais exteriores, aos quais ele não se relaciona a não ser 

com a condição de afastar-se de si”. (CUESTA, 1993:57)  

Para Pollack  a memória coletiva comporta os acontecimentos compartilhados por aqueles 

que não participaram diretamente do ocorrido, mas que guardam um sentimento de pertença no 
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grupo que retém determinada memória coletiva, garantindo  a coesão entre os membros de um dado 

grupo (familiar, político, de uma determinada região, etc.).  

(...) as representações do passado observadas em determinada época e em determinado 

lugar – contando que apresentem um caráter recorrente e repetitivo, que digam respeito 

a um grupo significativo e que tenham aceitação nesse grupo ou fora dele – constituem 

a manifestação mais cara de uma ‘memória coletiva’. (ROUSSO, 1996:95) 

São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que no seu imaginário 

tomaram relevância que, no fim das contas, é quase impossível saber se participou ou não dos fatos 

que relata. Tais acontecimentos se  juntam a todos os eventos que não se situam dentro do espaço-

tempo de uma pessoa ou de um grupo. É possível que, por meio da socialização política, ou da 

socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado 

passado, tão forte que podemos falar numa memória herdada. (POLLACK, 1992:2) Aliás, o  

“tempo da Memória” [...] constitui o substrato identitário das diferentes sociedades, e a plataforma 

de lançamento em que estas sociedades se projetam para as incertezas do futuro”. (GONZÁLES, 

2008:153).   

 Na representação do passado as Comemorações se transformaram em significantes com 

significados, como mostra VILA (2012) no que se refere aos países  sob colonização espanhola, 

mas que serve para pensar ouros países, como o Japão, por exemplo. Os países relacionaram suas 

memórias coletivas com o que efetivamente  deveria ser rememorado  e enaltecido. Os Centenários 

eram ocasiões para inaugurar novos marcos de relações entre a Espanha e as antigas colônias na 

América, levando a cabo projetos de intensificação das relações transatlânticas sob  um signo de 

união. A presença do soberano provava que a tradição espanhola não estava morta e que as antigas 

colônias deveriam preservar a grandeza do antigo império. A perpetuação das grandes virtudes da 

Pátria Mãe deveriam se perpetuar no continente sul americano.  Era uma oportunidade de 

recordações de afetos, porém muitas delas com iniciativa da Câmara do Comércio Espanhola 

(VILA, 2012 : 460-467 e 471). 

Haviam intenções distintas, entre elas  

 [...] la entidade madrilena se ofrecia con generosidade interessada, para que sus 

membros formassen parte de las eventuales comissiones que representando a España se 

desplazasen a las diferentes celebraciones conmemorativas que tuviesen lugar en los 

países americanos (VILA, 2012: 467-469). 
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 O ato de comemorar em grandes eventos fatos ligados a vida de um país “é uma elaboração 

coletiva e pública”. (ALBUQUERQUE JR., 2009:1). Assim, há um pressuposto de que a imprensa 

- enquanto um veículo de comunicação de massa, “formador de opinião e cristalizador de visões 

acerca do real”, possivelmente tenha colaborado na socialização de imagens. (ENNE, 2004:114).  

Porque “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 

sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder”. (LE GOFF, 

2003:535-536). A imprensa seleciona e constrói a realidade, sendo, ao mesmo tempo, influenciada 

e influente sob ela. Para que o jornal impresso possa ser considerado uma fonte de pesquisa 

histórica, “jamais pode ser visto como um dado, a partir do qual abstraímos os elementos de uma 

suposta realidade”. (ELMIR, 1995:21). O autor sugere que o pesquisador realize uma “leitura 

intensiva” do jornal, que esteja atento à constância ou à inconstância de um dado discurso, e para 

a medida do deslumbramento e da desconfiança na interpretação. (ELMIR, 1995:21-24) 

Aproximamos nosso trabalho ao projeto historiográfico voltado para a articulação dos 

domínios da “política, cultura histórica e uma história das formas de lembrar-se”. (GUIMARÃES, 

2007:39). Concordamos com o historiador, quando este afirma que a forma pela qual o presente 

lida com o seu passado remete ao debate dos “usos políticos do passado”, assim passamos a mostrar 

como os eventos relativos a imigração na relação Japão e Brasil mantém vivos os interesses 

econômicos japoneses. 

2.  A relação Japão e Brasil:  mantendo vivos os interesses econômicos no pós-Guerra 

Neste item ressaltamos elementos de rememoração que servem propagandisticamente aos 

interesses económicos do Japão no Brasil, como as mostras comerciais e as feiras da década de 

1960, que tinham embutidas a necessidade de passar uma imagem positiva do Japão no pós-Guerra, 

de modo a validar as iniciativas de projetos conjuntos entre o Brasil e o Japão. Por outro lado,  as 

condecorações aos imigrantes que se  destacaram em alguma área, que se iniciam no Estado do Rio 

de Janeiro em 1958, é a reafirmação que o Império do Japão não perdeu o vínculos com aqueles 

que emigraram, pelo contrário, espera que esses japoneses honrem a “ Pátria Mãe” servindo bem a 

“Pátria de adoção”; já as visitas de navios tem caráter de utilidade ao aprendizado dos homens da 

Marinha japonesa, mas também é ainda uma mostra do poder naval japonês, com a visita de navios 

de Guerra japoneses nas comemorações do Centenário da Independência de 1922, marco inicial de 

tais festividades no Brasil. 
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2.1. As Mostras comerciais e as feiras das décadas de 1950 e 1960. 

O Japão tinha participado da Exposição Universal de 1922, com destaque.  Aquele era um 

evento de exaltação à nação e ao nacionalismo. O país anfitrião e os convidados se esmeraram para 

projetar e ornamentar variados pavilhões, quiosques e edifícios demonstrando assim o que de 

melhor poderia produzir seu país anfitrião no espaço denominado a partir de 1878 “Rua das 

Nações” (denominada como tal a partir de 1878). Aquele era o momento dos países expositores 

obterem reconhecimento e status de nação símbolo de progresso, avanço e civilização. 

Outra oportunidade do Japão de mostrar estas características e como parte da reconstrução 

do Japão no pós-Guerra se deu no dia 15 de Março de 1952, quando o japoneses  realizaram no Rio 

de Janeiro uma Mostra Comercial, ocasião em que a indústria nipônica se empenhou para mostrar 

seu vigor na capital do Brasil2, Rio de Janeiro, patrocinada pela JETRO (Japan External Trade 

Organization), com preparativos feitos pelas Associações japonesas de Santa Cruz, Itaguaí e 

Piranema e Associações de Jovens de diversas regiões do Estado do Rio de Janeiro.  

O navio Atlas-Maru atracou no Porto do Rio de Janeiro, em novembro de 1959, com uma 

exposição flutuante3 e desde então tem sido tradição a visita de navios japoneses em diversas 

oportunidades. Apoteoticamente o Presidente Kubitscheck chegou de helicóptero na cerimônia de 

abertura.  Os detalhes foram cuidadosamente estudados e os convidados oficiais no primeiro dia da 

exposição receberam isqueiros como lembranças, no segundo e terceiro dias o navio recebeu a 

visita de 30 mil entusiasmados visitantes, brindados com leques. Como esperado a exposição 

aumentou a admiração pelo Japão, partindo o navio para a Venezuela.   

  A Feira Internacional no Rio de Janeiro, tinha sido planejada para março de 19554, como 

não aconteceu os produtos japoneses foram transferidos de um armazém da alfândega para uma 

sala subsolo do Estádio do Maracanã.  Tais materiais foram emprestados para uma Exposição 

Japonesa em comemoração ao Cinqüentenário da Imigração, em São Pulo, no ano de 1958. Tudo 

foi devolvido ao Rio de Janeiro e planejaram uma Exposição na Galeria do Estádio do Maracanã.  

Dez marceneiros de São Paulo ajudados por jovens residentes no Rio, liderados por Hideo Ono 

organizaram o local do evento. A Exposição previa vendas, porém os produtos já estavam fora de 

moda e até enferrujados.  Sobrou mais da metade.  Mesmo não tendo valor foram devolvidos ao 

                                                 
2 Apresentada em locais como o segundo andar do Aeroporto Santos Dumont e o Clube de Oficiais da Marinha 
3 Os jovens do REC (Rio Esporte Clube) trabalharam na fiscalização e controle das entradas da Exposição. 
4 Na posse do segundo embaixador do Japão no pós-guerra, Yoshio Andô, a Embaixada do Japão no Rio de Janeiro foi 

sondada sobre a realização da Feira Internacional. Representaram o Japão o Gaimushô (Ministério das Relações 

Exteriores do Japão, MITI (Ministério da Indústria e Comércio Internacional) e JETRO4, e  o Brasil  a Confederação 

Nacional da Indústria do Brasil – CNI, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores – MRE, CNC, e outras 

entidades. 
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poucos ao Japão. Em março de 1960 foi aberta uma Exposição de Produtos Japoneses, sendo uma 

das expositoras japonesas, a Ishikawajima Jûkôgyô (Ishikawajima Indústria Pesada)5. 

 Na comemoração do Quarto Centenário da Fundação do Rio de Janeiro o município foi 

presenteado com um jardim japonês, no dia 29 de abril de 1965, data do aniversário do Imperador6, 

foi construído dentro do viveiro de mudas, no antigo jardim zoológico, em Vila Isabel, protegido  

por uma cerca metálica”, com a inscrição em pedra “Nihon Teien” (“jardim japonês”), da lavra do 

Embaixador Tatsuke e as cinco lanternas de pedra recebidas de presente pelo presidente da 

Comissão em sua viagem ao Japão7. Até o final de 1967, ficou sob os cuidados da Comissão de 

Colaboração, através do jardineiro chefe Isamu Hamamura. Na década de 1979 as lanternas de 

pedra foram jogadas dentro do lago e sumiram os vestígios do jardim no local. 

Participação do Japão na Comemoração dos Quatrocentos de Fundação da Cidade do 

Rio de Janeiro 

Foto 1- Imagem comemorativa dos 400 anos do Rio de Janeiro, 1965. 

 

Fonte: Acervo da família Ito, Itaguaí 

2.2. As condecorações dos imigrantes no estado do Rio de Janeiro 

                                                 
5  Após uma partida de futebol os torcedores receberam leques japoneses, guardados por três anos no depósito, por isso 

muitos tinham furos feitos por insetos. 
6 A Comissão Colaboradora Japonesa foi presidida por Kanji Shirato, condecorado na ocasião com o Quinto Grau da 

Ordem do Tesouro Sagrado. O Embaixador Keiichi Tatsuke foi Presidente Honorário desta Comissão. 
7 As doações foram feitas por  imigrantes japoneses de todo o Brasil.  Além do arrecadado  em maio de 1965, pelo 

Presidente da Comissão quando visitou o Japão (cerca de 2,750.000 ienes, ou 15.778 contos), de trading companies, 

de indústrias, da Associação dos Governadores do Japão e da Associação Budista. Ganhou também 5 lanternas de 

pedra. 
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Uma das características do Estado japonês com relação ao emigrante é que há a preocupação 

de alimentar os laços, uma vez que representará seu país de origem com sua marca identitária de 

prestar um bom serviço a pátria de destino. Uma forma de alimentação desta característica é o 

reconhecimento dos esforços neste sentido, via medalhas de honra.  

As condecorações do Governo japonês a imigrantes no Estado do Rio de Janeiro iniciaram-

se em 1940 quando o comerciante Gosuke Hatchiya recebeu a medalha Tesouro da Felicidade 

Sagrada8, a mais difundida das condecorações.  Depois dele mais 49 imigrantes o fizeram, 

incluindo mulheres em atividades de parteira, como Shizue Miyata, no Núcleo Santa Cruz e na 

difusão da língua japonesa, Hideko Kato, atuante em Nova Friburgo, Funchal e Rio de Janeiro 

(Quadro I). As demais Medalhas foram recebidas por um número um menor de japoneses: da 

Ordem do Sol Nascente9, de Fita Azul10 e Amarela11 (Quadro II).   

 

Quadro I - Imigrantes Japoneses condecorados no Estado do Rio de Janeiro com a Medalha Tesouro da Felicidade 

Sagrada 

Ordem Nome Grau Ano Atuação Caracterização 

1 Gosuke Hachiya 6o. 1940 Rio de Janeiro Comércio 

2 Kanji Shirato 5o. 1966 Rio de Janeiro Comércio 

3 Takeo Goto 5o.  1967 Rio de Janeiro Comércio 

4 Toshitaka Hayao 3o. 1967 Rio de Janeiro Embaixada 

5 Uichi Matsuda 6o.  1968 Nilópolis Kasato Maru 

6 Minoru Miyata 6o. 1968 Itaguai Kasato Maru 

7 Shogoro Fukuhara 6o. 1968 Rio de Janeiro Kasato Maru 

8 Tokuhei Hotta 6o. 1968 Itaguai Kasato Maru 

9 Kangoro Nakajima 6o. 1968 Mesquita Kasato Maru 

10 Mose Nakajima 6o. 1968 Mesquita Kasato Maru 

11 Iwo Kumabe 6o. 1968 Macaé Esposa de Saburo Kumabe 

12 Mitsuko Fujita 6o. 1968 Macaé 1a. filha de Saburo Kumabe 

13 Tokiko Nogami 6o. 1968 Macaé 3a. filha de Saburo Kumabe 

14 Hideko Takahashi 6o. 1968 Macaé 4a. filha de Saburo Kumabe 

15 Masaburo Adachi 5o. 1970 Rio de Janeiro Coordenador da CAC 

16 Norio Kamei 5o. 1970 Rio de Janeiro Outros 

17 Yoshinobu Ohori 3o.  1978 Rio de Janeiro Após morte 

18 Sohei Nagai 5o. 1978 Nova Friburgo Agricultura 

19 Toshiharu Kunizawa 3o. 1978 Piranema, Itaguaí Melhoramento quiabo 

20 Shizue Miyata 6o. 1978 Santa Cruz, Rio de Janeiro Saúde, parteira 

21 Toshio Hirose 4o. 1978 Rio de Janeiro Outros 

                                                 
8 Condecoração japonesa, estabelecida no dia 01.01.1888, pelo Imperador Meiji. É concedida tanto por mérito civil 

quanto militar. Em 2003, uma reforma, entre outras medidas, aboliu as duas classes mais baixas da Ordem (eram oito 

classes, em ordem de importância). 
9 Instituída em 10.04.1875  é uma Ordem honorífica  entregue a civis e militares “Por longos e meritórios serviços 

prestados ao Japão”. O laureado recebe um diploma e a insígnia da Ordem em nome do Imperador 
10 Também chamada de faixa azul. Concedida pela primeira vez em  1882, a pessoas que se destacaram com grandes 

aquisições nas áreas de bem-estar e serviço público.  
11 Também chamada de faixa amarela. Concedida desde 1887 a pessoas que pela diligência e persistência são 

consideradas modelos públicos em suas atividades profissionais.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/1888
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imperador_Meiji
https://pt.wikipedia.org/wiki/2003
https://pt.wikipedia.org/wiki/Diploma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ins%C3%ADgnia
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22 Shinichi Iwazaka 5o. 1978 Piranema, Itaguaí Agricultura 

23 Tetsuji Kubota 6o. 1981 Papucaia Agricultura 

24 Satoru Mikimoto 5o. 1985 Piranema, Itaguaí Agricultura 

25 Ryuichi Shimba 4o. 1987 Rio de Janeiro Outros 

26 Masanobu Hatakeyama 6o. 1988 Piranema, Itaguaí Religioso 

27 Koichiro Naritomi 5o. 1989 Rio de Janeiro Outros 

28 Susumu Sudo 5o. 1989 Santa Cruz, Rio de Janeiro Agricultura 

29 Teitaro Takahashi 5o. 1989 Rio de Janeiro Outros 

30 Takeshi Izuwa 6o. 1992 Rio de Janeiro Outros 

31 Shizuka Nagano 5o. 1997 Teresópolis Comércio 

32 Hiroshi Watanabe 6o.  2002 Miguel Pereira Melhoramento de espécies 

Fonte: Elaborado pela autora, dados do Consulado Geral do Japão, Sociedade Cultural e Esportiva do Estado do Rio 

de Janeiro – Renmei, 2008. 

 

 Existe um grupo ainda mais seleto de imigrantes que ganharam as medalhas do Sol 

Nascente, além das medalhas de Fita Azul e Amarela oferecidas ao imigrante apenas no ano de 

1958 a dois imigrantes, parecendo-nos que após a II Grande Guerra ficara algum feito dos 

imigrantes por ser reconhecido, justamente quando se realizam projetos conjuntos de interesse tanto 

do Brasil quanto do Japão. 

 

Quadro II - Imigrantes japoneses condecorados do Estado do Rio de Janeiro com a Medalha Sol Nascente, Laços 
Amarelos e Laços Azuis 

Medalha Sol Nascente 

Ordem Nome Grau Ano Atuação Caracterização 

33. Kanji Shirato 6o 1973 Rio de Janeiro Comércio, após morte 

34. Masayoshi Wakigawa 5o. 1978 Niterói Educação 

35. Shichizo Kashiki 6o. 1978 Nilópolis Agricultura 

36. Kaku Toshimitsu 6o. 1978 V.Redonda Outros 

37. Katsuki Nomura 6o. 1978 Itaguaí Agricultura 

38. Yuichi Kitaoka 6o. 1982 São Bento, Belford Roxo Agricultura 

39. Motoi Inoue 6o. 1989 Nova Friburgo Agricultura 

40. Hideo Kato 6o. 1998 Nova Friburgo Agricultura 

41. Hahachi Suzuki 6o. 1998 Rio de Janeiro Outros 

42. Takemi Awata 6o. 1998 Niterói Outros 

43. Teruo Ichimura 6o.  1998 Funchal Outros 

44. Hideko Kato 6o.  2000 Funchal Educação 

45. Shozo Shiose  2003 Itaguaí Agricultura 

46. Rinpei Hara  2004 Tinguá Agricultura 

47. Kazushi Sugawara  2005 Niterói Esporte 

48. Hiroyuki Makita  2007 Rio de Janeiro Educação 

Medalha Fita Amarela 

49. Ryoichi Yasuda 6o 1958 Macaé Agricultura 

Medalha Fita Azul 

50. Takeo Goto 5o. 1958 Rio de Janeiro Comércio 

Fonte:  Elaborado pela autora, dados do Consulado Geral do Japão, Sociedade Cultural e Esportiva do Estado do Rio 

de Janeiro – Renmei, 2008. 
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2.3.  As visitas de navios japoneses 

Por ser o Japão um país notoriamente ligado ao mar parece natural que se orgulhe desta 

característica na construção de navios e no uso para demonstração de força e civilidade em meio 

as potências ocidentais. Foi assim na exposição de 1922, quando os japoneses estiveram presentes 

oferecendo banquete, participando em competições, no espetáculo pirotécnico e na exibição de três 

navios de guerra: Asama, Iwate e Izumo.   

No após Guerra o Governo japonês fez exposição em navio, como já mencionado Atlas Maru. 

A cada quatro anos o Japão faz o “Mostrar Bandeira”, um programa permanente de volta ao mundo 

quando os alunos em treinamento oceânico experimentam todos os tipos de sensações no mar e ao 

mesmo tempo se deixam conhecer por outros países através de visitas dos habitantes do país aos 

navios da Marinha Japonesa (Força de Autodefesa Marítima do Japão). O Esquadrão de 

Treinamento navio-escola é acompanhado dos Navios-Escola Auxiliares, Contratorpedeiros que já 

fizeram parte das Flotilhas de Escolta da Esquadra e das Forças de Escolta Distritais, destacados 

da Esquadra, em forma de rodízio, para acompanharem os navios de instrução em suas viagens 

internacionais. O intervalo é de quatro em quatro anos, porém o período pode variar de acordo com 

a disponibilidade do Navio-Escola principal do Esquadrão e seus tempos de reparos. 

Observa-se no conjunto de fotos que fazem pare do acervo da família Ito, do Município de 

Itaguaí, o grande número de imigrantes japoneses e descendentes que acorriam a esses eventos, nas 

fotos há sempre uma postura de colaboração, força e ordem, demonstrando assim que valia a pena 

a cooperação entre o Brasil e Japão. 
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Visitas de navios japoneses a Cidade do Rio de Janeiro 

Foto 2 - Navios aportados lado a lado no Porto do Rio de Janeiro, década de 1960 

 

Fonte: Acervo da família Ito, Itaguaí 

Foto 3 - Banda japonesa em frente ao navio visitante, década de 1960 

 

Fonte: Acervo da família Ito, Itaguaí 

Por cerca de trinta anos12 os dois navios-escolas principais, o Katori, incorporado em 1969, 

e o Kashima, que o substituiu em 1995, além do Esquadrão, sediado anteriormente em Yokosuka 

e atualmente em Kure, formado pelos Navios-Escola Auxiliares têm vindo ao Brasil, visitados e 

admirados no Porto do Rio de Janeiro.  Em agosto de 200813 a visita do Navio-Escola JDS 

Kashima (TV 3508) foi incorporada as festividades relativas aos 100 Anos da Imigração Japonesa 

no Estado do Rio de Janeiro14.  

                                                 
12 Estiveram no Brasil em 1980, 1984, 1989, 1993, 1998, 2004 e 2008. 
13 Em agosto foram visitados também os portos de Recife e Santos. 
14 Sob o comando do Capitão-de-Mar-e-Guerra Fumio Yokota, acompanhado do Contratorpedeiro-Escola JDS Asagiri 

(TV 3516), sob ordens do Capitão-de-Fragata Kazuo Hattori e o Contratorpedeiro JDS Umigiri (DD 158), conduzido 

pelo Capitão-de-Fragata Tatsuo Akimoto, formando o Grupo-Tarefa comandado pelo Contra-Almirante Chikara Inoue.  
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3. As Comemorações da imigração no Estado do Rio de Janeiro 

Conforme vimos, anteriormente, as comemorações de relacionamentos transnacionais entre 

os países são sempre oportunidades de rememorar e restabelecer os vínculos, no caso japonês 

através da imigração, em cerimônias da coletividade de imigrantes japoneses e seus descendentes.  

Para frisar a importância dessas efemérides não é incomum  a presença de membros da realeza 

como destaque da celebração, como foi o caso da cerimônia do Cinquentenário da imigração 

Japonesa no Brasil, em 1958, quando japoneses e descendentes no país somavam 404.630 

pessoas,  e estiveram no Rio de Janeiro, por  uma semana o Príncipe Mikasa-no-miya Takahito, 

irmão do imperador Hirohito,  e a princesa consorte, que chegaram ao Aeroporto Internacional do 

Galeão, na capital,  Rio de Janeiro a bordo do avião Kyôto da Japan Air Lines – JAL no dia 11 de 

junho, com mais de mil japoneses os aguardando15. O encontro de boas vindas na Embaixada, 

reuniu centenas de pessoas, como foi o caso dos imigrantes do Estado do Rio de Janeiro Yûjirô 

Kagami, Hiroshi Ishii, Tomoo Endô, Hideo Ono e Tomimori Toshio. Os príncipes permaneceram 

no Rio de Janeiro até o dia 17. 

De fato, o Estado de São Paulo, por ter recebido a grande maioria dos imigrantes, atraiu  sobre 

si as atenções da festa dos cinquenta anos da imigração japonesa que oficialmente se deu ali,  no 

dia 18 de junho, com a participação de oito  imigrantes residentes no Estado do Rio de Janeiro, que 

vieram no Kasato Maru, recebendo escudos comemorativos:  Tokuhira Hotta, Minoru Miyata, 

Kanetoku Arume, Nakata Arume, Yakichi Matsuyama, Uichi Matsuda e Shôgorô Fukuhara. 

Observe-se  as fitas que ladeiam o escudo: Brasil-Japão e na foto os imigrantes que garbosamente 

ostentam os sinais do reconhecimento na lavoura de laranja pera do Rio, para exportação, em 

Nilópolis,  então  Município de  Nova Iguaçu, de seus esforços. 

Comemoração do Cinquentenário da Imigração japonesa para o Brasil 

 

                                                 
15 Visitaram o Jardim Botânico, o Corcovado, órgãos públicos e participaram de cerimônias oficiais. No banquete 

oferecido pelo Itamaraty, o único imigrante presente foi Kanji Shirato, presidente da Comissão de Recepção de suas 

Altezas Reais. 
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Foto 4 - Escudo comemorativo do Cinquentenário da Imigração japonesa para o Brasil oferecida ao 

imigrantes do Kasato Maru. 

 

Fonte: Acervo família Arume, Nilópolis 

Foto 5 - Os Okinawanos Kentaku e Nakata Arume, imigrantes do Kasato Maru receberam as homenagens, 

por fazerem parte do primeiro grupo de imigrantes em massa a chegar no Brasil, em 1908. 

 

Fonte: Acervo família Arume, Nilópolis 

 

Também foram condecorados na comemoração do Cinqüentenário imigrantes que viveram 

no Estado do Rio de Janeiro:  Takeo Gôtô, ex-gerente das Casas Fujisaki no Município do Rio de 

Janeiro (Medalha da Fita Azul) e Ryôichi Yassuda, pelo esforço empreendido em Macaé, foi 

conferida a Medalha da Fita Amarela. Como pare do evento veio ao Brasil o time de beisebol da 

Universidade de Waseda, cuja partida se deu em Itaguaí, tendo como vencedor o time visitante. 

(68). 

 Pela primeira vez, a convite do Governo brasileiro, o casal imperial Hakihito e a Michiko 

chegou ao Rio de Janeiro em 26 de maio de 1967, recepcionados no Clube Fluminense.  Em sinal 

de deferência aos imigrantes o príncipe herdeiro visitou, de 06.00h as 8.20h da manhã, o Núcleo 
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Colonial de Funchal, a casa de  Teruo Ichimura trocando gentilezas e comovendo os imigrantes ali 

residentes. 

No Centenário do desembarque dos imigrantes japoneses no Kasato Maru, em São Paulo, em 

2008, houve a rememoração da história do Japão e da força de seus empreendimentos de livre 

comércio entre os dois países, ou de um acordo de parceria entre o Mercosul e o Japão. Uma 

renovação das possibilidades de relacionamento econômico entre os dois países, já que o Brasil é 

conhecido como tendo o maior número de japoneses e descendentes fora do Japão.  

 Ao completar oficialmente os cem anos da imigração japonesa no Brasil teve lugar no Rio 

de Janeiro aconteceram diversos “Eventos Comemorativos da Imigração Japonesa do Rio e do Ano 

do Intercâmbio Brasil-Japão”, entre eles: intercâmbio musical Brasil-Japão, no Teatro Municipal, 

com a presença do Príncipe Naruhito; a exposição Nippon – a Essência da Cultura Japonesa, no 

Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB); a exposição agrícola Nikkei Rio Expo 2008, na 

Marina da Glória; o plantio de 100 pés de ipê amarelo, no Parque do Cantagalo, na Lagoa Rodrigo 

de Freitas; o lançamento do livro sobre a História da Imigração Japonesa no Estado do Rio de 

Janeiro, em japonês e em português; o Espírito de Budou, no Museu Histórico Nacional. O maior 

evento destes festejos foi a “NIPPON – 100 anos de integração Brasil-Japão”, uma exposição que 

durou de 26 de maio até 13 de julho de 2008, o Governo brasileiro desembolsou três milhões,  no 

Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB),  numa extensa propaganda do Japão.  Havia uma 

ampla programação paralela, com exposição, shows, oficinas de artes, desfiles, cinemas e palestras, 

porém muito pouco se falava da imigração e dos imigrantes penas numa linha do tempo e um dia 

de recital sobre a história dos imigrantes no Estado do Rio de Janeiro.  Já na Marina da Glória, de 

26 a 29 de junho, a Rio Nikkei Expo, realizou uma exposição de produtos agrícolas como legumes, 

verduras, frutas e flores produzidos por Núcleos Japoneses, além de ter um setor com expositores 

de produtos da tecnologia japonesa, com demonstrações de diversas técnicas de saúde e bem estar 

como shiatsu e ofurô. Havia ainda um concorrido setor da gastronomia japonesa tradicional e 

contemporânea.     

Considerações Finais 

Como visto, as festas comemorativas relativas aos imigrantes japoneses, como momentos de 

memória coletiva, servem ao mesmo tempo para reafirmar o sentimento de pertença ao grupo, mas 

também como demonstração de força e civilidade da “Pátria Mãe” entre os imigrantes japoneses.  

É o presente fazendo “usos políticos do passado”, em diversas instâncias, sejam elas visitas da 
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família imperial, condecorações, Mostras Comerciais e Feiras internacionais, visitas de navios, etc. 

mantendo vivos os interesses econômicos na relação Brasil-Japão. 
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OLHOS AZUIS SOBRE O COCAR: IMIGRAÇÃO ALEMÃ E TERRITÓRIO 

INDÍGENA. 

Liliane Moreira Brignol1 

Introdução  

O artigo que desenvolvemos trata do processo de ocupação das terras meridionais do Brasil, 

enfoca os anos de 1850-1880, época em que os primeiros imigrantes alemães chegam à colônia 

Blumenau, em Santa Catarina. O modo de vida desses colonos nas terras do sul do país e como se 

relacionaram com os antigos ocupantes das terras, os índios chamados “Botocudos”2, são questões 

que norteiam o trabalho. No entanto, a perspectiva aqui adotada quer romper com a apresentação 

da história da imigração, para pensar o imigrante como um dos sujeitos sociais que, a partir de 

meados do século XIX, disputam as terras do Vale do Itajaí. 

Analisando a construção de diferentes grupos étnicos ao longo desse processo, se buscou os 

estudos sobre a colonização alemã na colônia Blumenau, enfocando as tensões, medos, esperanças, 

conflitos armados ocorridos e que nos ajudam a melhor entender não só o processo de colonização, 

mas também as transformações por que passaram os povos indígenas da região. 

Os caminhos metodológicos deste trabalho estão no que podemos considerar como 

cruzamento de duas tradições distintas: a História e a Antropologia. Nessa perspectiva este trabalho 

é um esforço para discutir os “estranhamentos”, as formas de sociabilidade, a formação de grupos 

étnicos e suas fronteiras num conjunto de problemáticas teóricas tomadas de empréstimos à 

Antropologia e uma metodologia própria ao historiador, abordar o tema através de documentação 

de época e confrontos de diferentes fontes disponíveis sobre o tema.  

Do ponto de vista da história do Brasil, seguindo com uma análise das expectativas face à 

imigração se buscou a compreensão da política imperial brasileira, dos projetos de colonização 

aqui elaborados, os aspectos políticos, econômicos e culturais, que estão em jogo na vinda de 

estrangeiros alemães para o país, assim como os efeitos que esse interesses provocaram nos 

próprios colonos, incentivando sua opção pela migração. 

O trabalho se detém na análise do modo como os colonos representam os “índios botocudos” 

e como essa representação resulta de um conjunto de práticas marcadas por um intenso conflito 

                                                 
1 Universidade Federal Fluminense-UFF. lilianembrignol@gmail.com 
2 O uso do termo Botocudo decorre das próprias fontes de época que assim designavam os índios desta região. Os 

índios que ocupam o Vale do Itajaí atualmente são denominados Xokleng, nome que veio a ser utilizado somente no 

século XX. 
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que configuram lutas, no qual estavam envolvidos projetos políticos e aspectos culturais que 

encerravam valores e percepções de mundo opostas entre si, demonstrando a existências de 

diferenças que inviabilizavam a convivência dos dois grupos étnicos no mesmo território.  

Para melhor entendermos as disputas de território, foi feita uma análise da legislação de terras 

de modo a melhor identificar como uma nova legislação favorece a mercantilização da terra e sua 

negociação com os colonos. Como nos mostra a antropóloga Lucy Linhares, a Lei de Terras de 

1850 permite a compra de lote e o controle coletivo sobre a terra por parte de seus proprietários, 

marcando uma profunda mudança no modo de conceber a propriedade agrária (LINHARES,1998). 

Partindo desta análise é possível um conjunto de reflexões acerca dos projetos de colonização e da 

vinda de estrangeiros para o Brasil. 

O modo como os colonos “defendem” suas novas terras mostra um “olhar” em relação aos 

índios que amparados na legislação e com o aval do Governo Imperial, irão atacar as populações 

indígenas. 

O olhar sobre os “botocudos” encerra preconceitos que surgiram no período da ocupação e 

foram mais tarde cristalizados na imagem do Estado de Santa Catarina como uma região cuja 

riqueza é oriunda da colonização europeia e não do trabalho africano ou indígena. A desconstrução 

dessa imagem e a constatação da relevante presença ainda hoje de populações indígenas no Vale 

do Itajaí exigem uma revisão da História. 

A história dos colonos que trabalharam e desbravaram a terra e o êxito daí advindo dá ao 

colono a face do vencedor, do capaz, restando aos indígenas o estigma da condição de “bugres” e 

o lugar dos derrotados. A história não é feita de vencidos e vencedores, é construída no embate 

entre povos diferentes e interesses distintos. Neste sentido convido o leitor para se aventurar na 

leitura destas páginas, como forma de buscar um outro “olhar” sobre as populações indígenas. 

O olhar sobre as terras brasileiras 

No Brasil desde o inicio do século XIX as discussões sobre terras vinham sendo foco de 

atenção de políticos e proprietários. Interessa saber sobre o “olhar” que o governo brasileiro tinha 

sobre a natureza e sobre os índios para que possamos entender as práticas de colonização e venda 

das terras brasileiras. Selecionamos a legislação agrária como ponto de partida, pois nos permite 

compreender as relações que se estabeleceram em torno da terra e sua ocupação. 

Não podemos esquecer que as apropriações sobre as terras brasileiras foram direcionadas 

pelo governo imperial em suas constantes alterações sobre as práticas adotadas na distribuição de 
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sesmarias e depois lotes de terras. No entanto, nossa preocupação é com o período histórico em 

que o governo começou a pensar a propriedade a partir de uma legislação de terras. Muitas das leis 

do século XIX foram sendo pensadas e aprovadas dando enfoque para a questão da ocupação de 

um território e de sua futura produção, em que os decretos foram seguindo uma ordem de discussão 

que colocava em pauta a venda de terras para imigrantes.  

Entre 1822 até 1850 esteve presente nas assembleias provinciais e do Império discussões de 

projetos de leis que tinham como tema a terra e sua produção, sua ocupação com o interesse em 

torná-la lucrativa. A historiadora Márcia Motta, nos auxilia a pensar diferentes momentos e projetos 

que foram sendo apresentados nas Câmaras para discussão em torno das terras brasileiras. A autora 

aponta que o primeiro projeto para uma nova lei agrária saiu das mãos de José Bonifácio de 

Andrade e Silva em 1821, onde além de uma nova legislação sobre as sesmarias, o projeto incluía 

uma política de terras e a proibição de novas doações. Sete anos depois, um segundo projeto seria 

apresentado, agora pelo padre Diogo Antonio Feijó, que buscava “democratizar o acesso a terra” 

(MOTTA, 1998, p.142). Entretanto naquele momento não havia nenhuma política voltada pra 

imigração. Afirma a autora, que tais projetos não saíram do papel e somente na década de quarenta 

novos projetos foram apresentados, esses projetos já vinculavam as questões de sesmarias e posses 

com a colonização, como no projeto de Bernardo Pereira de Vasconcelos e José Sesário de Miranda 

Ribeiro, que visava a vinda de trabalhadores pobres para suprir a insuficiência de escravos. 

Assim, selecionamos alguns artigos das leis imperiais que nos ajudam a entender as 

resoluções que foram sendo tomadas até a lei de 1850, chamada Lei de Terras. Em 1823 já se fazia 

menção aos projetos de lei, o Extrato da Constituição Imperial Brasileira no artigo 52 diz: “A 

proposição, oposição e aprovação dos Projetos de Lei compete a cada uma das Câmaras” 

(BLUMENAU, 1999. p. 92). Sendo assim em 1836 a Província de Santa Catarina cria a Lei de 

Colonização da Província de Santa Catarina, composta por dezenove artigos referentes às praticas 

que deveriam ser adotadas pelos imigrantes que viessem a se tornar proprietários de terras no Brasil 

(BLUMENAU, 1999, p. 93). Alguns artigos nos auxiliam a entender os processos que foram sendo 

pensados sobre a apropriação do território: 

Art. 1. É permitida a Colonização por empresa, quer por Companhia, quer 

individualmente, tanto as nacionais, quanto as estrangeiras, debaixo das regras, e com as 

vantagens, e condições seguintes: 

Art. 2. Para estabelecimento de Colonos, qualquer Empreendedor poderá escolher 

terrenos, onde houver devolutos, ou caídos em comissio. 

Art. 9. A sortes de terras, serão enumeradas seguidamente e na medição, e demarcação, 

seja quais forem as irregularidades do terreno, as frentes e fundos correrão a rumos 

retangulares; e não poderá deixar-se terreno devoluto. 
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Art. 12. Fica o Governo Provincial autorizado a designar Destritos de Colônias, onde 

julgar conveniente. As terras assim concedidas serão obrigadas à medição, demarcação 

e tombamento, dentro do prazo de um ano, depois da concessão. 

No artigo 2, percebe-se o interesse que o Governo tinha na ocupação da terra, que deveria ser 

feita por Colonos, através de um Empreendedor, que seria o responsável em escolher os terrenos, 

desde que fossem devolutos ou caídos em comisssio. Percebe-se um incentivo àqueles que queriam 

se aventurar na fundação de uma Colônia. No artigo 9, a natureza se transforma em lotes 

numerados, ela deve ser medida, demarcada, seja quais forem as irregularidades do terreno. As 

irregularidades poderiam ser os acidentes geográficos que a tornavam única, bela, de uma 

grandiosidade indescritível como pareceu aos olhos dos viajantes, no entanto, não é essa natureza 

que o Governo expressa estar interessado, a afirmativa que as frentes e os fundos correrão a rumos 

regulares indica uma simetria de linhas e traçados que devem ser obedecidas na adaptação ao meio 

natural por parte dos colonos. Tal artigo expressa a necessidade que o Governo tinha em garantir o 

território nacional e os espaços de ocupação, pois não poderá deixar-se terreno devoluto, tudo deve 

ser negociado. Essa perspectiva continua no artigo 12, em que além da medição, demarcação e 

tombamento aparece a preocupação com a produção do terreno que dentro do prazo de um ano 

deverá estar pronto para a moradia e plantio dos imigrantes. 

A Lei de Colonização encerra o olhar que estava sendo dado às terras do Brasil, em especial 

à de Santa Catarina. Demonstra que o belo e o exuberante estariam dando lugar ao negociado e 

apropriado, a natureza deveria ser medida, demarcada, vendida e colonizada. A Lei Provincial de 

Colonização manteve-se em vigor até a aprovação da Lei de Terras, (BLUMENAU, 1999. p 93.) 

como declara o fundador da Colônia: 

Apenas na Provincia de Santa Catarina, existe, desde 1836, uma legislação sobre a 

colonização, e em consequência desta lei, foram feitas muitas concessões de terras, sob 

a condição de que as mesmas fossem cultivadas. Mas, esta condição praticamente não 

foi observada e lamentavelmente, áreas consideráveis das terras melhores e mais bonitas 

ficaram produtivas. 

Otto Blumenau a comentar sobre a legislação reafirma os interesses do Governo sobre as 

terras brasileiras, no entanto, tal legislação continua causando desconfiança por parte dos futuros 

imigrantes que sonham em adquirir uma terra na parte meridional do Brasil. Os comentários sobre 

a legislação vigente no país continuam desfavoráveis (BLUMENAU,199.p.163), a lei não permitia 

segurança e tal fato é expresso em outra fala de Blumenau: 
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Várias dúvidas foram levantadas contra a validade jurídica das concessões de terras já 

entregues e ainda a serem entregues, baseadas na lei mencionada. Até setembro de 1848 

(data da minha partida do Brasil) ainda não havia sido apresentada nenhuma lei imperial 

que revogasse a lei provincial supra citada, o que provavelmente não ocorreu até agora. 

As palavras de Otto Blumenau, nos instigam a pensar, devido as evidencias, que as mudanças 

eram necessárias quanto a legislação de terra e de imigração. Neste período retornaram as 

discussões nas assembleias geral e provinciais, sobre a legislação agrária acirrando as disputas em 

torno das posses das terras. A necessidade de assegurar o que era propriedade particular e o que 

poderia ser vendido aos imigrantes juntou proprietários e governantes em torno da aprovação de 

uma nova lei. Dois anos se haviam passado, depois da partida de Otto Blumenau para a Alemanha, 

no intuito de divulgar seu projeto de colonização no Vale do Itajaí, quando em 28 de setembro foi 

promulgada a nova lei que ficou conhecida como a Lei de Terras. Nos interessa a análise dessa lei 

para seguirmos na busca do “olhar” sobre o território que vai direcionar as práticas de apropriação 

e cercamento das terras do Vale do Itajaí. Assim retiramos alguns artigos desta lei que pensamos 

nos auxiliar nesta caminhada. A lei em parágrafo único diz: 

Dispõem sobre as terras devolutas do Império, e acerca das que são possuídas por título 

de sesmarias sem preenchimento das condições legaes, bem como por simples posse 

mansa e pacífica: e determina que, medidas e demarcadas as primeiras, sejão ellas 

cedidas a titulo oneroso assim para emprezas particulares, como para estabelecimentos 

de Colônias de nacionales, e de estrangeiros, autorisando o governo a promover a 

colonização estrangeira na forma que se declara3. 

Neste parágrafo o Império dispõem sobre as terras devolutas e àcerca das que são possuídas 

por títulos de sesmarias, para que se reconheça as terras que tem propriedade legal por simples 

posse mansa e pacífica permitindo que sejam medidas e demarcadas as que não se encontrarem em 

situações legal de posse. Para que sejão ellas cedidas a título oneroso as empresas particulares que 

vão promover a vinda de imigrantes, sejam eles para Colônias de nacionales, e de estrangeiros. 

No entanto ao lermos tais colocações a cerca da lei nos perguntamos que seriam as terras devolutas 

aos olhos do Governo? Na continuação da lei vem a resposta: 

Art. 3 – São terras devolutas: 

$ 1 – As que não se acharem applicadas a algum uso público nacional, provincial, ou 

municipal. 

                                                 
3 Arquivo Nacional . Colleção de Leis do Império do Brasil de 1850. Tomo XI. Parte I. Rio de Janeiro: Typografia 

Nacional, 1851.  
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$ 2 – As que não se acharem no domínio público particular por qualquer titulo legitimo, 

nem forem adquiridas por sesmarias e outras concessões do governo Geral ou Provincial, 

não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medição, 

confirmação e cultura. 

$ 3 – As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo, 

que, apezar de incursas em comprommisso, forem revalidadas por esta lei. 

$ 4 – As que não acharem ocupadas por posses, que apesar de não se fundarem em título 

legal, forem legitimas por esta Lei. 

Para o Governo terras devolutas são aquelas parcelas que não são de uso público nacional, 

provincial, ou municipal, bem como, as que não têm domínio particular, nem foram adquiridas por 

sesmarias e outras concessões do governo Geral ou Provincial, e as que não foram adquiridas por 

posse. Márcia Motta nos lembra “a lei caracterizava o que seja terra devoluta a partir da noção de 

exclusão das particulares. Às avessas, o conceito se afirma pela negação o que não é particular 

pertence ao Estado.” (MOTTA, 1998. p. 142). O Governo ao aprovar a Lei de Terras estava 

preocupado com as condições de mediação, confirmação e cultura. Nesta perspectiva, ao analisar 

os projetos de lei do Governo percebe-se que as demarcações e os registros não sendo feitos as 

terras seriam incorporadas ao patrimônio da nação, permitindo que o Governo as tornassem terras 

devolutas. E são estas as terras aptas para as negociações territoriais. Na continuação da lei se 

expressa tal preocupação com a venda:  

Art. 12 – Fica o governo autorizado a vender as terras devolutas em hasta publica, ou 

fóra dela, como e quando mais conveniente, fazendo previamente medir, dividir, 

demarcar e descrever a porção das mesmas terras que houver de ser exposta à venda, 

guardadas as regras seguintes: 

$ 1 – A medição e divisão serão feitas, quando o permitirem as circunstâncias locaes, 

por linhas que corrão de norte a sul, conforme o verdadeiro meridiano, e por outras que. 

Neste artigo além da ênfase para a venda o Governo se destaca a maneira como devem ser 

feitas as medições das terras devolutas, ou seja, por linhas que corrão de norte a sul, conforme o 

verdadeiro meridiano, o que reafirma o “olhar” imperial sobre o território brasileiro. A natureza 

agora expressa em lotes ou quadrados de quinhentos braças demonstrando uma nova forma de 

representar as maravilhas do Novo Mundo. A legislação agrária transforma em mercadoria toda a 

abundância que se encontra na América, em especial, o Brasil. Ela serve de porta voz para aqueles 

que querem saber como o Governo Imperial se relacionava com o seu território. Influenciando a 

maneira que os imigrantes vão efetivar a sua posse as terras meridionais. 

 Olhos azuis e o “outro” 
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No ano de 1852, “cinco bugres aproximaram-se apressadamente da casa e entraram na sala, 

examinaram a mobilia e começaram a carregar, com muita alegria tudo quanto achava bom. 

(SANTOS, 1970. p.62)” Essa carta do professor Fernando Ostermann – imigrante de uma das 

primeiras levas da colonização – foi escrita ao Dr. Blumenau no dia seguinte do primeiro contato 

que os colonos tiveram com, os “bugres”. Não houve mortes, mas alguns “índios” foram feridos 

quando afugentados pelas armas de fogo dos colonos. Esta fala remete a significação criada para 

os Botocudos: são “bugres”, são “selvagens”, não tem nomes, desconhecem o mundo do colono 

civilizado e suas regras de civilidade, pois invadem a privacidade e roubam a mobília e tudo quanto 

achavam bom. A denominação “selvagem”, “bugre”, aponta para uma construção discursiva sobre 

o outro, na qual seu corpo e sua cultura não denegados e deformados (MIX, 1994. p. 123). 

é difícil distinguir entre o monstro e o homem selvagem. Ambos possuem todos os 

defeitos que execra a sociedade civilizada, ambos representam a natureza frente à 

cultura. A monstruosidade existe em relação à ordem estabelecida, por referencia a uma 

cultura que não é a mesma. 

Os colonos sabiam da presença dos “índios”, mas o ataque permitiu vivenciar o perigo, fez 

com que os imigrantes tomassem consciência dos habitantes da terra. O contato permitiu que a 

representação sobre os “índios” fosse de alguma forma revisitada, pois agora não eram os “índios” 

das figuras e dos relatos, eram homens “reais”, que podiam reagir, ameaçar e perseguir os colonos. 

É nesta perspectiva que os olhares sobre o território também vão sendo alteradas, pois os imigrantes 

percebem que mesmo que demarque o terreno a presença dos índios esta próxima, ameaçando a 

prosperidade da colônia. No final do ano de 1855, outro ataque foi registrado na colônia Blumenau 

(SANTOS, 1970. p. 64) e narrado por Fritz Müller em carta ao fundador no ano seguinte:  

Kellner voltou-se e viu, a poucos passos diante dele, numa pequena elevação, uns oito 

indivíduos cor-de-cobre, nus, que, com o maior sangue frio deste mundo retesavam os 

seus arcos. 

O forte e audacioso Kellner avançou para eles ameaçando-os com uma pá; um dos bugres 

pulou para trás, enquanto o outro rebatia a pá; um dos bugres pulou par atrás, enquanto 

o outro rebatia a pá com o arco, logo depois de ter disparado uma flecha, destinada ao 

peito de Kellner, mas lhe perfurou o braço direito, pouco abaixo do ombro. Ao mesmo 

tempo, os seus dois companheiros caiam varados por flechas. E, enquanto Kellner corria 

para casa, que ficava a uma distancia de uns oitenta passos, foi atingido nas costas por 

um segundo flechaço (...). 

Nesta fala se percebe os pontos que causam estranhamento, Fritz Müller – bioquímico, 

conhecedor das teorias de Darwin – pontua algumas diferenças como: os traços físicos - os 
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Botocudos tem cor-de-cobre -, no cotidiano andam nus, nas atitudes de ataque tem sangre frio e 

atacam pelas costas, o que caracteriza covardia, a esta imagem do “índio” frio, cruel e cor-de-cobre, 

se contrapõe a figura do colonizador, civilizador. Kellner é forte e audacioso, possui os valores do 

herói, enfrenta o inimigo para defender a sua terra e a sua casa do invasor traiçoeiro. Neste relato, 

repleto de figuras retóricas e lances de heroísmo cabe ao “índio” o papel do invasor, do inoportuno, 

que ameaça a paz social e a propriedade. 

Os ataques indígenas aumentaram e começaram a causar medo entre os colonos, que 

passaram a se recusar a trabalhar se não fossem tomadas providencias contra os “selvagens”. 

Estavam receosos de ir trabalhar e serem atacados, bem como as suas casas e suas famílias. Com o 

aumento dos ataques, o fundador Otto Blumenau é forçado a tomar uma atitude, era necessário 

fazer a colônia progredir, e isso estava relacionado com o trabalho dos que já residiam aqui e que 

estavam acuados em casa. Comprometia também a vinda de mais imigrantes para o Brasil. Então 

preocupado com a prosperidade de sua colônia escreve uma carta ao imperador D. Pedro II, em 

que além de relatar os ataques indígenas, os acontecimentos da colônia, demonstram a preocupação 

com o processo de colonização: 

Tenho muito receio, de que a novidade dos quatro assassinatos cometidos no Itajahy-

mirim e nesta colônia pelos “bugres” produza a mais desfavorável e preciosa impressão 

para a minha empresa e para a colonização brasileira...4.  

 A imagem do Brasil, da colônia e da empresa do Dr. Blumenau, estavam ameaçadas, fazia-

se necessário tomar uma atitude contra o inimigo, e foi nessa perspectiva que a imagem dos 

“índios” foi se configurando. Ele passa a ser o empecilho para o progresso que tanto Otto 

Blumenau,os colonos e o governo queriam das terras ao sul do Brasil. A selvageria dos “bugres” e 

as atitudes dela decorrentes –inaptidão par o trabalho disciplinado, instinto assassino,etc. –

comprometiam o projeto civilizador. Contra pondo-se aos apelos do romantismo, que busca 

construir o “índio” como um dos pilares da nacionalidade e congregá-lo ao ideal nacional, o “índio” 

que convive com os imigrantes, é visto como, um elemento desagregador, uma ameaça a vida, a 

nação e a civilização . 

É esse olhar que nos interessa. No processo de colonização forjou-se a imagem do inimigo. 

Sabe-se que os colonos alemães vieram colonizar as terras que o governo considera desabitada, 

tinham esperança na nova terra, passaram por dificuldades, medos, buscaram desenvolver um 

                                                 
4 Carta enviada a D. Pedro II, pelo fundador Otto Blumenau em 30/04/1856. In Blumenau em Cadernos. Março, 1999. 
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projeto de progresso e concretizar seus sonhos em solo brasileiro, mas mantiveram sua visão de 

mundo forjada na Europa, que possibilitou a permanência dos traços culturais e o estranhamento 

do outro, pois “se pensava que o homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, tudo 

que se separava de sua representação era monstruoso. O homem ocidental era seu paradigma (...), 

todo o “diferente” era considerado daninho e diabólico. (MIX,1994.p.127)” 

A representação “livresca” agora é palpável, estão presentes quando os “índios” se 

aproximam da casa, da lavoura. Não é o que os outros falam, mas os que os olhos veem que permite 

a definição, ela pode conter resquícios da definição dos viajantes ou de outras pessoas que já 

haviam travado contato com os “índios”, mas os olhos azuis que viram os Botocudos 

compartilharam um espaço singular. O contexto da região do Vale do Itajaí foi específico, as 

implicações do contato, dos ataques, das mortes foram únicos. A colonização continha aspectos 

não vivenciados pelos viajantes, nem por outros colonos que já habitavam a província de Santa 

Catarina. Assim, era preciso tomar atitudes perante aos ataques, e foram adotadas medidas de 

expulsão que encerram um olhar sobre as práticas necessárias. Tais práticas nos permitem pensar 

a criação de grupos étnicos que não autorizam dois grupos a conviverem no mesmo território, 

encerrando diferenças políticas e culturais sobre a forma de apropriação do meio. 

Trabalhar com culturas requer uma desconfiança sobre o processo de formação ou no mínimo 

sobre o momento de sua construção, os embates envolvidos na formação dos traços culturais que 

regem uma sociedade. De quem eles falam e para quem eles falam? Ou ainda quem eles querem 

inserir ou excluir do grupo em formação. Um dos autores que serve como âncora para esta 

discussão é o antropólogo Fredrik Barth, em seu livro de 1969, intitulado “os grupos étnicos e suas 

fronteiras”, o autor enfatiza o fato de que grupos étnicos são categorias atributivas e identificadoras 

utilizadas pelos próprios atores, ou seja, os sujeitos que criam as regras sejam elas para incluir ou 

excluir pessoas. O pertencimento parte do grupo e do domínio dos códigos que são compartilhados, 

as relações passam por critérios estabelecidos que são os formadores do grupo. Para Barth a 

discussão de como os grupos, se organizam para formar o próprio grupo, as articulações, os 

interesses que entram no jogo quando se quer definir fronteiras, que muitas vezes, são dadas no 

plano da cultura e da disputa de recursos. 

Assim, podemos pensar a formação de um grupo étnico que insere os imigrantes como 

pertencentes a uma denominação comum. Passam a ser “alemães”, articulando as semelhanças e 

diferenças que trouxeram na travessia do Atlântico para criar um pertencer. Os imigrantes ao 

partirem de seu país de procedência não conheciam uma “unificação alemã”, não existia uma 

Alemanha enquanto país. O que permite as análises que a categoria “colonos”, “alemães”, 
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“imigrantes” passa a existir nas terras brasileiras e no contato com os Botocudos, o “outro”. Ou 

seja, o que os tornava diferentes em seus locais de procedências, aqui os une e os torna um grupo 

étnico. Não nos referimos somente aos traços culturais, culinária, festas, vestimentas, mas às 

formas de agir enquanto grupo na sociedade.  

Os “alemães” enquanto grupo criaram regras e normas para a sociabilidade na colônia 

Blumenau acontecer dentro de padrões negociados por eles, o que significa dizer que a maneira de 

agir dos colonos foi sendo construída no âmbito da coletividade do grupo. E neste sentido, as 

práticas adotadas para a manutenção do grupo foram sendo elaboradas na diferença com o “outro”, 

que também está presente no território catarinense. Deste encontro de dois mundos surgem as 

práticas de exclusão, de ação e reação ao “outro” que é estranho, invasor da fronteira. 

O território indígena e as práticas de exclusão 

O meio em que surge a fronteira possibilita uma prática, pois os sujeitos alvo mantêm atitudes 

distintas que legitimam a formação de grupos étnicos. A imagem dos Botocudos divulgada na 

colônia era comum aos habitantes, e por isso se impôs e legitimou as atitudes tomadas, como 

extermínio.  

O historiador Daércio Kieser em seu trabalho “Um discurso para legitimar a ação bugreira” 

(KIESER,1999), aponta que “os indígenas foram tratado como um animal refratário e incapaz de 

civilizar-se”, sendo esta a imagem que prosperou. Assim, organizar um grupo de pessoas para 

entrar na selva e “caçar” os Botocudos não era problema moral, mas a solução para se alcançar o 

progresso. Continuar dividindo espaço com os Botocudos significa seguir vivendo acuado, a 

sombra dos “selvagens”, que poderiam atacar a qualquer momento. Pairava na colônia Blumenau 

o sentimento de impotência contra os “selvagens”, fermentando junto com outros aspectos o 

impulso de formar um grupo que desse uma solução ao problema. “O sofrimento infligido por um 

grupo de silvícolas contra algum colono isolado era tratado de modo que toda a comunidade 

colonial se sentisse atingida e clamasse por um fim aquela situação. Esta conjuntura levava a 

permissão para que fossem utilizados meios violentos na repressão aos eventuais ataques 

indígenas” (KIESER,1994. p. 38).  Conforme já argumentamos, não era apenas a sorte de um ou 

outro colono que estava ameaçada, era todo um projeto de desenvolvimento, associado a uma 

concepção de trabalho e progresso, a qual o colono individual estava amarrado. O ataque a um 

colono configurava uma ameaça ao conjunto do empreendimento colonizador. 
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A saída para diminuir os medos e as angústias dos colonos era a eliminação do outro 

refratário e irrecuperável, “solto na mata”, o que levou os colonos e o fundador a tomarem a decisão 

de formar a Guarda de Batedores do Mato. Tal grupo de batedores era um grupo de homens que 

armados com espingardas entravam na mata para afugentar os indígenas. Alguns tinham 

conhecimento do terreno, mas a grande maioria não sabia o que iria encontrar ao lançar-se para 

dentro da natureza grandiosa que se tornava assustadora. O presidente da Província e o próprio 

Imperador tinham conhecimento dos assassinatos e dos assaltos realizados pelos Botocudos, mas 

sabiam também, das atitudes que estavam sendo tomadas para dar fim a esses problemas. O silencio 

foi à arma utilizada por essas autoridades para consentir a ação de extermínio. Assim, apoiar os 

batedores era vê-los como “guerreiros da salvação”, homens que trariam a paz e mais, a civilidade 

para a colônia.  

As atitudes tomadas na defesa Colônia Blumenau, não eram vistas como violentas 

(BLUMENAU, 1958. p. 46), mas a mais sensata visando evitar maiores prejuízos. Para Otto 

Blumenau é permitido matar em legítima defesa da vida e da propriedade: 

Os gentios bugres ou botocudos deram no dia 28 de dezembro um assalto ao meu próprio 

sítio no Ribeirão da Velha sendo eu desgraçadamente ausente, mas a coragem e 

vigilância dos meus arrendatários frustraram as suas intenções sinistras. Mataram aos 

bugres cujo era de seis em justa e legitima defesa de suas vidas e propriedades, dois se 

feriram e um terceiro levemente. O combate não tinha outras funestas consequências, os 

colonos longe de ficarem aterrorizados, mostraram a maior alegria sobre o resultado do 

mesmo e eu tenho satisfação de ver que a distribuição de terras, como eu a efetuara era 

bem acertada – os bugres não atacaram a mesma onde os moradores estão bem juntos, 

mas sim o meu sítio no retiro. 

Os discursos do Dr. Blumenau que são os discursos oficiais do projeto colonizador 

“produzem estratégias e práticas que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 

menosprezados a legitimar um projeto reformador ou a justificar para os próprios indivíduos, as 

suas escolhas e condutas (CHARTIER, 1990. p. 17).” Falava-se em contato pacífico, mas tal 

contato não aconteceu, as mortes dos Botocudos não foram vistas da mesma maneira que a morte 

dos colonos, eles não foram assassinados como foram covardemente os colonos, foram eliminados 

legitimamente porque eram um problema, porque infestavam a Província.  

Das atitudes de extermínio não existem números que contabilizem a chacina indígena, sabe-

se apenas o número de colonos mortos nos ataques à colônia e nos conflitos na mata. Isto porque 

os colonos representavam investimento e a morte de um colono traduzia-se em perdas e, 

consequentemente, em decréscimo no fator trabalho. As mortes dos Botocudos, ao contrário, 
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significava segurança aos colonos e por decorrência prosperidade a colônia. Assim os “índios” nos 

discursos oficiais da colonização foram percebidos e nomeados como selvagens, cruéis e covardes. 

Porém diante das práticas de extermínio e da emergência de tipos sociais como os batedores de 

mato e/ou bugreiros, caberia perguntar: Quem foram os selvagens nessa História? Será que as 

diferenças legitimam o extermínio? 

As perguntas não são gratuitas, apelativas ou maniqueístas. Por traz delas, manifesta uma 

concepção de história que rejeita os conceitos naturalizados, os estereótipos cristalizados que 

legitimam determinadas construções historiográficas, tributarias de um certo evolucionismo. Essas 

construções silenciam sobre acontecimentos, como se fossem necessários para a afirmação de um 

projeto, um Estado, um país. Os embates que ocorreram na fundação da colônia encerram mais 

perguntas que respostas, pois fica os silencio daqueles que foram calados pelas espingardas e pela 

história, ou pela escrita da história, que por muito tempo, registrou apenas o sucesso, o trabalho 

dos colonos na região de Blumenau. Não se questiona aqui, os méritos e êxitos logrados pela 

colonização. Procura-se, sim, salientar os caminhos nem sempre grandiosos e dignos de orgulho 

através dos quais afirmou-se o sucesso, pelo menos historiográfico, do empreendimento da 

colonização.  

E os indígenas hoje argumentam: “o branco sempre discriminará o índio. Em qualquer lugar 

a gente é olhado de outra forma, mas temos que saber conviver melhor com isso. (Dinápaté, vice-

cacique de Bugio)”5 Perceber que ainda hoje a diferença esta dada é buscar através dos fatos 

históricos uma explicação, um possível olhar sobre os acontecimentos, que acarretaram este 

presente. Ouvir o passado na busca do entendimento das relações que se estabeleceram, é pensar 

um futuro menos nebuloso e com menos histórias silenciadas. 
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JOAQUIM NABUCO E SEU DISCURSO SOBRE A IMIGRAÇÃO CHINESA 

 

Kamila Czepula1 

A história, vida e obra de Joaquim Nabuco vêm sendo evocada pela historiografia nacional 

ao longo de mais de um século, por meio dos mais variados gêneros discursivos – que vão desde 

biografias, artigos científicos, memórias, narrativas sobre a abolição, até textos em livros didáticos, 

resenhas, artigos de imprensa, discursos comemorativos, dentre outros. Todos, sem exceção, 

tiveram que escolher, de acordo com seus interesses, qual face, ou faces2 queriam mostrar, 

enfatizar, consagrar ou silenciar, desse que é considerado um dos grandes líderes da abolição da 

escravatura no Brasil. Nesse terreno particularmente fértil (político, diplomata, escritor, jornalista, 

intelectual), o próprio Nabuco, como destaca Angela Alonso, “se reinventou várias vezes ao longo 

da vida [...]. Soube adquirir as feições requisitadas pelas diferentes conjunturas” (ALONSO, 2007, 

p. 334-335).   

Diante dessas inúmeras feições, algumas escolhas se fizeram necessárias; desse modo, 

optamos por concentrar a nossa análise em Nabuco no seu perfil de jovem deputado, que no início 

da década de 1880 se destacaria por ser o pivô de inflamadas discussões em torno de temas 

polêmicos como eleições diretas, elegibilidade de não-católicos e o fim da escravidão.  Contudo, 

para admiração de muitos, a menção do nome de Joaquim Nabuco no ano de 1879, tanto no 

parlamento, quanto na imprensa, remetia quase automaticamente ao seu posicionamento 

declaradamente contrário a imigração chinesa – pois, temeroso do ‘contágio amarelo’, suas 

afirmações incorporavam observações racistas contra os chineses, revelando um aspecto pouco 

conhecido de sua obra, que contrariava sua representação de humanista pleno. Nesse sentido, 

pretendemos analisar quais eram os argumentos utilizados por Nabuco para combater a 

implantação da imigração chinesa no país, bem como, a repercussão do seu discurso na sociedade 

oitocentista. 

Nabuco na Política e questão da imigração chinesa 

O ingresso de Nabuco na política foi a contragosto, pois ainda muito abalado com a morte de 

seu pai, o Conselheiro Nabuco de Araújo (27/03/1978), ele pretendia continuar com sua carreira 

                                                 
1 Mestranda do programa de pós-graduação em História UNESP/Assis. chinalquim@gmail.com 
2 Quase a absoluta maioria dos biógrafos de Nabuco concorda com o caráter multifacetado e complexo de sua 

personalidade.  Citamos como referência Carlos Xavier Paes Barreto (1961) que no decorrer da sua obra “A polimorfia 

de Nabuco” foi capaz de listar mais de 10 aspectos da personalidade de Joaquim Nabuco. 
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na diplomacia; contudo, cede a vontade de sua mãe, que queria lhe ver representando a quarta 

geração da família no parlamento. Acaba lançando sua primeira candidatura como deputado geral 

pela província de Pernambuco, conseguindo se eleger graças ao apoio do Barão de Vila Bela.3 

Como deputado, mostra-se um exímio orador, que não temia os jogos políticos, defendia e lutava 

por seus ideais. Tal posicionamento o deixou isolado no palco da política imperial, mas encontrou 

fora das paredes do parlamento, no povo, o grande aliado que necessitava e  

Tudo isso puxava Nabuco para a esquerda. Fincou um pé no sistema político, outro, na 

sociedade civil. Transitando entre os pólos fez-se pivô, elo entre a velha política 

aristocrática, dos salões fechados do Parlamento, e a nova política democrática das ruas. 

Esse caráter anfíbio deu-lhe projeção nacional. A elite política o respeitava por vocalizar 

um clamor não contemplado nas instituições. E fez sucesso entre as associações civis 

porque podia influir sobre o sistema político. Ganhou, assim, amor e ódio dos dois lados.  

(ALONSO, 2007, p. 120-121) 

 

Apostando no poder da sua oratória, e na possível mobilização da sociedade civil a seu favor, 

Nabuco tentou desconstruir todos os argumentos e justificativas que colocavam a imigração 

chinesa como uma solução viável para suprir a falta de braços que assombrava as plantações 

cafeeiras. Mas o debate em torno da imigração chinesa não foi um assunto abrangido apenas no 

ano de 1879; essa discussão vinha se desenrolando havia décadas no campo político brasileiro, e 

teve seu início em torno de 1850. Após a promulgação da Lei Eusébio de Queiros, que proibia o 

tráfico negreiro, grandes fazendeiros já se colocavam preocupados com uma vindoura escassez de 

mão-de-obra, e viam na China, como aponta Robert Conrad: “um continente que fervilhava com o 

tipo de indivíduo mais capaz para substituir a escravidão negra: não europeu [...] servil e 

acostumado com o baixo status. Além, e mais importante disposto a trabalhar por pouco.” (1975, 

p.41).  

Contudo, o brasilianista Jeffrey Lesser (2001, p. 40) demonstra que o interesse brasileiro pela 

mão-de-obra chinesa já podia ser observado ainda em 1807, pois no influente livro Cartas 

econômico–políticas sobre agricultura, e comércio da Bahia, o economista e membro da suprema 

corte de Salvador, na Bahia, o juiz João Rodrigues de Brito, deixava visível o seu apoio a entrada 

de chineses e indianos em território nacional, relatando ainda que eles eram “não só braços 

laboriosos, mas ativos, industriosos, e peritos na prática das artes e agricultura” (BRITO, 1821, p. 

35; Apud LESSER, 2001, p.40).  Esse interesse era algo tão plausível que o ministro do exterior, o 

                                                 
3 BONAFÉ. Luigi. Como se faz um herói republicano: Joaquim Nabuco e a República. Tese em História Social. 

Universidade Federal Fluminense, 2008. P. 136. 
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Conde de Linhares, D. Rodrigo Domingos de Souza Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa, 

chegou a examinar a possibilidade de trazer dois milhões de trabalhadores chineses.4 Tal proposta 

iria se concretizar em 1814, porém, o número de chineses que desembarcaram no Brasil não passou 

de quatrocentos, e todos foram contratados para satisfazer o desejo do rei Dom João, de cultivar e 

transformar o chá num produto de exportação lucrativo. Entretanto, esse empreendimento por 

diversas razões (terras e climas inapropriados, trabalhadores chineses desconhecedores das técnicas 

do cultivo de chá) não obteve o bom resultado vislumbrado.5  

Mas essa não seria a única experiência com trabalhadores chineses no Brasil, pois como 

afirma Maria José Elias, em 1855 chegaram ao Rio de Janeiro mais 303 chins6 contratados pelo 

então negociante Manoel de Almeida Cardoso, sendo que “nesse mesmo ano, outro contrato era 

firmado com a casa Sompson e Tamppon, de Boston, para introdução de dois mil chins, dos quais 

vieram apenas 368” para o país   (ELIAS, 1971, p. 698). Outras tentativas se fizeram nos anos 

subsequentes; contudo, todas foram classificadas com resultados insatisfatórios. Parecia estar 

assim, findada qualquer possibilidade de discussão sobre uma imigração chinesa; no entanto, as 

dificuldades em conseguir a tão sonhada mão-de-obra europeia, e a aparente diminuição do número 

de escravo fizeram com que se aumentasse os clamores por uma política efetiva de contratação de 

mão-de-obra chinesa. 

Foi principalmente na década de 1870 que o debate em torno de uma imigração chinesa em 

massa ganhou força7, e chegou ao seu ápice em 1878, nos Congressos Agrícolas realizados no Rio 

de janeiro, e em Recife em 1879; o tema se tornara o centro das discussões tanto no parlamento, 

quanto na imprensa, e os discursos de ambos, assim como da sociedade, estavam divididos com 

relação à viabilidade ou não dessa imigração. Entre os defensores, alguns nomes se destacaram, 

como Quintino Bocaiúva e Xavier Pinheiro, suas obras8 e argumentações influenciaram de forma 

preponderante o governo imperial na decisão de promover e apoiar a imigração chinesa. O senador 

                                                 
4 LESSER, J.  A negociação da identidade nacional: minorias e a luta pela etnicidade no Brasil. Editora Unesp, SP, 

2001. p. 40 - 41. 
5 Para uma descrição mais detalhada desse episódio, assim como os pormenores do insucesso das plantações de chá no 

Brasil, mas especificamente no Rio Janeiro entre os anos de 1814-1815, consultar LEITE, José Roberto Teixeira. A 

China no Brasil: influências, marcas, ecos e sobrevivências chinesas na sociedade e na arte brasileiras. Campinas, SP: 

Editora da Unicamp, 1999, p, 97-108. 
6  Como eram denominados os chineses no século XIX.  
7 O Governo ao conceder através do Decreto nº 4.547, de 9 de Julho de 1870, aos negociantes “Manoel José da Costa 

Lima Vianna e João Antonio de Miranda e Silva, ou á companhia que organizarem, autorização para importarem 

trabalhadores asiáticos destinados ao serviço da lavoura no Brasil pelo prazo de 10 anos, acabou contribuindo para que 

os debates sobre a imigração chinesa ganhasse densidade. ELIAS, Maria José. 1971 p. 699. 
8 BOCAYUVA, Quintino. A Crise da Lavoura: succinta exposição por Q. Bocayuva. Rio de Janeiro: Typ. 

Perserverança, 1868. 

PINHEIRO, J.P. Xavier. Importação de trabalhadores chins: Memória apresentada ao Ministério da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas e Impressa por sua ordem. Rio de Janeiro: Typ. de João Ignácio da Silva, 1869. 
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alagoano que mais tarde se tornaria presidente do Conselho Imperial e Ministro da Agricultura, 

Comércio e Obras Públicas, João Lins Vieira Cansação de Sinimbu “foi de grande importância na 

conversão do tema da mão-de-obra chinesa numa questão política nacional” (LESSER, 2001, p. 

51). Sinimbu, já no cargo de Ministro em 1879, tentou por meio de várias manobras políticas 

concretizar a imigração chinesa em território nacional, contudo, encontrou em seu caminho o jovem 

Deputado Joaquim Nabuco, que não poupou esforços para desarticular e reverter os argumentos 

dos seus opositores ao seu favor. 

Um jogo de estratégias e um duelo de retóricas 

 Os discursos de Nabuco na Câmara dos Deputados contra os chins proporcionaram 

acirrados debates, que se iniciaram ainda em março de 1879. Contudo, vamos nos deter aos embates 

travados entre setembro e outubro deste mesmo ano, pois foi nesses meses que Nabuco fez uso da 

tribuna mais recorrentemente, para tratar desse assunto. Ele tenta desmantelar a manobra política 

ensaiada pelo governo, para a aprovação de crédito especial para uma missão a China, que tinha 

nas suas entrelinhas a introdução de trabalhadores chineses no país. Como o próprio Nabuco revela, 

a aprovação desse crédito deixava nítido para quem quisesse ver que “não trata simplesmente de 

travar relações com a China [...], trata-se de uma verdadeira emigração asiática para o Brasil, e 

essas relações diplomáticas que se quer abrir não tem outro fim, não tem outro intuito, senão 

mongolizar o nosso país” (NABUCO, 1879, p. 169). 

 A estratégia do governo para aprovação do crédito especial estava primeiramente em alegar 

a necessidade de uma mão-de-obra barata e eficiente para as plantações de café, que estavam sendo 

assombradas pelo fantasma da escassez de braços, assim, era atribuído ao Congresso Agrícola o 

momento em que a maioria dos presentes clamou pela contratação de trabalhadores chineses. 

Nabuco tentava rebater essa afirmação quando alegou que não via essa urgência por mão-de-obra, 

tanto que “os representantes do Congresso Agrícola do Norte não parecem interessados em chins 

e nem pediram braços [...]. Por parte dos representantes do Sul, também não houve manifestação 

coletiva em favor da imigração chinêsa”, além do que o “Sul está comprando todos os braços 

disponíveis do Norte e não têm que se queixar por falta de renovação de braços” (NABUCO, 1879, 

p. 167) e continuando, dizia: 

O que é curioso é que quando se espalhou essa notícia no congresso agrícola, com 

relação à vinda dos coolies, os membros do congresso não sabiam exatamente do que se 

tratava. O que muitos lavradores do Sul querem não é imigração chinesa; nenhum deles 
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falou nela, nenhum tinha confiança nela. O que eles queriam eram coolies, chins 

contratados para o trabalho agrícola na China, e cujos contratos como em Cuba e no 

Peru, constituindo uma escravidão temporária, fossem garantia para a aquisição de 

braços para a lavoura. (NABUCO, 1879, p. 169- 170) 

 A referência feita pelos fazendeiros - dos quais muitos eram também políticos - com relação 

ao trabalhador chim não era fantasmagórica, como Nabuco tentava insinuar, pois o sistema 

escravocrata de fato sofreu um grande golpe com a proibição do tráfico em 1850, e agonizava desde 

1871 com a promulgação da lei do ventre livre. “Além disso, a dificuldade de atrair imigrantes de 

origem européia e a crise financeira que se abateu no país após a Guerra do Paraguai justificavam 

a preocupação com a escassez de mão-de-obra e de crédito para investimentos no setor” (LIMA, 

2005, p. 100). Assim como, quando o Deputado dizia que “com relação à vinda dos coolies, os 

membros do congresso não sabiam exatamente do que se tratava”, supomos baseados na quantidade 

de informações que estavam circulando na época, e anteriormente à data do Congresso Agrícola, é 

pouco provável que os mesmos não soubessem do que se tratava, já que inúmeros relatórios 

encomendados pelo governo, como diversas obras disponíveis na época denotavam sobre essa 

possibilidade ou inviabilidade de contratar tal mão-de-obra, sendo que alguns textos sobre esse 

assunto foram levados para a discussão no próprio Congresso, como é o caso do artigo “A nossa 

lavoura” de Paes Leme9. 

 Mas de fato, os fazendeiros do Sul não estavam interessados na imigração chinesa para 

colonizar, bem como Sinimbu também não estava, tanto que “era consenso que o chim seria apenas 

uma machina de trabalho, e não um imigrante com direitos a se radicar e criar raízes: ele não viria 

para colonizar, mas como instrumento transitório de trabalho a baixo custo e não se misturaria a 

população”, (DEZEM, 2005, p. 101). Esse posicionamento já estava explicito nas palavras de 

Sinimbu ainda no Congresso Agrícola, quando deixou evidente sua opinião sobre o a mão-de-obra 

chinesa: “Instrumento transitório da nossa riqueza, ella operará entre nós a substituição do trabalho 

servil pelo trabalho livre, desbravará o terreno  e abrirá os caminhos por onde a emigração da 

Europa correrá mais tarde a disputar a posse do solo de nossa Patria” (Apud, DEZEM, 2005, p.70).  

Então, o interesse era simplesmente nesse caráter de meros elementos de trabalho, até porque 

os contratos divulgados determinavam um tempo limite que variava de cinco a dez anos, em que 

os trabalhadores chins poderiam permanecer no Brasil. Após cumprir esse prazo, eles deveriam 

                                                 
9 Foi publicado originalmente em 17 de Outubro de 1877, e anexado ao anais do Congresso – visto ter sido oferecido 

a leitura dos congressistas. Seu autor, também um congressista se faria melhor entender ao longo de suas falas e 

marcaria uma posição favorável, mesmo que com muitas ressalvas, a introdução dos chineses. A principal delas era 

que devia ser tentada apenas como última opção e, por via particular, nunca como um projeto de colonização oficial. 

(PERES, 2013, p. 109) 
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voltar para seu país de origem. A obra A crise da Lavoura (1869), de Quintino Boyuva, era utilizada 

como base para essa fundamentação, por conta da alegação do autor de que o único objetivo dos 

chins era ajuntar um pecúlio para regressar ao seu país, ou seja, “os trabalhadores chineses trariam 

o crescimento econômico e, o que era ainda melhor, deixariam o Brasil após completar suas tarefas 

(LESSER, 2001, p.47).  Nabuco contestava, ao declarar que os chineses 

Não voltam. Os chins a princípio emigram como todos os homens, com desejo de voltar 

à pátria, mas atrás dos primeiros que vão, partem outros; transporta-se para o estrangeiro 

pouco a pouco uma parte da cidade, um torrão da pátria chinesa, com os hábitos, 

divertimentos, associações, com tudo o que eles tinham deixado; forma-se como em São 

Francisco, um bairro chinês, que faz lembrar Hong Kong ou Cantão, e por fim os que 

foram para voltar muitas vezes ficam. Mas, Senhores, dizia eu, isto que vós supondes 

que pode vir num momento dado estabelecer-se nas plantações agrícolas, para depois de 

expirado o tempo do contrato serem de novo removidos para a China, isto constitui, para 

servir-me de uma expressão tantas vezes empregada por um nobre deputado pela Bahia 

em relação aos inimigos dos auxílios diretos do Estado à lavoura, um romance; constitui, 

servindo-me também em uma outra expressão usada nos mesmo debates, pura filosofia. 

(NABUCO, 1879, p. 191, 192) 

 Joaquim Nabuco ainda defendia ser impossível que a imigração chinesa representasse uma 

‘transição’ do trabalho escravo para o livre, pois “não se pode chamar período de transição, 

senhores, um tempo em que a escravidão está em tôda a sua fôrça, em que os senhores estão 

armados de todos os poderes e direitos excepcionais que possuem sôbre os escravos” (NABUCO, 

1879, p. 172). Consequentemente, o nobre Deputado voltou a afirmar aquele que foi um dos seus 

principais discursos, exaustivamente repetido e utilizado para desarticular a intenção do governo 

em trazer a mão-de-obra chinesa para o país, de que a mesma se constituiria em uma nova forma 

de escravidão, e indagava: “estará também o Governo preparado, [...] para salvar a nossa 

responsabilidade perante o mundo, para garantir à China que os seus nacionais praticamente não 

serão sujeitos nas fazendas ao regime da escravidão?” (NABUCO, 1879, p. 178) 

Obviamente que o governo alegou estar preparado; mostrou, como exemplo, outros países 

que já utilizavam há algum tempo a mão-de-obra chinesa como Peru, Cuba e principalmente os 

Estados Unidos, na Califórnia, para demonstrar que os chins eram sim a melhor opção naquele 

momento para o Brasil. Porém, Nabuco se utiliza desses mesmos exemplos, para indicar que a 

imigração chinesa seria uma espécie de escravidão camuflada, como ele considera ser em Cuba e 

no Peru.10 Porém, quando chega na vez de citar a experiência dos Estados Unidos com os chins, o 

                                                 
10 Sobre esse assunto Joaquim Nabuco vai deter longamente no seu discurso pronunciado na sessão de primeiro de 

setembro de 1879. (NABUCO, 1879, p 167- 174) 
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Deputado apresenta uma nova construção no seu discurso, pois segundo ele, se o governo conseguir 

trazer esses chineses com o caráter de imigração livre, como acontece na Califórnia, poderíamos 

sofrer um processo de “monopolização”, pois – segundo suas palavras - “os chins da Califórnia 

monopolizaram, [...] uma imensidade de ofícios, e afastaram geralmente da concorrência um 

número dobrado talvez de operários brancos, porque o salário com  que eles se contentam é 

insuficiente para homens de outra educação” ( NABUCO, 1879, p. 173) 

Tentando contrapor Nabuco, alguns deputados favoráveis à imigração chinesa, baseados 

numa concepção de hierarquização das raças, cujo fundamento eram as teorias raciais de Renan, 

Le Bon, Lapouge e Gobineau11 (que consideravam a raça amarela “fraca”, mas não “inferior como 

a negra”), colocaram em pauta que as habilidades do chim (industrioso, disciplinado, adaptável ao 

meio e clima, dentre outros) poderiam servir de intermediárias e propícias para impulsionar a 

economia. Eles só permaneceriam no Brasil até que o mesmo estivesse preparado para receber os 

‘superiores’ europeus.  Para rebater tal argumentação, Nabuco formulou uma teoria12, que 

determinava que os chineses tendem a dominar qualquer raças entre as quais se estabeleciam, até 

mesmo as raças ‘superiores’ do Ocidente, por conseguirem sobreviver nas piores condições 

possíveis, e em meio a mais escassa alimentação.  E segue tentando justificar essa teoria com as 

seguintes ponderações 

Uma das razões, pelas quais o selvagem teve que desaparecer diante do europeu que 

invadia o seu território é que o europeu tinha muitos meios de alimentação, e o selvagem 

muito poucos. Ora, Senhores, diz esse artigo, o chim é de todos os homens o mais 

onívoro, o que é muito, e o mais sóbrio, o que é tudo. Ainda há pouco estava eu lendo 

uma descrição de Pequim e vendo os pratos que os restaurantes daquela capital servem 

aos seus hóspedes; no sítio de Paris não houve desses jantares, em que as carnes de gato, 

de cão, de rato são as principais iguarias. Não há nada de que o chim não se alimente; 

ele aprendeu por uma longa experiência, como povo, a comer tudo, a tirar meios de 

subsistências de tudo.  [...] Quero ainda aproveitar-me de uma parte da demonstração do 

Sr. Dee, aplicando-a ao Brasil. O negro e o branco, vivendo misturados socialmente 

durante séculos, o sangue preto naturalmente tenderá a ser eliminado no sangue branco, 

ou a desaparecer, cedendo a essa raça o campo a outra mais preparada para a luta da vida 

porque, como muito bem diz o escritor a quem me refiro em toda esta parte do meu 

discurso, o negro tem a alimentação abundante do selvagem, tem a mesma 

despreocupação do dia seguinte, e não aprendeu a preparar-se para ele senão no regime 

de descuido pessoal, de abandono, de confiança nos outros, que se chama escravidão. 

(NABUCO, 1879, p. 182) 

                                                 
11 DEZEM, R. Matizes do “amarelo”: a gênese dos discursos sobre os orientais no Brasil (1878-1908). São Paulo: 

Associação Editorial Humanitas, 2005. p. 61, 205, 206, 207. 
12 Com base no artigo escrito por Dee, M. J. Intitulado Chinese Immigration, publicado originalmente na The North 

American Review, vol. 126, em primeiro de maio de 1878.  
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 Contudo, o Ministro dos Estrangeiros, Moreira Barros, interpelou Nabuco dizendo que a 

sua teoria era contraditória, e se colocarmos ela em paralelo com uma das teorias mais populares 

da época a de Gobineau, vemos que ela vai em desencontro   com um dos principais pontos dessa 

tese racialista, que era a de as civilizações mais desenvolvidas racialmente e militarmente 

subjugarem as raças inferiores ao longo da história.  Tentando defender seu posicionamento, 

Nabuco se pronuncia: 

Mas, o nobre Ministro disse que havia uma deplorável contradição no que eu dissera, 

pretendendo que uma raça inferior pudesse absorver raças superiores; que era preciso 

que voltássemos à escola, e que este Parlamento não desse o triste espetáculo de um 

colégio de meninos, onde não se sabe que, pela lei da seleção natural, uma raça inferior 

não pode absorver raças aperfeiçoadas. Pois, eu direi ao nobre Ministro: A história do 

mundo é a prova de que raças mais inteligentes, mais brilhantes, postas em contato com 

raças inferiores, são muitas vezes vencidas e sucumbem. Não é o grau de civilização que 

perpetua a raça. A prova está na civilização ateniense que desapareceu ao contato dos 

bárbaros; a prova está na civilização romana que por sua vez cedeu diante da invasão; a 

prova está na conquista normanda da Inglaterra e na sua história. Senhores, o que dá o 

triunfo no combate pela vida não são as qualidades intelectuais, o caráter e o coração de 

uma raça; a sua arte, a sua literatura não são os relances do gênio; o aumento da 

população no nosso planeta está sujeito a causas certas que é quase sempre possível 

reconhecer, e uma raça que puder subsistir e propagar-se facilmente em condições, em 

um meio, em que outra lenta mas necessariamente só puder parecer, terá por fim a 

vantagem no combate da vida; é dessa que se pode dizer que tem mais vitalidade.A China 

tem durado séculos, sobrevivido às civilizações antigas. Pode-se chamar os chins, raça 

inferior, mas onde eles se estabelecerem hão de multiplicar-se, crescer, espalhar-se por 

toda a parte, e ainda que a raça branca no mundo, onde eles obtiverem uma pátria, hão 

de fatalmente ocupar o país. Para isso basta-lhes viver, o que eles conseguem nas piores 

condições. (NABUCO, 1879, p.190-191). 

Conforme Dezem afirma, o fragmento acima busca nos fatos históricos do passado exemplos 

“de que uma raça supostamente ‘inferior’ poderia subjugar uma raça mais civilizada, não no sentido 

militar, mas alicerçada na multiplicação dessa raça inferior e de sua infiltração no meio de uma 

sociedade ‘sã’, corroendo-a aos poucos” (DEZEM, 2005, p. 96-97). Essa formulação proposta por 

Nabuco vai em desencontro com as teorias ligadas ao darwinismo social que estavam sendo 

veiculadas no Brasil naquele período, demonstrando “como as teorias raciais eram adaptas ao sabor 

dos diversos interesses em jogo” (AZEVEDO, 1987, p. 150). Mas, ainda tentando resumir e 

convencer de como seus pontos contra a imigração chinesa eram coerentes, Nabuco enuncia: 

Perguntei, em primeiro lugar, se os chins eram reclamados pela lavoura, e provei que 

não, a lavoura do Norte não os quer, a lavoura do Sul não os pediu. Mas, sendo os chins 

reclamados pela lavoura, serão eles convenientes? Não, por muitos motivos, 

etnológicamente, porque vêm criar um conflito de raças e degradar as existentes no país; 
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economicamente, porque não resolvem o problema da falta de braços; moralmente 

porque vêm introduzir em nossa sociedade essa lepra de vícios que infesta todas as 

cidades onde a imigração chinesa se estabelece; politicamente, afinal, porque em vez de 

ser a libertação do trabalho, não é senão o prolongamento, como até disse o nobre 

ministro, do triste nível moral que o caracteriza e a continuação ao mesmo tempo da 

escravidão. (NABUCO, 1879, p. 189) 

Ao pontuar minuciosamente os motivos pelos quais se colocava contra a imigração chinesa, 

Nabuco deu forma aos estereótipos presentes na maioria dos discursos proferidos anteriormente 

contra o trabalhador chinês. Ele acabou por deixar explícito o seu preconceito, e quando a 

associação da imigração chinesa com um novo tipo de escravidão parecia não convencer, apelou 

para o medo da competição econômica e para a mistura étnica. Contudo, os confrontos, estratégias 

e manipulações tanto por parte de Nabuco, como do governo com relação à imigração chinesa 

teriam ainda inúmeros episódios. Todavia, em 1879 o habilidoso Deputado Joaquim Nabuco sairia 

na frente, pois o marquês de Tseng rejeitou as tentativas de aproximação do governo brasileiro, 

“após ter recebido de abolicionistas britânicos e brasileiros transcrições dos debates ocorridos na 

Câmara e no Senado, e as atas publicadas do Congresso Agrícola e o relatório oficial de Salvador 

de Mendonça.” (LESSER, 2001, p. 57) 

Conclusão 

O jovem Deputado Nabuco, com sua desenvolvida retórica, e baseado nos mais diferentes 

autores, conseguiu construir um discurso bem fundamentado contra o imigrante chinês. Seus 

pronunciamentos referentes ao chim tiveram uma ampla divulgação na imprensa nacional; 

periódicos como a Gazeta de Notícias do Rio Janeiro, por exemplo, se pautavam amplamente em 

seus argumentos para desqualificar a contratação da mão-de-obra chinesa em território Nacional.  

Quando, por meio de estratégias políticas, Sinimbu conseguiu enviar uma delegação brasileira para 

Londres para discutir questões trabalhistas com os diplomatas chineses, Nabuco - embora não 

pudesse por fim a essa missão, que estava sendo comandada por Silveira Motta – conseguiu, 

contudo, que seus comentários (nos quais acusava o governo de querer gerar uma nova escravidão 

por meio da imigração chinesa) tivessem ampla circulação no Reino Unido. Em breve, a Sociedade 

Anti-Escravatura Britânica e Estrangeira levou esses discursos de Nabuco, acompanhados de 

outros documentos que continham informações sobre o debate em torno do trabalhador chim no 

Brasil, ao enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da China na Corte de St. James, o 
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marquês Tseng Chi-ce. O resultado dessa articulação foi a rejeição por parte do marquês as 

propostas do governo brasileiro.  

Desse modo, notamos que por Joaquim Nabuco ser sinônimo da luta pela escravidão, esse 

seu discurso contrário à imigração chinesa foi por muitas vezes silenciado pela historiografia. Mas 

ao tentar romper com esse silêncio por meio da análise desse discurso, acabamos por revelar uma 

nova face desse herói nacional, que contradiz em muito seu perfil tão disseminado de humanitário 

pleno. Pois, como muitos dos homens da sua época, Joaquim Nabuco manipulou informações, e 

até mesmo inverteu discursos racialistas para moldar a necessidade, naquele momento, de justificar 

e convencer os seus demais compatriotas de que uma imigração chinesa em território nacional seria 

catastrófica. Para isso, não poupou pejorativos para depreciar o imigrante chinês diante do 

parlamento e da sociedade. Esse debate promovido por Joaquim Nabuco não só ajudou a consolidar 

a imagem negativa do chim, como contribuiu para enfraquecer cada vez mais as propostas 

referentes à introdução desse trabalhador na agricultura brasileira. 
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OS IMIGRANTES INDESEJÁVEIS NO DISCURSO DA SOCIEDADE CENTRAL DE 

IMIGRAÇÃO 

Sergio Luiz Monteiro Mesquita1 

A partir de meados do século XIX, registram-se, na história brasileira, importantes 

transformações, particularmente na organização do trabalho no setor mais produtivo da economia: 

o fim da escravidão e o estabelecimento de fluxos migratórios mais constantes e volumosos. Essas 

mudanças foram acompanhadas por debates entusiasmados no seio da elite nacional. No que tange 

à imigração, havia diferentes propostas, tanto quanto à sua instrumentalização, quanto à preferência 

por determinados tipos ou origens de imigrantes.   

A intenção presente neste artigo é contribuir para o conhecimento de uma das correntes do 

imigrantismo, aquela que defendia, sob o nome de “colonização”, a introdução de imigrantes como 

pequenos proprietários rurais, com fins de povoamento, diversificação da produção e valorização 

fundiária. Em minha dissertação de mestrado, fiz o estudo do discurso imigrantista de uma 

associação ligada à citada corrente, a Sociedade Central de Imigração (também grafada SCI), que 

existiu entre 1883 e 1891, no Rio de Janeiro, então capital do Império. Para isso, utilizei orientações 

metodológicas oferecidas pela análise de discurso.  

Podemos identificar a SCI como entidade composta predominantemente por indivíduos dos 

setores “médios” da sociedade, não pertencendo às classes dominantes de então, mas integrados à 

elite imperial. Além do seu principal líder, Alfredo de Taunay, político, militar e escritor, a 

associação tinha como presidente Henrique de Beaurepaire-Rohan, um teórico da pequena 

propriedade, e como diretores, entre outros, os engenheiros André Rebouças e Ennes de Souza. 

Também participavam algumas empresas, e cidadãos estrangeiros, com destaque para dois 

imigrantes alemães: Karl von Koseritz, jornalista e político, envolvido em diversas atividades 

intelectuais; e Hermann Blumenau, cujo sobrenome foi dado à cidade que fundou.  

O projeto alternativo de imigração e colonização da entidade aparece exposto e articulado 

como discurso através do seu jornal, “A Immigração”, bem como de artigos em outros jornais e 

dos opúsculos de propaganda que publicou. Os membros da SCI afiguravam-se difundindo seus 

ideais num espaço público moderno, lugar social de uma práxis na qual o debate de ideias e a 

argumentação racional exerceriam funções decisivas. Tal espaço público de inspiração burguesa 

pertence sem dúvida ao imaginário de sociedade em que tais elementos dos setores “médios” se 

localizavam ideologicamente, no Brasil de finais do século XIX. 

                                                 
1 Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. smesq@uol.com.br 
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Logicamente, toda eleição é excludente, pela eliminação de todas as alternativas que 

porventura se apresentem.  No caso das opções de imigração vistas e ponderadas pela Sociedade 

Central, percebemos que, se a escolha do europeu saudável, trabalhador, ordeiro, empreendedor e 

morigerado conta com motivos muito fortes a determiná-la, a recusa a outras opções também tem 

razões poderosas. Diante do problema posto da mão-de-obra, os setores da intelectualidade da elite 

empenhavam-se em sugerir as mais diversas fontes de obtenção dos novos braços para executar o 

trabalho no país: indígenas, libertos, ingênuos, europeus ou africanos imigrantes, asiáticos, 

nacionais.  A partir dos objetivos almejados pelos imigrantistas, um dado grupo de possíveis 

imigrantes era preferido ou não, devido a certas características típicas atribuídas a ele, e apontadas 

como vantajosas para seu aproveitamento. A SCI em particular aprovava o concurso do trabalhador 

nacional livre e dos libertos pela Abolição. Porém, considerava serem necessárias para isso algumas 

condições, a seu ver, imprescindíveis. Por outro lado, o imigrante europeu com as qualidades 

citadas acima era o preferido.  

Entre as opções disponíveis à época, o discurso da associação expressava, ao público 

brasileiro em geral, às autoridades imperiais e às diversas instâncias do exterior, a rejeição daqueles 

candidatos que poderiam trazer prejuízos ao seu projeto imigrantista. Esses elementos seriam 

prejudiciais, não apenas aos objetivos de povoamento e de desenvolvimento agrário constantes 

desse projeto, mas a outro, basilar: a recomposição racial da população brasileira. 

Procederemos primeiro a uma apresentação dos imigrantes indesejáveis sob a ótica da SCI, 

agrupando-os em torno de dois critérios.  Ao primeiro chamarei critério sócio-político, em verdade 

um termo bem geral; e ao segundo chamarei critério racial, ou étnico-cultural.  É de se notar que 

estes dois critérios se interpenetram, nas muitas situações enunciadas no discurso, mas cremos que 

cada um deles funciona bem para classificar estes indesejáveis. 

Jungidos ao primeiro critério encontram-se os inaptos ao trabalho na agricultura e aqueles 

que por temperamento, hábitos ou postura política recusar-se-iam à aceitação da ordem vigente no 

país e às atitudes esperadas dos trabalhadores livres num novo Brasil. Por este prisma, nem os 

descendentes das “melhores raças” que estivessem nestes grupos mereceriam a oportunidade de 

tentar vida nova no país. 

Entre aqueles classificáveis como elementos de desordem reúnem-se quase indistintamente 

os simples arruaceiros, irresponsáveis, vadios, e dados ao crime e ao deboche, com os adeptos de 

movimentos sociais e políticos contestadores da ordem capitalista na Europa, passíveis de trazer 

sua rebeldia para as plagas americanas.   Este aspecto do discurso é matriz de outro argumento que 

podemos considerar ao estabelecer que a ideologia dos membros da SCI, a par de possuir um caráter 
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reformista, bem longe de propugnar por mudanças radicais na ordem socioeconômica, guardava 

também um teor de reacionarismo frente às posturas advindas do operariado.   

Para Tarquinio de Souza Filho (1887, p.51), sócio-diretor da entidade, a democracia era 

inevitável e invencível, constituindo insensatez resistir-lhe.  Postulava que o melhor procedimento 

em relação a ela, no fito de colher-se dela os benefícios, e de evitar-lhe os perigos e os 

inconvenientes, inclusive de que degenerasse em “demagogia ou socialismo”, seria imprimir-lhe 

um caráter moderado e contido.  No Brasil, segundo ele, não existiria a "questão social", ou seja, a 

questão operária típica dos países industrializados.  Porém, o país deveria prevenir-se, antecipando-

se ao perigo.  

Na mesma linha de pensamento, a rejeição à intervenção estatal se articula com a 

inconveniência do assistencialismo aos operários. O Estado não deveria entrar em funções 

industriais.  É citado, a propósito, o exemplo dos ateliers de travail, definidos como concessão do 

Estado francês aos socialistas, porque supostamente buscaria apaziguar tais elementos, que haviam 

arvorado a “esfarrapada bandeira do imaginário direito ao trabalho” (SOUZA FILHO, 1887, p.51).  

No artigo “Emigração europeia”, de 1887, Zózimo Barroso observou que, em vista de “fatos 

de desordem e anarquia, indigência ou estado de mendicidade e enfermidade de alguns 

emigrantes”, o governo e a opinião pública dos Estados Unidos, passaram a se preocupar muito 

com a “qualidade dos emigrantes [sic]”, para ele com razão.  

O elemento socialista alemão, fruto natural do regime do despotismo militar do Império, 

perseguido na mãe-pátria, procura quartel principalmente nos Estados Unidos. A Itália, 

Boêmia, Polônia, o Egito e até a Turquia, têm derramado ultimamente na República 

americana muitos homens violentos, descontentes e desmoralizados, que não são 

precisamente elementos de ordem e progresso social. Da Grã-Bretanha aconteceu virem 

idiotas e inválidos, 

tendo havido reclamações de autoridades norte-americanas para com as da Grã-Bretanha, em 

relação à imigração irlandesa. 

Zózimo também diz que, com as portas abertas a ela pelo Brasil, e já sendo barrada nos 

Estados Unidos, tenderia a vir para cá “a corrente perigosa dos elementos da anarquia, vícios e 

misérias sociais”, abundantes na Europa de então, e para países de administração frouxa e 

inexperiente”.  

Critica a ideia de usar a imigração para solucionar coisas limitadas como o suprimento de 

braços na atividade agrária, “a expensas do tesouro público. Isto é favorecer o interesse particular 

de uma classe, e de uma classe abastada e bastante instruída, para cuidar de seu próprio interesse.” 
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Para ele, a intervenção do Estado na imigração é justa e legítima, por ser “de interesse geral e vital 

do povoamento” do território e prover ao adiantamento nacional.  

Advertido por seu colega Rebouças da reação negativa da folha Germania, de São Paulo, 

às suas ponderações sobre a imigração oriunda da Alemanha, Zózimo Barroso comentou esta 

crítica em carta de dezembro de 1887, da qual A Immigração publicou trechos.  Insistindo, perante 

a crítica, na sua aversão aos imigrantes alemães de tendência socialista, dizia:  

É possível que trabalhadores socialistas sejam em geral mui robustos e inteligentes, mas 

que fariam em nosso país bom serviço como fermento tenho minhas dúvidas. 

Em todo caso não desejamos ver procurar o Brasil os socialistas (ou como melhor nome 

tenham) da ordem dos Lingg, Spies, Engel, Fischer, etc., ultimamente executados em 

Chicago, não obstante os rogos e as ameaças dos Kathedersozialisten, Sozialdemokraten, 

(e que sei mais?) do Velho Mundo. Estes assassinos políticos, que atiraram bombas de 

dinamite num teatro e reunião de homens, mulheres e crianças inofensivos, matando e 

ferindo a muitos, pertenciam quase todos à Alemanha. Dos sete condenados á morte 

cinco eram alemães. (...)  

Não pretendemos, nem por sombra, tornar a Alemanha responsável pelo ato perverso 

desses infelizes (...). 

Após assim se referir aos chamados “mártires de Chicago”, e ao episódio de Haymarket, 

marco do movimento anarquista, então muito forte dentro do socialismo militante, ele continuava 

a missiva demonstrando, por outro lado, sua estima pelos bons imigrantes alemães, que ele esperava 

continuarem a vir para o Brasil, trabalhar junto com os brasileiros, em seu próprio benefício e no 

“engrandecimento moral e material de nossa pátria”.2 

Mais tarde, em outro artigo, “A boa imigração”, de dezembro de 1887, ele se reportou ao 

artigo anterior, lembrando que buscara, entre outras coisas, alertar sobre os “sérios inconvenientes” 

da possibilidade de ida para o Brasil, como emigrantes, de “homens inválidos, desmoralizados ou 

violentos e incontentáveis, elementos de anarquia e depravação”, abundantes, segundo ele, na 

Europa de então.  Era preciso verificar o “caráter moral” desses indivíduos.  Seu argumento básico 

eram os fatos ocorridos nos Estados Unidos, “país novo e americano”, como o Brasil, e que, 

portanto - como de hábito nas falas da SCI -, deveria servir a este último de modelo e estímulo.  

Informou que nos Estados Unidos houvera tentativas de barrar a entrada de imigrantes desprovidos 

das condições julgadas indispensáveis de “validez, moralidade, hábitos de trabalho e de respeito à 

lei e à ordem.” 

                                                 
2 “Germania de S. Paulo”. A Immigração. Bol. N. 43, Março 1888, pp.2-3. 
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Informou que no dia 14 daquele mesmo mês, um senador, Morill, propusera um projeto 

restringindo a imigração, explicando que se deveria examinar o caráter dos candidatos, pelos 

cônsules dos EUA, antes de deixarem os portos, mudando a prática menos cuidadosa dos 

comissários do Estado, relativa aos recém-chegados.  Segundo este senador, ao visitar Castle 

Garden, em New York, quando chegara um navio de Antuérpia, o parlamentar norte-americano 

duvidara, ao ver os imigrantes, que todos eles se tornariam válidos cidadãos para o seu país.  Por 

seu lado, Zózimo lembrava que a proposta de Morill havia sido ventilada por ele mesmo, no caso 

do Brasil, em janeiro do ano anterior, no artigo Bureaux d’Emigration. Ele propusera instalar estes 

bureaux nos países mais populosos da Europa.3 

Além da preocupação com a entrada de indivíduos de comportamento reprovável no país, 

manifesta-se o temor da introdução de elementos de raças consideradas inferiores. Aqui cabe a 

utilização do critério racial que, na nossa reconstituição do pensamento da SCI, afirmamos ter sido 

aplicado por seus ideólogos.   

Há rejeição manifesta pela imigração asiática ou africana, dentro do discurso aqui estudado.  

A própria SCI nasceu durante a agitação de um protesto frente à possibilidade de uma imigração 

chinesa, trazida em fins de 1883 pelo mandarim Tong King Sing, diretor da China Merchant’s 

Steam Navigation Company.    

O episódio dera azo à manifestação de um espírito de cruzada por parte dos futuros 

fundadores da SCI, espírito este que se mostrou útil para impulsionar seu iminente nascimento. Em 

vários artigos e notas, os dirigentes da sociedade demonstram a discordância e até uma ojeriza ante 

a formação de uma corrente imigratória dos chineses, identificados sob a noção de “coolies”, 

virtuais semiescravos. Há numerosos artigos e notas especialmente dedicados a eles, no claro e 

persistente intuito de desclassificá-los do papel de trabalhadores braçais, quanto mais do papel de 

imigrantes: “Trabalhadores chineses”; “Perigos da colonização asiática”; “Manifesto contra a 

introdução de Chins”; “Com a China”; “Chins”; “Missão chinesa”; “Chins no Brasil”; “Ainda 

chins”; “Chins e coolies”; “Chins na república do Equador”; etc.  

Com efeito, chegou-se a dar início a uma imigração chinesa para o Brasil, em condições 

análogas às que regiam a imigração de “chins” para Cuba. Traficantes negreiros de nacionalidade 

portuguesa, de forma particular açorianos, articulavam remessas de chineses para o Brasil, 

lançando mão de contatos de que dispunham a partir de Macau. Neste esquema, algo em torno de 

dois milhares de chineses teria vindo ter ao Rio de Janeiro, entre 1854 e 1856 (ALENCASTRO; 

                                                 
3 “A boa imigração”. A Immigração. Bol. N. 45, Maio/Jun 1888, p.2. 
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RENAUX, 1997, p.295). Contudo, este tráfico promissor não foi avante, pressionado por vários 

fatores, donde se destacam a reprovação inglesa e a recusa cultural e política a esses imigrantes. 

Os “chins” são os grandes elementos disfóricos do discurso da SCI.  Citando um publicista 

argentino, ela concordava plenamente em que a sua introdução nos países imigrantistas constituía 

"crime de lesa-pátria"4.  As numerosas caracterizações negativas dos chineses encontradas nos 

documentos da época têm nos artigos e nas notas d'A Immigração um consistente resumo.  

Depauperados fisicamente, carregados de vícios como o jogo, o uso do ópio, o infanticídio, a 

degradação da mulher, o desrespeito às leis e a completa inadaptabilidade à vida civilizada de 

matriz europeia, eles são o retrato da praga social - a "praga amarela".  Taunay, por exemplo, 

afirmava que então os Estados Unidos repeliam o chim como se fosse lepra5.  As avaliações 

positivas da atuação dos chineses em diversas terras asiáticas vizinhas de seu país natal - Java, 

Sumatra,  Filipinas, etc. -, em ilhas caribenhas como Cuba e Guadalupe, no Oeste dos Estados 

Unidos, e nos países abertos pela colonização europeia na Oceania, como aquelas redigidas por 

publicistas como Tavares Bastos, são sistematicamente ignoradas pelos membros da SCI.  Estes se 

empenhavam em convencer a "grande lavoura" fluminense, em primeiro lugar, que a imigração 

chinesa apenas agravaria o atraso do sistema de trabalho até o momento baseado no trabalhador 

escravo. 

Nascendo num momento de intensificação do “perigo” de introdução de chineses em grande 

número, quando da missão de Tong King Sing, a fim de combater este pretendido perigo, a 

Sociedade Central de Imigração tornou a ver outro momento desse tipo na fase que envolveu 

imediatamente a lei de abolição da escravatura. Por ocasião de sua promulgação, a SCI oficiou ao 

príncipe chinês de 1a. classe Ching, “presidente do Tsungli-Yamen”, o ministério dos negócios 

estrangeiros, e a membros de conselho, pedindo que não se consentisse a saída de nenhum súdito 

do “poderosíssimo Imperador Kuang-Su dos portos do Império do Meio”, antes da nomeação e 

posse de enviados extraordinários e ministros plenipotenciários do Brasil na China e da China no 

Brasil, com suas credenciais aceitas.6  Com certeza, temia-se que o desenlace legal do processo de 

libertação dos escravos fizesse recrudescer no seio da classe proprietária rural, especialmente nos 

senhores de terra fluminenses, os esforços pela utilização dos trabalhadores asiáticos. 

No mesmo sentido, também em 1888, dá-se conta na mesma edição que a SCI oficiara 

também a Liu-ta-jen, enviado extraordinário e ministro plenipotenciário da China em Londres, 

                                                 
4 A Immigração. Bol. N. 3, p.10. 
5 Ibidem, p.4. 
6 “Chins”. A Immigração. Bol. N. 51, Dez. 1888, p.8. 
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mostrando a ele os fins a que a associação se destinava, narrando também os acontecimentos da 

abolição e as consequências visíveis da lei de 13 de maio.  Arvorando-se a interpretar, como dizia, 

os interesses da maioria dos fazendeiros do Brasil, arredava qualquer tentativa que pudesse se dar 

de escravização dos chins que porventura fossem introduzidos no país.  Ela tentava evidenciar o 

quanto a lei de locação de serviços de 15 de março de 1879, então vigente, se prestava a terríveis 

abusos.  Poderia, portanto, ser motivo de graves injustiças contra os trabalhadores chineses, "cuja 

causa e direitos devem ser incessante e cuidadosamente vigiados por inteligentes e zelosos 

protetores".  Assim, lembrava a conveniência de se impedir a saída de "filhos do Império do Meio" 

dos portos de sua terra natal, enquanto não fossem nomeados cônsules brasileiros lá e 

principalmente cônsules chineses no Rio de Janeiro e em várias cidades provinciais que 

introduzissem em seu seio "aquele elemento".  Este caráter de proteção de que se alegava ocupar-

se a associação é reforçado pela Gazeta de Notícias, ao relatar o fato, pela lembrança da publicação 

por este jornal, das contas e cadernetas de dívidas de colonos, com a qual eram denunciados os 

desmandos dos contratadores de "infelizes serviçais, que viam indeterminadamente prorrogado o 

tempo de sua libertação como servos da gleba, em que se haviam constituído." Encerrava o 

argumento perguntando, em vista disso, o que seria então dos "pobres e desprotegidos chins".7  

Estas passagens revelam-se sumamente ilustrativas dos grandes suportes do discurso da SCI, 

discurso racista, é claro, mas sustentado pela perspectiva do colonialismo.  É assim, pois, por trás 

do verniz de urbanidade e da polidez diplomática utilizada para dignitários de uma raça inferior, 

vemos a decidida postura de rejeição a esta última, com quem se é obrigado a conviver, num mundo 

hierarquizado, mas de partes em comunicação.  Em verdade, levando-se em conta a difícil situação 

histórica do Império Chinês, naquela época de espoliação imperialista mesclada de inferiorização 

frente ao concerto das nações "civilizadas", os pedidos de evitar-se a imigração, por conseguinte o 

contato do chinês com os brasileiros, junto às alegadas preocupações humanitárias com a proteção 

dos indefesos trabalhadores orientais, reveste-se de uma ácida ironia.  Estes textos, provavelmente 

redigidos pelo autor de Inocência, grande detrator do elemento chinês, ilustram a ideologia 

colonialista, por agregar o racismo de viés evolucionista com o liberalismo de feições 

pretensamente humanitárias e favoráveis ao livre jogo de ideias e ações.    

Mas os chineses, grande ameaça do período, não foram os únicos elementos raciais cuja 

entrada no país, junto com a dos japoneses, apontados como uma espécie de fachada sua, na opinião 

da SCI, deveria ser impedida.  Incluídos nesta desclassificação racial estão os eventuais imigrantes 

                                                 
7 "Com a China". Idem, p.8. 
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africanos, citando-se ainda, nos últimos boletins, os “turcos”.  Estes são, também, grandes 

elementos disfóricos no discurso emanado dos documentos oficiais da SCI.  Fiscalizando o assunto, 

o periódico da entidade denunciava, neste 1888:               

Está averiguado que à rua do Hospício existem dois grandes depósitos de quinquilharias, 

bugigangas, bentinhos, rosários, etc., cujos donos mandam vir, à sua custa, do Levante, 

por via Marselha, esses vendedores ambulantes, homens e mulheres, para darem saída 

àquele gênero de negócio, inundando todos os nossos centros de população.  Parece que 

os lucros têm sido muito avultados, de maneira que estamos literalmente ameaçados de 

verdadeira praga.  

Além disso, sempre fiel à sua posição contrária ao que seria puro assistencialismo, informava 

da presença de vinte e sete “turcos vagabundos” no asilo de mendigos, embora todos possuíssem 

dinheiro, “alguns de cem a duzentas libras esterlinas.” 8 

A imigração indesejada assume imagens catastróficas, de praga, inundação, representada 

sempre escorrendo, em copiosa quantidade, nos textos.  A caracterização reflete a intenção de 

retirar desses imigrantes indesejáveis a condição plenamente humana.  No texto "A emigração 

turca" há uma interessante descrição destes recém-chegados do Oriente Médio.  Segundo ele, em 

certo dia, percorria as ruas da cidade do Rio de Janeiro, numa vozearia confusa, uma multidão de 

"turcos", levando mulheres e filhos. Serviam-se de animais domésticos, amestrados, que utilizavam 

para conseguir recursos de modo a "manter-lhes a ociosidade".  Traziam os filhos menores atados 

sobre estes animais "em posição desumana", e com vozes de lamento, as mulheres os utilizavam 

para comover a multidão e assim obter sustento para o seu "amor pelo ócio".  A partir disto, o 

comentarista assevera que, embora muito se quisesse a imigração, esta deveria ser de famílias que 

se aplicassem ao trabalho e ensinassem novas técnicas aos brasileiros.  Não de “turcos”, pessoas 

que saem pelas ruas dançando, vendendo objetos de significado supersticioso e exibindo animais 

para manter o seu "amor pela vagabundagem".  Lembrava que diversos países se fechavam aos 

“turcos”.  Diz que Taunay já pedira ao governo que trancasse as portas do país, "para que não 

infiltrassem em nosso organismo, em vez de sangue forte, o vírus maléfico de um povo indolente" 

que abusa da caridade e dos "bons sentimentos" para manter o seu vício, e "incutindo nos filhos os 

mesmos costumes e assim perpetuando a ociosidade." 

 A partir da constatação de que a denominação “turcos” revestia uma variedade de 

populações submetidas ao Império Otomano à época, vimos que quase todos os imigrados “turcos” 

                                                 
8 A Immigração. Bol. n. 61, Set. 1889, p. 8. 
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no Brasil eram sírios e libaneses.  Desde 1871, quando teriam chegado os primeiros “turcos” ao 

país, os sírios e libaneses deveriam constituir a imensa maioria deste grupo.  Os “verdadeiros 

turcos”, os otomanos, passaram a entrar em quota expressiva só a partir de 1920 (CARNEIRO, 

1950, p.64). Observado isto, vamos a uma análise deste texto, sobremodo interessante. 

Além da atribuição da pecha, repisada, do amor daquela multidão de “turcos” pelo ócio, não 

se contempla, e isto é de se esperar, a possibilidade de haver “turcos” diferentes daqueles, valendo 

os espécimes vistos por todos os outros. O texto veicula de forma quase explícita a constatação de 

que os defeitos presentes na etnia fatalmente passarão aos seus descendentes, criados dentro de 

seus costumes, para isso não influindo quaisquer alterações nas condições ambientais, mesmo uma 

mudança para terras supostamente mais civilizadas. 

Esta opinião, circulando de forma mais ou menos difusa nas dobras do senso comum da 

época, como a da testemunha do préstito dos “turcos”, publicada no Marianense, encontra uma 

expressão mais articulada teoricamente, nos boletins da Sociedade, nos arrazoados do engenheiro 

Amoroso Lima, no seu artigo sobre a organização das indústrias. Rebatendo outra ordem de 

opiniões sobre a influência do ambiente – não social, como colocamos para o caso desses “turcos” 

de rua, mas ambiente natural, mais especificamente sobre a influência climática -, o membro da 

SCI se mostrou adepto de um possibilismo geográfico. Declarava que não era tanto a partir da 

influência do clima que se deve explicar o grau de progresso dos povos. Reconhecia que as 

condições climáticas de uma região dada podem afetar os homens e as obras que nela fossem 

realizar.  Inclusive, lembra que Spencer ensinara que a adequação entre o clima e o organismo 

humano dependia de certo grau de umidade do primeiro.  No entanto, e é isso que nos interessa 

mais em relação à questão racial desses excluídos do caldeirão étnico brasileiro, só os fatores clima 

e umidade não impediriam o progresso, como Amoroso Lima tentava demonstrar lembrando que 

civilizações haviam se desenvolvido em climas menos secos. A umidade não impedira esforços 

industriais, nem os estorvara seriamente, como era o caso de Holanda e Inglaterra. Seriam o 

entusiasmo e as aspirações elevadas dos povos, que os conduziriam a grandes empreendimentos. 

Segundo ele, portanto, “não é tanto do clima que depende o progresso de um povo, ele está na razão 

das suas afinidades étnicas.” Nestas últimas é que se faria presente o principal fator do progresso, 

da estagnação ou da decadência de um povo9.   

Voltando aos “turcos”, deparamo-nos com uma postura de mesmo sentido por parte do 

observador daquele bizarro espetáculo nas ruas do Rio de Janeiro. A transmissão das 

                                                 
9 A Immigração. Bol. N. 25, Out. 1886, p.6. 
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características, que nas populações humanas o evolucionismo vê operar-se num nó em que se 

confundem o social e o biológico, é representada em traços desses imigrantes levantinos.  Ao ser 

declarada uma preferência por famílias laboriosas para a imigração, e não gente daquele jaez, é 

possível ver, em negativo, uma distância aberta entre os homens, mulheres e crianças “turcos”, e a 

concepção modelar da família tal como a percebia o emissor.  As mulheres, que não pareciam mães, 

aproveitando-se dos filhos pequenos, lamentavam-se hipocritamente para retirar da caridade 

pública o sustento de seu vício. Note-se a definição de desumana aplicada à posição dos pequenos 

“turcos” aboletados sobre os animais, somada à imagem dos adultos dançando com estes últimos, 

homens e bichos aproximando-se promiscuamente, pelas margens da animalidade. Mais que tudo, 

um quadro naturalista, bem ao gosto do cientificismo então corrente. 

Tal como em outras ocasiões, comparece a metáfora quase homóloga ao fato a que alude, a 

metáfora sociobiológica do sangue. Se da parte do imigrante europeu, preferencialmente 

germânico, deseja-se o sangue portador de virtudes elevadas, dos “turcos”, como de outros povos 

racialmente inferiores, degraus abaixo na escala evolutiva, teme-se a injeção do vírus deletério que 

transportam. Da mesma forma, esta ordem de considerações tem profunda influência nas formas 

como se via as populações brasileiras em geral, ingredientes de um caldeamento étnico iniciado 

junto com o Brasil, caldeamento esse que, infelizmente africanizado, deveria ser direcionado a um 

branqueamento e a uma europeização de hábitos, atitudes e perspectivas. 

As portas do "novo Brasil" deveriam permanecer cerradas aos membros das raças inferiores 

que atrapalhariam os acertos que os reformistas nacionais e seu remédio imigrantista operariam no 

organismo viciado e comprometido do país.  Já bastava o elemento africano, que a história trouxera 

para a convivência com a população, e que infelizmente fazia parte desta, entranhada na sua 

estrutura biológica e cultural.  
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LA PRESENCIA DE COMERCIANTES ESPAÑOLES EN VERACRUZ: EL CASO DE 

JALAPA DE LA FERIA (SIGLOS XVIII-XIX) 

Jesús Turiso Sebastián1 

El siglo XVIII desde hace mucho ha sido convencional considerarlo como el siglo de las 

transformaciones, también en el espacio hispánico. No cabe duda, y así lo demuestran los trabajos 

publicados referentes a este período, que estos cambios pudieron darse gracias a una manera 

diferente de concebir América por parte de los Borbones. Estas transformaciones van a contribuir 

sin duda al impulso de una emigración desde la Península a tierras americanas que, ya desde finales 

del siglo XVII, estaba experimentando nuevos bríos. Este trabajo es un estudio exploratorio que 

forma parte de una investigación más amplia de los emigrantes de una región específica del norte de 

Península (Galicia, Asturias, Burgos y su montaña, provincias Vascongadas, la Rioja y Navarra), que 

en algún momento pasaron o se establecieron definitvamente en la villa de Jalapa de la Feria, 

durante el período que abarca de 1701 hasta 1821. 

1. La diáspora española en el siglo XVIII. 

El puerto de Veracruz supuso un relevante polo de atración para muchos jóvenes emigrantes 

españoles que arribaban en cada flota llegada desde la Península. Las promesas de las riquezas del 

Nuevo Mundo y la prosperidad del fructífero comercio desarrollado por un importante grupo de 

comerciantes sedujeron a iniciar la carrera mercantil a muchos de ellos que quedaron, en muchos 

casos, como factores de renombradas compañías de comercio que operaban desde la ciudad de Cádiz 

o simplemente pasaron a América como criados de un comerciante,  importante funcionario provisto 

de cargo real o destacado eclesiástico para terminar desarrollando actividades comerciales. 

Mucha veces el proceso se inicia cuando un comerciante de la Península ya establecido en 

Veracruz llamaba a alguno de sus parientes o paisanos para que vinieran a trabajar junto a él en sus 

actividades mercantiles. En otras ocasiones, gracias a las cartas de recomendación que llevaban de un 

comerciante mayorista establecido en Cádiz, un colega establecido en La Nueva España les acogía 

bajo su tutela como mayordomos. Anteriormente el emigrante había pasado ya varios años de 

formación en un casa comercial gaditana en la cual había llevado a cabo un período de aprendizaje y 

formación en las prácticas comerciales. El emigrante, todavía en edad de mocedad dejaba atrás su 

pueblo y su familia para quedar a cargo de un comerciante, generalmente paisano o conocido de la 

familia, que residía en Cádiz. Desde allí, tras ocho o diez años de trabajo y educación como pupilo del 

mercader, ya se encontraba en disposición de cruzar el Atlántico para establecerse en tierras 

                                                 
1 Universidad Veracruzana, México. jturiso@gmail.com 
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americanas (MIGDEN, 1978, p. 208). A su llegada al puerto de Veracruz comenzaban trabajando en 

alguna de las tiendas que los mayoristas tenían en el puerto o  eran enviados a Jalapa para ocuparse de 

alguna de las que tenían allí. Jalapa se constituyó en un punto fundamental del comercio novohispano 

desde que se trasladara desde Veracruz en 1720 la celebración de feria de comercio. La relevancia de 

las ferias del comercio atrajo a un número considerado de emigrantes de españoles que residirán 

en la villa para realizar sus compras y ventas durante la celebración de las ferias, o bien porque 

llegaban como factores de casas comerciales o almaceneros de la ciudad de México y Veracruz, 

que comienzan a abrir tiendas en la villa jalapeña. 

Este importante desarrollo comercial experimenta la villa atraerá a numerosos emigrantes 

llegados desde España. En la investigación que venimos desarrollando hemos podido comprobar 

cómo la mayoría de ellos eran originarios  del norte de la Península. Los orígenes comunes de 

muchos de ellos articularon vínculos de paisanaje, lo cual fomentó la llegada y el asentamiento 

nuevos emigrantes. Hasta aquí el modelo o la parte común, muy similar a la que se venía 

desarrollando en otras regiones de la América española. Por el momento, estamos en el proceso de 

elaboración de un censo de los que que pasaron de manera legal. Por lo tanto, todavía nos encontramos 

a medio camino de conocer números cercanos a la totalidad de los españoles que residieron en Jalapa 

en algún momento entre 1701-1821. Sin embargo, estos los datos con los que por el momento 

contamos empiezan a marcar las tendencias y apuntan a lo que se va a dar a lo largo de todo el período 

estudiado. En principio, para este trabajo nos ocupamos de aquellos españoles cuyos orígenes nos 

llevan a un espacio regional muy concreto del norte de la cornisa cantábrica establecido entre Galicia 

y el actual País Vasco, así como de espacios colindantes vinculados a esta región como  Navarra, La 

Rioja, Soria y Burgos. Para ello nos hemos estamos sirviendo de censos oficiales,  escrituras notariales 

y licencias de pasajeros a Indias donde se hace referencia al origen peninsular de las personas. Por otra 

parte, nos han sido de gran utilidad los análisis de otros autores y las cifras que aportan, tanto anteriores 

como posteriores al período aquí estudiado, para comprobar cómo evoluciona el origen regional 

peninsular de aquellos que decidieron establecerse en la Nueva España.  

Pero centrémonos ahora en su procedencia y en todo aquello que les empujó a salir de su 

patría chica y embarcarse en una aventura incierta al otro lado del Atlántico. Para ello haremos una 

breve genealogía de la emigración desde el siglo XVI.  Boyd-Bowman2 y Magnus Mörner (1974, pp. 

43-131) establecieron para el total cómo el mayor porcentaje de los llegados a América en el siglo 

                                                 
2 Han sido de gran ayuda los datos aportados en La emigración peninsular a América, 1520-1539. Historia Mexicana, 

México: vol. 13, nº 50, 1963, pp. 165-192, ; La procedencia de los españoles de América, 1540-1559. Historia 

Mexicana. México: 1967, vol. 17, nº 65, pp. 37-71; La emigración española a América, 1560-1592. Studia Hispanica 

in Honorem R. Lapesa, II. Madrid: Ed. Gredos, 1974, pp. 123-147.   
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XVI procedía de Andalucía, ambas Castillas y Extremadura. Para el siglo XVII no hay estudios tan 

prolíficos, si exceptuamos algunos con carácter más localizado o centrado en la emigración de algunas 

regiones peninsulares a América, como los trabajo  María del Carmen Martínez (1993),  el de Antonio 

Erias y Ofelia Rey (1992), el de Estíbaliz Ruíz de Arana (1992) o el cordinado por Lourdes Díaz-

Trechuelo (1990), entre otros, por lo que no se pueden aportar cálculos concretos de este siglo. Para 

el siglo XVIII, existen más trabajos. Isabelo Macías Domínguez (1999, pp. 87-88) para la América 

española entre 1701 y 1750 de un total de 4182 emigrantes de origen conocido el 33’83 % eran 

andaluces y los vascos, navarros, cántabros, asturianos y gallegos, conjuntamente, suponían el 37’68 

%.3   Rosario Márquez Macías también para la totalidad de la América hispana (1991, pp. 68-75), 

sobre un estudio de 11.116 licencias emitidas por la Casa de Contratación entre 1765 y 1800, de las 

que en sólo 3.988 se indica el origen, establece que el mayor contingente migratorio corresponde a los 

andaluces con un 23'55%, seguidos por los extranjeros con un 19'51% y, ya a mucha distancia, se 

sitúan los nacidos en el País Vasco con un 10'21% y los castellanos y leoneses con un 7'25%. Por lo 

que respecta a nuestro objeto de estudio la región de Veracruz, especificamente centrados en Jalapa 

de la Feria, los resultados que hasta el momento hemos obtenido a través de la documentación privada 

y de licencias de pasajeros nos apunta a que es mayoritaria también la presencia norteña entre los 

emigrantes peninsulares. Entre ellos destaca la numerosa presencia de los emigrantes vascos sobre 

todos los demás como podemos observar en el siguiente cuadro. 

 

Emigrantes del norte de España por regiones. 

Regiones Nº emigrantes % emigrantes 

País Vasco 139 40 

Cantabria 61 17’63 

Galicia 55 15’98  

Castilla y León 35 10’11 

La Rioja 21 6’06 

Asturias 19 5’49 

Navarra  16 4’62  

Total  346 100 

 

Una primera conclusión que podemos establecer de esta distribución regional de la 

emigración es que más de la mitad de los emigrantes septentrionales que pasaron por Jalapa 

provienen de las actuales comunidades autónomas del PaísVasco y Cantabria. Este dato refuerza 

el hecho de la presencia mayoritaria y el dominio que estas dos comunidades regionales ejercían el 

                                                 
3 Este mismo hecho fue observado por Brading (1975, pp. 149-150), citando a J. de Uztáriz, de que la mayor parte de 

la emigración a México procedía de las regiones cantábricas. 
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control de los tribunales de comercio de México y después de Veracruz, representados por el 

partido vasco y el partido montañés en el siglo XVIII.   

Asimismo, estudios regionales relizados también para el siglo XVIII sobre la Nueva España 

demuestran también esta tendencia de presencia mayoritaria de las regiones del norte peninsular.  

Para el que realizó sobre Guanajuato en 1792, Brandig observó cómo las dos terceras partes de los 

emigrantes peninsulares que llegaron a dicha ciudad provenían del norte de España (1973: 129). 

Del estudio de Brading, basado en el Padrón de 1791, extendido al resto de la Nueva España, 

corrobora que el 64% -en el cual se incluía también a Navarra- eran originarios de la costa norte 

(ibídem, 133). Casi setenta años antes de este censo, Gerónimo de Ustáriz también verificaba esta 

misma situación.  

Otro aspecto interesante que hemos podido comprobar es que de los 346 emigrantes cuyo 

origen regional conocemos, 318 se dedicaban a actividades mercantiles, lo que representa 91’90 % 

del total. La razón estriba en que Veracruz fue el puerto de entrada de todas las mercancias llegadas 

desde la España y allí existió desde el siglo XVI una pujante comunidad de hombres dedicados al 

comercio. En el caso de Jalapa, el hecho de encontrarse a medio camino entre el puerto de Veracruz 

y de México, así como el establecimiento de la sede para celebrar la ferias de comercio a partir del 

siglo XVIII, contribuyó a que los comerciantes porteños fijaran una segunda residencia y que otros 

comerciantes pasaran largas temporadas en esta villa. 

2. Motivos para emigrar. 

Pero, tras esta frialdad aparente que ofrecen los números, existen unas motivaciones para 

dejar la patria chica que convienen rescatarse. En general, se podría afirmar que la emigración de 

españoles a América en todas sus etapas tuvo, como certeramente señaló Magnus Mörner (1974, 

p. 72), un carácter voluntario. En general, el fenómeno migratorio responde a una actitud individual 

de emigrante, si esceptuamos, claro está, a aquellos que llegaban provistos de un cargo en la 

administración virreinal. Ahora bien, no es menos cierto que existen una serie de 

condicionamientos generales que empujan a muchos peninsulares del XVIII a salir de su patria 

chica en busca de nuevas tierras. En muchos casos, estos condicionamientos incorporan la 

voluntariedad de emigrar un principio involuntario, propio, en cualquier caso, de cada individuo: 

la supervivencia. Así, comúnmente, para explicar el fenómeno migratorio, se ha hablado de agentes 

que expulsan de los lugares de origen y agentes que atraen a un lugar de destino determinado. 

En primer lugar, se debe analizar el porqué de la salida de la patria chica hacia América, 

cuáles eran las razones que animaban a muchas personas a emigrar. Pues bien, a pesar del peligro 

que se corre cuando incurrimos en generaliciones, sí estamos en situación de establecer una serie 



 

421 

de patrones comunes acerca de los móviles que impulsaban a pasar a Indias. En los últimos años 

han proliferado los estudios regionales, lo cual facilita un mejor conocimiento de las causas de la 

emigración a ultramar. Podemos establecer una serie de causas usuales a muchas comarcas de la 

Península que influyeron en el paso a América. Así, la importante emigración procedente de las 

regiones del norte peninsular a lo largo del siglo XVIII4,  responde al imperativo de la presión 

demográfica, la insuficiencia de muchas explotaciones agrarias, el sistema hereditario que obligaba 

a parcelar las tierras de cultivo de estas comarcas, como sucede por ejemplo en la zona cantábrica 

(LANZA, 1991, p. 98). Tampoco debemos minimizar el hecho de la existencia de una cultura 

migratoria que se empezó a generar desde los primeros tiempos del asentamiento hispánico en el 

Nuevo Mundo. En este contexto, para muchos jóvenes sus expectativas de mejora pasaban por una 

emigración que construyera un proyecto económico personal de futuro y un incentivo de ascenso 

social fuera de su tierra. Básicamente, los emigrantes eran campesinos en busca de mayores 

recursos económicos en el Nuevo Mundo. También destaca el grupo de miembros pertenecientes 

a la nobleza baja, básicamente hidalgos, que buscaban su fortuna a través del comercio y los 

negocios paralelos que éste generaba. Finalmente, hay que destacar que el perfil del emigrante tipo 

responde al del varon soltero –que pasa a América como criado de un alto funcionario o de un 

comerciante- que procurará asentarse en las principales ciudades y busca dedicarse a actividades 

comerciales. 

Un caso destacable con peculiaridades interesantes es el de las provincias vasco-navarras. 

Sorprende el hecho de que estas regiones españolas continuaban siendo las más densamente pobladas. 

Tal vez, la explicación haya que buscarla en que, como expresaba Ustáriz, los dineros que les llegaban 

de sus paisanos en América ayudaban a dotar a parientes para que pudieran casarse. Este hecho no 

hubiera sido posible 

sin esta ayuda y con todo esto, son, y se mantienen las mas pobladas de España: á que no 

dexa de contribuir mucho, que los mismos Indianos con los caudales, que traen, ó 

embian, facilitan que tomen estado diferentes parientes, y parientas suyas, que quizá no 

lo huvieran executado por falta de dotes en dinero ò en hazienda, que les suele comprar 

áeste fin, facilitándoles también, con sus socorros, el cultivo de tierras, que estában 

valdias, por falta de caudal para costearlo como lo he observado yo mismo en algunos 

parages” (USTÁRIZ, 1724, pp. 29-30). 

                                                 
4 Destacamos fundamentalmente estas regiones porque son las que mayor contingente migratorio aportan al continente 

americano.  



 

422 

Normalmente, todos los autores coinciden en señalar que uno de los factores principales que 

incitan a salir a vascos y navarros de su tierra es la estructura de la familia.5 El sistema hereditario 

dificultaba la división del patrimonio, de tal manera que los padres eran los encargados de escoger 

al primogénito, quien se quedaba con la mayor porción de los bienes familiares, lo que obligará al 

resto de los hermanos “a buscar fortuna por el mundo” (BAROJA, 1985, pp. 21-22). Esta situación 

tiene su explicación lógica: en el siglo XVIII la presión demográfica aumenta en estas regiones, la 

tierra escasea y la conservación de la casa solar familiar implica la necesidad de concentrar la 

mayor parte del patrimonio en manos de una única persona para que no desaparezca. Ahora bien, 

sin desmontar esta teoría común, Alejandro Arizcun ha destacado el crecimiento económico como 

la causa del éxodo, ya que “una buena situación económica familiar permite financiar una 

emigración en buenas condiciones de partida, ofreciendo una salida atractiva para aquellos hijos 

que no han sido elegidos para la casa” .6 Asimismo, hay contar con otros motivos apuntados por la 

mayoría de autores, tales como la tradición marítimo-comercial de los vascos, las formas de 

posesión de la tierra y la resistencia del campesinado vasco-navarro al trabajo dependiente o 

asalariado o la secular inclinación de algunas poblaciones a emigrar. En el caso del otro gran 

contingente migratorio del norte de la Península, los originarios de la región de las Montañas de 

Burgos, se observa un importante incremento de emigrantes desde la segunda mitad del siglo XVII. 

Una de las razones fundamentales que se han apuntado ha sido la ruína que se produjo de la 

economía del espacio geográfico de las Cuatro Villas de la Costa, el más poblado de Cantabria, 

consecuencia del hundimiento del comercio marítimo noratlántico (SOLDEVILLA, 1992, p. 32).   

En segunda consideración a tener en cuenta será la que refiere a los atractivos que para el 

futuro emigrante tenía la región de destino. Sánchez Albornoz (1973) ha apuntado diversas 

condiciones para que se dé inmigración: presencia de tierra abundante para colonizar, carencia de 

mano de obra cualificada y demanda exterior de los productos producidos, una legislación que 

favorezca la inmigración y una infraestructura suficiente para acoger a la nueva población. Sin 

duda todas estas premisas se dieron en el siglo XVIII en América. Desde el punto de vista individual 

del emigrante, para elegir el lugar de asentamiento en el Nuevo Mundo tendría un peso importante 

la motivación económica. Es decir, se tenía en cuenta la coyuntura y posibilidades económicas de 

una determinada zona y la prosperidad que el futuro emigrante podía vislumbrar en ese lugar. 

                                                 
5 CARO BAROJA, 1985; ARAMBURU y USUNARIZ, (1991, pp. 143-156); Valentín VÁZQUEZ DE PRADA 

VALLEJO y Juan Bosco AMORES CARREDANO, (1991,  pp. 134-142); GÓMEZ PRIETO (1991, pp. 157-166)  
6 ARIZCUN (1988  pp. 339-341). Vid. ARAMBURU ZUDAIRE y USUNARIZ GARAYOA, (1991, p. 148). 
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Dese finales del siglo XVII América experimentará una nueva coyuntura con el florecimiento 

económico de muchas regiones gracias a la colonización de nuevas tierras agrícolas, el desarrollo del 

tráfico comercial o de la minería. Esta nueva coyuntura contribuirá al aumento del flujo migratorio 

peninsular hacia el Nuevo Continente. El caso del puerto de Veracruz y Jalapa es muy demostrativo, 

ya que al desarrolo de un pujante despliegue mercantil debido a la llegada de las flotas, en un caso, y 

a la celebración de las ferias de comercio, en otro, se unía la proliferación de negocios vinculados al 

comercio al por mayor y menor. 

En siglos anteriores, así como también en el curso del siglo XVIII, las cartas de llamada, que en 

ocasiones incluían dinero para los gastos del viaje, de parientes o paisanos establecidos y las promesas 

de traerles a Indias fueron un importante aliciente para la llegada de nuevos grupos de peninsulares. 

En 1790 el navarro Pedro José Berasueta escribía a su hermano a Oyeregui de esta manera: 

[...] Supongo que al cabo de dos años o más que ha estado en Pamplona tu hijo Juan 

Baptista y mi sobrino, por quien tanto se ha empeñado madre a efecto de que lo pase a 

mi compañía estará ya instruido en escribir y contar. Y siendo así de ponerlo en Cádiz 

con carta para mi amigo y señor D. Fermín de Elizalde, quien lo embarcará en la primera 

ocasión de salida del barco de aquel puerto para el de Veracruz; a cuyo efecto tengo 

escrito y será socorrido por él de quanto hubiese menester durante su mansión en dicho 

puerto, con que por eso no hay que detenerse [...]7 

Si enlazamos con lo anterior, la posibilidad de trabajo y la inserción social en Ultramar 

facilitada por estos parientes o conocidos suponía otro acicate más para la emigración en cadena. 

Por lo demás, esta práctica fue bastante habitual. Como muestra, pondremos el caso de los 

hermanos Miguel y Mateo Badillo, emprendedores comerciantes sorianos. Mateo llegó a ser 

diputado del Tribunal del Consulado de México y Alcalde Ordinario de Jalapa.8 Atrajeron a 

parientes a América, como Pedro de Badillo quien fue factor de su compañía en el puerto de 

Veracruz o Pablo Badillo, quien desarrolloba también sus actividades comerciales en la ciudad de 

Lima (BLÁZQUEZ, 2000, pp. 112-113); asimismo, encontramos viajando a Veracruz en 1776 

también a su sobrino Manuel Badillo.9 Asimismo, trajeron de Cádiz a varios paisanos de su mismo 

pueblo en diversos viajes que llevaron de regreso desde la Península a Veracruz.10 Más allá de 

                                                 
7 Carta citada por  USUNARIZ,  (1992. p. 181). 
8 ANX, Protocolo 1794-1794, ff. 273 v.-274. 
9 Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Manuel Badillo y Barrio, mercader, a Nueva España. 
AGI, Contratación,5521,N.65 
10 En 1760, Mateo llevo como criado a Juan de Cuenca, también como él, natural de Cabrejas del Pinar y, en 1768, a 

los hermanos Ramón y Luís de Pablo, también del mismo pueblo. AGI Contratación,5504, N.160 y 5511A, N.107. 
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coyunturas económicas, políticas o sociales esta manera de emigrar va ser una constante en la 

Historia de América, incluso hasta en el siglo XX.  

Otra motivación muy común será la existencia de una herencia dejada por algún familiar 

cercano. Fue relativamente habitual la opción de la soltería entre algunos peninsulares, por lo que  la 

falta de descendencia legítima motivó que a su muerte generalmente dejarán sus bienes a la familia 

más cercana que residía en España. De esta manera, se podían dar dos situaciones: una, que se 

remataran en almoneda pública todos los bienes del difunto o, dos, que un pariente cercano viajara a 

América y continuara administrando los negocios familiares.  Un ejemplo de ello lo tenemos en el 

mismo Mateo Badillo, el cual murió soltero y dejó como potenciales herederos en su testamento a su 

hermano Miguel, a José Martín Badillo, al cual crió en su casa y tenía la intención de mandar a Sevilla, 

y a su sobrino Manuel, expresando que nombra heredero de sus bienes al primero de ellos que se 

hayase en la Nueva España.11 

Por último, también debemos considerar la atracción nada despreciable de los indianos que 

regresaban enriquecidos y, en algunos casos ennoblecidos, a la metrópoli, y la ostentación que de ello 

hacían; seguramente, eso constituiría una razón más con la que contaban muchos paisanos suyos a la 

hora de emprender la aventura americana. En efecto, hoy día todavía se pueden encontrar en muchos 

pueblos de la geografía norteña española númerosos caserones y palacios, iglesias y retablos, y otros 

legados materiales construidos con el dinero americano de estos emigrantes, que hablan del éxito 

individual de estas personas. Por ejemplo, la fundación de capellanías y aniversarios de misas en los 

pueblos de origen fueron un interesante medio de divulgación de los triunfos económicos de los 

emigrates: Diego Gónzalez Díaz Vallejo ordenó se sacasen 5000 pesos de sus bienes y se impusieran 

en fincas y bienes raíces en su pueblo Quintanaopio y se instituyera con sus réditos una capellanía de 

misas por su alma, la de sus padres y la de sus hermanos, además de otra capellanía “por los de los 

difuntos y vivos con quienes he tenido trato y comercio en este Reino”; todo ello para que se dijeran 

en la Iglesia parroquial de San Juan de Quintanaopio cuatro misas diarias por sus seres queridos y 

ptras cuatro por sus conocidos en la Nueva España y las almas del purgatorio.12 

3. Los mecanismos del éxodo. 

Para pasar al Nuevo Mundo cualquier emigrante debía seguir una serie de pautas. En este 

sentido, la legislación española era muy minuciosa y obligaba a llevar a cabo una serie de requisitos 

                                                 
11 AXN Protocolo 1799-1799, ff. 216-216 v. 

12 AXN Protocolo 1764-1765, ff. 512-514. 
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que debían cumplir todos aquellos que deseaban viajar a América. En primer lugar, se debía contar 

con el permiso paterno en el que los padres  

otorgaban que daban su consentimiento y licencia qual en derecho se requiere y es 

necesaria a …, su hijo legítimo, para que pueda pasar y pase a el Reyno del Perú en 

Yndias y a tal ciudad y donde mejor le acomodare a fin de que se dedique y proporcione 

sus adelantamientos mediante la utilidad que de ello se le sigue a el mencionado su hijo 

quien gustoso admite y se conduce a dicho destino. Y a fin de que no se le ponga el más 

leve impedimento en él y su viaje que le precisa hazer por Justicia, Tribunal o persona 

alguna y, en caso necesario,  se sirva por quien competa avilitar dicho consentimiento y 

licencia a el nominado fulano, su hijo legítimo para el expresado efecto[...]13 

Seguidamente, tras cumplimentarse esta exigencia, la Casa de la Contratación daba el visto 

bueno y autorizaba el viaje al pasajero. Sin embargo, hay que relativizar el cumplimiento de esta 

normativa. En la práctica, no todos los que viajaban satisfacían este procedimiento. Lugar común 

es que muchas de estas licencias fueron falsificadas o que se sobornara al funcionario de turno para 

facilitarlas. Pero el camino antes de conseguir el definitivo embarque, como es sabido, 

generalmente pasaba por Sevilla o Cádiz. Allí, los jóvenes emigrantes quedaban al cargo de un 

paisano o pariente durante varios años; con él adquirían una formación primaria y una experiencia 

que les iba a permitir en un futuro desenvolverse con soltura en los negocios. Una vez pasado este 

período de adiestramiento estaban preparados para emprender la travesía. Es común encontrarse en 

las licencias de pasajeros cómo muchos de estos jóvenes se les allanaba la posibilidad de pasar a 

Indias si viajaban como criados de algún cargador o comerciante gaditano que transportaba sus 

mercancias para venderlas en las ferias de Jalapa. Así sucedió con el palentino de San Mamés 

Antonio de Rada, el cual pasó a la Nueva España con el comerciante y factor montañés Domingo 

Rábago.14 Otro originario de San Mamés, Felipe Montes de Guevara pasará también como criado 

de otro comerciante Francisco Fernández Rábago y desarrollará una fructifera carrera comercial en 

Jalapa y Veracruz.15   

También era frecuente que se embarcaran como criados de algún de algún personaje 

importante nombrado para un alto cargo de la administración virreinal, circunstancia que prolifera 

ya desde el siglo XVII.16 De esta manera llegaron a la Nueva España como criados del Capitán 

                                                 
13 Modelo de Licencia y Consentimiento de Don Elías de Santamaría y su mujer, vecinos de la ciudad de Burgos a 

Francisco Pedro, su hijo, para pasar a la Ciudad de Lima. Archivo Histórico Provincial de Burgos (AHPB). Notarial, prot. 

7262/1, Feliciano Medel de Prada, ff. 69-69v. 
14  Expediente de información y licencia de pasajero a Indias de Domingo Rabago. AGI Contratación, 5494, N.3, R.71. 
15  Expediente de información y licencia de pasajero a indias de Francisco Fernández Rabago. AGI Contratación, 

5504,N.28 y ANX varios protocolos. 
16 MARTÍNEZ, (1993, p. 121); USUNARIZ, (1992, p. 29) 
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General de Nueva Vizcaya los jóvenes Roque Fernández Heres de Quevedo, natural de Avilés, 

Diego Espeso, originario de Valladolid y Juan Barba Rosales nacido en  Burgos.17 Por otro lado, 

otra situación que se podía dar era la de llegar de niño a la Nueva España, como sucedió con el 

montañés Juan de Bárcena y Blanco, acompañando a sus padres y regresarse en la mocedad a Cádiz 

para aprender el oficio de comerciante y después de vuelta a Veracruz para iniciar una pujante 

carrera mercantil (BLÁZQUEZ, 2000, p. 112). 

El último paso antes de poner rumbo a tierras americanas era la contratación del pasaje en 

Cádiz. Los precios del mismo dependían del puerto final de destino y de la categoría del pasaje 

contratado18. El costo del viaje a la Nueva España oscilaba entre 100 y 150 pesos los más 

asequibles, y entre 200 y 400 pesos los de primera categoría.19  Estos precios apuntan la idea de 

una emigración, cuando menos, selectivamente económica, reservada para aquellos que podían, ya 

no sólo financiarse el precio de la travesía, sino además sufragarse la estadía en Cádiz o Sevilla 

antes de la partida. En general, el valor de un pasaje era bastante gravoso, por lo que el viajero tenía 

que realizar un importante desembolso económico, bien porque estuviera suficientemente 

proveído, bien por la inclusión de una cláusula de hipoteca o bien por la petición de un préstamo.20 

Es habitual que emigrante fuera esperado por algún familiar o paisano en tierras americanas. 

Comúnmente éste iba a proporcionarle un trabajo a su lado, ayuda para conseguir un empleo o 

prestamos para comenzar la empresa mercantil con un pequeño capital. Uno de estos casos es el de 

Miguel de Echeverría, quien se expresaba en estos términos sobre su primo Ignacio de Eguiluz: 

Aunque soy arbol muy seco por la disposición divina no dejaré de atenderle y mirarle en 

todo lo que pudieren mis cortas fuerzas y, justamente con algunos sujetos, haciendo los 

buenos oficios que devo de pariente y padrino para travajar, como hacen los demas que 

viven por acá.21 

En otras ocasiones, el emigrante llevaba consigo cartas de recomendación para un paisano 

acomodado que le facilitaba acomodarse en tierras novohispanas. 

4. El origen social. 

                                                 
17 Expediente de información y licencia de pasajero a Indias del coronel José Carlos Agüero, capitán general de la 

provincia de Nueva Vizcaya. AGI Contratación, 5503,N.1,R.4. 
18 Nosotros no incidiremos en este sentido. Un aclaratorio informe sobre este particular se puede encontrar en el trabajo 

de DURÁN, (1992, pp. 199-214).  
19 Ibidem, p. 205. 
20 Ibidem, p. 207. 
21 Carta 91, USUNARIZ, (1992, p. 28) 
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 Junto con el origen geográfico, las causas que motivaron el éxodo y los mecanismos 

empleados para el paso a tierras americanas, no es menos importante el origen social de los que 

emigraron. Su conocimiento nos llevará a explicarnos muchos de sus comportamientos sociales y 

las facilidades que no pocos encontraron para integrarse en una sociedad que resultará ser menos 

vertical de lo que la historiografía tradicional ha venido sosteniendo hasta no hace mucho tiempo. 

Sin embargo, los viajeros Jorge Juan y Antonio de Ulloa pensaban que los peninsulares “llegan a 

aquellos paises pobres, descarriados y, entre tantos como van, la mayor parte vienen a ser de un 

nacimiento bajo en España o de linajes poco distinguidos[...]”.22  ¿Hasta qué punto son acertadas 

estas afirmaciones? La distribución profesional de los emigrantes a América puede darnos ciertas 

pistas acerca de su procedencia socioeconómica. Si tomamos como precisos los datos que ofrece 

para la segunda mitad del siglo XVIII la profesora Rosario Márquez, se pueden extrapolar a la 

primera mitad del siglo, dado que la tendencia no varió de manera sustancial, tendríamos lo 

siguiente: 

 

Categorías profesionales de los emigrantes 

 

PROFESIONES  

 

INDIVIDUOS 

 

PORCENTAJE 

 

Burócratas  

 

711 

 

8,66% 

Comerciantes                1.872 23,33% 

Criados                     2.956 36,83% 

Militares                   1.520 18,94% 

Profesionales 421 5,25% 

Religiosos 545 6,79% 

 

 

En el apartado anterior hemos definido la emigración peninsular del siglo XVIII a América 

como selectivamente económica. Por lo tanto no podemos compartir la opinión que sostiene que la 

mayoría de los que pasaron a Ultramar durante este siglo pertenecieran a los grupos sociales menos 

favorecidos por el hecho de inscribirse como criados (MÁRQUEZ, 1991, p. 78). El hecho de que 

en las licencias aparezcan como tales no necesariamente indica, primero, que lo fueran, ya que en 

algunos casos bajo esta denominación se encubre un verdadero tráfico ilegal; y, segundo, que los 

                                                 
22 Vid. RAMOS, (1985, vol. II, p. 337) 



 

428 

supuestos amos a los que servían les costeasen el pasaje. Seguramente, es más lógico pensar que 

viajar al amparo de un alto cargo de la administración virreinal, un noble o un importante 

comerciante reportaba no sólo facilidades antes y durante la travesía, sino también el beneficio de 

tener un interesante protector al establecerse en los lugares de destino. Asimismo, es conveniente 

insistir en el importante desembolso monetario que los emigrantes efectuaban, el cual no sólo se 

circunscribe al simple pasaje, sino que incluye además los gastos de la estadía antes de la partida 

en la ciudad del puerto de embarque. Todo esto nos hace pensar que los que pasaron al Nuevo 

Mundo, sin tener en cuenta a los que viajaron ilegalmente, contaban con el apoyo económico 

suficiente como para emprender un viaje de tal magnitud.  

Por otra parte, la falta de datos no nos permite hacer una relación seriada de aquellos que 

gozaron de la condición de hidalgos y los que integraban los estratos populares de la sociedad 

peninsular. Bien es cierto que todavía en el siglo XVIII, como consecuencia de la precariedad de 

las arcas reales, la venta de ejecutorias de hidalguía era una práctica relativamente frecuente; sabida 

es, por ejemplo, la condición hidalga de la conocida familia de origen judío en el Perú, los León 

Pinelo (LOHMANN, 1953; PIZARRO, 1993). Este tipo de actuaciones las llevaron a cabo, en 

ocasiones, aquellos que fueron a desempeñar cargos en la administración americana. Desde el siglo 

XVII, se incrementaron los asientos de funcionarios ordenados caballeros por alguna de las órdenes 

militares (MARTÍNEZ, 1993, p. 124). A través de diversas informaciones de hidalguía podemos 

encontrar el origen familiar de algunos de estos emigrantes españoles.  

Tradicionalmente se ha expuesto como incompatibles la práctica comercial y la nobleza, ya 

que el desempeño de “oficios viles” implicaba automáticamente la pérdida de los atributos 

nobiliarios. Sabido es que en España cualquier actividad técnica o mental era tenida como cosa de 

judío o de moro. Sin embargo, el siglo XVIII romperá con todas las prevenciones anteriores y será 

muy habitual encontrarnos con personas ennoblecidas dedicándose al comercio, en especial en el 

continente americano. Al referirse a la práctica casi generalizada de la nobleza limeña al comercio 

Juan y Ulloa apuntan cómo a él “se dedican, sin reparo, aunque sean de las familias mas 

condecoradas, y Nobles; porque la calidad no desmerece allí nada por esta ocupacion” (JUAN y 

ULLOA, 1978, p. 69).  

No pocos comerciantes veían facilitado su ascenso social por el hecho de descender de linajes 

peninsulares, aunque generalmente de poca importancia. Por lo demás, era muy habitual encontrarse 

con familias hidalgas, en especial del norte peninsular, que enviaban a sus hijos no primogénitos 

“hacer las Américas” o “a valer más”. Éstos, en todo tiempo, hicieron alarde de esta naturaleza para 

abrirse paso dentro de las capas altas de las sociedades americanas. 
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Por otro lado, creemos que, si bien bastantes tenían cierto grado de nobleza, ello no significa 

que su mentalidad fuera nobiliaria, al menos al principio de instalarse en Indias. Más bien, en un primer 

momento de su llegada, prima la estética sobre la propia condición de hidalgo, que en ocasiones no se 

poseía; es decir, en principio, interesa más el parecer que el ser como estrategia para conseguir 

vinculaciones provechosas. La condición de hidalgo o cristiano viejo procuraba atesorarse en todo 

momento como principal seña de identidad diferenciadora frente aquellos que no podían demostrar 

esta calidad, incluso el hecho de ser originario de la Península ya era un tanto a favor si se sabía 

manejar bien. Y de ello se servirán muchos, que recalaron sin este pedigrí social, para abrirse camino 

en el Nuevo Mundo. 
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MIGRAÇÃO, TERRITÓRIO E TRADIÇÃO: O KOCHKÃSE COMO PATRIMÔNIO 

CULTURAL IMATERIAL DO VALE DO ITAJAÍ (SC) 

Profa. Dra. Marilda Checcucci Gonçalves da Silva1 

Introdução 

O presente artigo analisa e sistematiza informações sobre o Inventário do Kockhäse, queijo 

que vem sendo tradicionalmente produzido e consumido pela população de origem alemã, residente 

em vários dos municípios do Médio Vale do Itajaí. A pesquisa teve como objetivo realizar o registro 

do queijo como patrimônio cultural imaterial do Vale do Itajaí/SC e a criação de um protocolo que 

permitisse a sua comercialização, mantendo as características tradicionais do produto que é feito 

com leite cru, já que existe uma exigência da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 

- para que ele seja feito com leite pasteurizado. Ocorre que a sua pasteurização altera o paladar do 

leite, o que não agrada ao produtor e consumidor da região, que há muitos anos o consome dessa 

maneira, o que leva à sua produção de forma ilegal. Espera-se com a sua comercialização pelos 

pequenos produtores, oferecer condições para a manutenção de uma tradição que vem sendo 

passada de uma geração a outra, em especial graças ao saber-fazer das mulheres e que faz parte da 

memória coletiva e da identidade cultural compartilhada pelo grupo, garantindo por outro lado um 

retorno econômico para essas famílias.  

A realização do projeto contou com uma equipe interdisciplinar, composta de dois subgrupos. 

Um deles responsável pelo Inventário histórico-antropológico do Kochkäse, coordenado pela 

autora do artigo. Os dados que serviram de subsídio fazem parte dos resultados do Inventário 

realizado junto a famílias produtoras dos municípios de Blumenau, Indaial, Pomerode, Benedito 

Novo, Timbó localizados no Vale do Itajaí (SC). A metodologia utilizada foi a do INRC do IPHAN. 

Os imigrantes e a ocupação do território  

O povoamento do atual Médio Vale do Itajaí por imigrantes de origem européia, iniciou-se 

com a fundação da Colônia Blumenau, sob a responsabilidade do alemão Hermann Bruno Otto 

Blumenau em 1850. A princípio, a Colônia manteve-se como propriedade particular do fundador. 

Devido a problemas financeiros, em 1860, o Governo Imperial encampou o empreendimento. O 

Dr. Blumenau foi conservado na direção da Colônia até quando esta foi elevada à categoria de 

                                                 
1 Doutorado em Desenvolvimento Regional da FURB. marildacheccucci@hotmail.com 
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Município, em 1880. Em 1886, o Município foi elevado a Comarca e em 1928, sua sede passou à 

categoria de cidade. Em 1934, começaram os desmembramentos do território municipal, sendo 

criados sucessivamente novos municípios no total de trinta, dando origem aos municípios que 

formam o atual Médio Vale do Itajaí, onde reside a maioria de seus descendentes, que preservam 

muito das suas tradições e costumes, incluindo a língua. 

A Colônia Blumenau foi povoada com imigrantes de origem alemã, vindo muitos agricultores 

da província de Pomerânia, Mecklemburgo e Schleswig-Holstein (WHALE, 1950, p.131) Italianos 

do Trentino Alto-Adige, Lombardia (bergamascos e mantuanos) e  Vêneto foram também 

introduzidos pelo Dr. Blumenau na periferia da Colônia. Imigrantes de outras procedências também 

ingressarão depois, como é o caso de poloneses. Além do Dr. Blumenau e da elite pequeno 

burguesa, formada por profissionais liberais e intelectuais, a população européia imigrada para a 

Colônia Blumenau era em sua maioria camponesa. Agricultores que vieram em busca de uma vida 

melhor, atraídos, principalmente pela possibilidade de se tornarem donos de uma pequena 

propriedade rural.  

Com a vinda das famílias imigrantes, desenvolveu-se na região uma significativa cultura 

alimentar adaptada à realidade local pelas mulheres, já que se tratava de um novo território e 

ambiente físico diferente do conhecido (SILVA, 2007). Essa tradição alimentar forma o que na 

atualidade se denomina de patrimônio cultural imaterial ou intangível, termo constituído a partir 

de uma visão crítica à noção anterior de patrimônio cultural e artístico que não contemplava as 

obras e ofícios tidos como “menores” em oposição àquelas de caráter erudito. A atual noção de 

patrimônio, além de fazer passar a noção da esfera privada para a esfera pública, do econômico 

para o cultural, ampliou a noção de patrimônio do material para o imaterial, o das práticas 

cotidianas e populares, longe das prestigiosas obras de arte ditas maiores, que são a música, a 

pintura, a poesia, incluindo aí, as tradições culinárias e gastronômicas (FONSECA, 2003, p. 72).  

O Decreto no. 3.551, de 4 de agosto de 2000, que institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza imaterial, determina seu registro em diferentes livros: de saberes; das celebrações; das 

formas de expressão e dos lugares. O registro seria uma forma de colocar sob os holofotes 

determinada manifestação ou prática cultural. Ele trata não apenas de um elemento em si, mas de 

toda a contextualização que envolve seu sentido para o grupo local e para a sociedade brasileira. O 

processo de registro é um processo de patrimonialização, importando escolher um elemento 

considerado relevante ou emblemático e, portanto, representativo de um grupo (MACIEL, 1996, 

p. 95).  
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Uma característica marcante do Vale do Itajaí é a presença ainda hoje de pequenas 

agroindústrias familiares que comercializam legalmente os produtos da região provenientes dos 

saberes femininos relacionados à culinária tradicional trazida e adaptada pelas mulheres imigrantes. 

Esta não é a situação do Kochkäse, que vem sendo comercializado por alguns produtores de forma 

ilegal, devido aos problemas que enfrenta com a Vigilância Sanitária. A base da sua produção está 

no leite cru desnatado. O processo de produção envolve a ordenha, a desnatação do leite, a 

formação do queijinho branco através do seu processo de coagulação natural. O queijinho branco 

é então triturado e salgado, passa por um período de repouso que varia conforme a temperatura 

ambiente, após este período ele é aquecido a 70 graus durante 10 minutos após o qual está pronto 

o Kochkäse.  

O patrimônio alimentar de origem alemã em Blumenau 

Para se compreender como foi atualizado e re-significado o sistema alimentar que forma o 

patrimônio cultural de origem alemã na região de Blumenau, é necessário entender em que consiste 

o sistema agrícola acoplado ao sistema produtivo característico da pequena propriedade familiar 

que se desenvolveu na região de imigração com a instalação de famílias camponesas imigrantes. A 

colonização privilegiou a pequena propriedade agrícola trabalhada com mão-de-obra familiar, o 

que se traduziu no tamanho dos lotes concedidos a cada unidade familiar de 75 hectares, que, na 

segunda foi reduzido até chegar aos 25.  

Os colonos alemães foram estabelecidos em regiões de floresta subtropical, acompanhando 

as bacias hidrográficas na direção da Serra Geral. Superada a fase pioneira, houve a consolidação 

de um campesinato característico das regiões de colonização, cujo fundamento está na pequena 

propriedade familiar, o lote, também chamado de colônia. Ele pode ser definido como uma unidade 

produtiva baseada na policultura e criação de animais (aves, suínos, gado leiteiro) associadas com 

a produção artesanal de derivados como banha, queijo, manteiga, charutos, compotas de frutas etc. 

sendo as tarefas realizadas pelos membros da família numa divisão de trabalho simples. Esse 

“complexo colonial” é estruturalmente camponês - a colônia no seu sentido representando uma 

combinação de economia doméstica e empresa, elementos básicos da definição econômica do 

campesinato (SEYFERTH apud GALESKI, CHAYANOV e SHANIN, 1999, p. 289). 

A família rural teuto-brasileira era estruturada no modelo da família camponesa da Alemanha 

do século XIX. O regime de trabalho adotado pelos colonos consistia na divisão das tarefas rurais 

entre os membros familiares. Praticavam a cultura da subsistência, onde tudo o que precisava era 
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produzido na pequena propriedade, exceto o sal de cozinha, o querosene e o açúcar refinado e 

somente os excedentes eram comercializados. Além disso, a pequena indústria familiar, artesanal, 

proliferou nos povoados e cidades dentro de áreas colonizadas. Fábricas de conservas, laticínios e 

bebidas (incluindo cervejarias) curtumes, funilarias, ferrarias, sapatarias, destilarias, etc. operando 

com a mão-de-obra familiar e poucos empregados, foram comuns até a década de 1940.  

A industrialização iniciou-se em diversos núcleos urbanos em fins do séc. XIX, 

impulsionada, em parte, pelo capital comercial - isto é, pela acumulação realizada por comerciantes 

teuto-brasileiros integrantes do sistema colônia/venda. O crescimento da indústria têxtil e 

metalúrgica no Vale do Itajaí, além do crescimento de frigoríficos e outras fábricas de alimentos, 

abriram um mercado de trabalho para filhos de colonos, com a formação de uma classe operária, 

que mais tarde seria integrada por brasileiros, e de um segmento de "colonos-operários", famílias 

que permaneceram nas suas colônias, praticando agricultura em tempo parcial – worker peasent - 

identificados socialmente com o meio rural, apesar da condição operária de um ou mais de seus 

membros. O processo de urbanização ocorreu de maneira simultânea ao desenvolvimento 

industrial, consolidando uma classe média urbana diversificada e numericamente expressiva e uma 

pequena elite de comerciantes e industriais, que tiveram papel importante na formulação da 

identidade teuto-brasileira (SEYFERTH 1999, p. 290-291). As distinções em relação à sociedade 

brasileira remetem ao contraste demarcado pelas singularidades sociais e culturais. Inclui a família 

tronco (onde três gerações vivem sob o mesmo teto), ligada à propriedade e associada ao minorato, 

apontando para o sistema costumeiro de herança da terra que privilegia o herdeiro único (no caso, 

o ultimogênito). Hábitos alimentares produto da adequação brasileira à culinária germânica, a 

organização do espaço doméstico, o grande número de festas, em numerosos salões, são algumas 

das especificidades que apontam para um estilo de vida e um ethos do trabalho mais propriamente 

teuto-brasileiro, utilizados como marcadores identitários (SEYFERTH, 1999, p. 297). 

A cultura alimentar dos imigrantes e seus descendentes 

Para se compreender como foi aqui atualizado o sistema alimentar que forma o patrimônio 

cultural de origem alemã na região de Blumenau, é necessário entender em que consiste o "sistema 

agrícola" acoplado ao sistema produtivo característico da pequena propriedade familiar que se 

desenvolveu na região de imigração com a instalação das famílias camponesas imigrantes e que irá 

resultar em um "sistema alimentar" através das transformações operadas nos produtos daí derivados 

pelas mulheres.  Esse "sistema" pode ser pensado como constituído por uma lógica própria que 
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organiza as combinações de espécies e variedades vegetais, formando ecossistemas construídos 

com base em modelos de saber e de conhecimento da natureza que fundamenta a prática da lavoura 

(WOORTMANN e WOORTMANN, 1997, p. 7). Acrescento a esse modelo a inclusão de 

variedades de animais, que obedece também a meu ver a uma combinação e lógica próprias, 

integrada ao conhecimento das espécies e variedades de plantas e ao meio-ambiente que constitui 

o microcosmo da propriedade familiar. Ele é mais do que um conhecimento especializado, 

constituindo-se como parte de um modelo mais amplo de percepção da natureza e dos homens. O 

processo de trabalho faz-se a partir de uma idealização da natureza, não existindo uma natureza em 

si, mas uma natureza cognitiva e simbolicamente aprendida. Ele se faz no interior de um processo 

de relações sociais que a transforma. Para entendermos seu processo de construção precisamos 

conhecer tanto o modelo cultural, quanto o processo histórico da sociedade, pois não existe uma 

natureza independente dos homens. A natureza é transformada, inclusive pelo processo de trabalho.  

O processo de trabalho dá-se pela articulação de forças produtivas com relações sociais de 

produção. A noção de forças produtivas significa o conjunto de fatores de produção: recursos 

disponíveis, homens e instrumentos de trabalho. Contudo, nem os recursos nem os instrumentos e 

os homens existem socialmente sem a cultura. É o saber que permite usá-los e é a cultura que lhes 

dá significado, inclusive para mais além da materialidade ou da instrumentalidade prática do 

trabalho. A partir de uma concepção marxista de trabalho, é possível refinar a noção de forças 

produtivas, percebendo-as como “os meios materiais e intelectuais” que os membros de uma 

sociedade implementam dentro dos diferentes processos de trabalho, a fim de trabalhar a natureza 

e extrair dela os seus meios de existência, transformando-a, assim, em natureza socializada 

(WOORTMANN & WOORTMANN apud GODELIER, 1997, p. 10-11) - (grifos do autor). Os 

meios intelectuais podem ser entendidos a partir dessa concepção como os modelos de saber pelos 

quais e através dos quais os homens agem sobre a natureza. Os meios materiais só existem 

socialmente a partir dos meios intelectuais, e é por meio destes que a natureza se torna socializada. 

Os meios intelectuais seriam o saber e este é um código linguístico reproduzível pela transmissão 

e pelo aprendizado. A transmissão desse saber para o trabalho faz-se no próprio trabalho - pois o 

saber é um saber fazer, parte da hierarquia familiar, subordinado ao chefe da família, o pai, que 

governa o trabalho como também o fazer-aprender.  

De alimento à comida: o papel da mulher camponesa imigrante na adaptação e 

transformação dos produtos agrícolas 
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Os agricultores imigrantes quando recém-chegados encontraram uma agricultura local feita 

por brasileiros, denominados pelos colonos de "caboclos", à qual aderiram no período inicial, pois 

os produtos que eram produzidos na Alemanha aqui não se desenvolviam da mesma maneira já que 

estes se encontravam em um novo território, cujas condições climáticas e geográficas eram muito 

diferentes das regiões de origem. Devido a isso, vai haver um processo de alteração e mudança nos 

produtos cultivados, ocorrendo um processo de adaptação àquilo que podia ser cultivado no Brasil. 

Nos primeiros anos após sua chegada à colônia Blumenau, as principais ocupações dos imigrantes 

se prenderam sempre ao cultivo daquilo que já conheciam em seus países e regiões de origem, 

entretanto, estas experiências não lhes trouxeram resultados satisfatórios. Em conseqüência passam 

a plantar os produtos nativos, cultivados pelo agricultor brasileiro. Na colônia Blumenau, o trigo e 

o centeio não vingavam porque o clima não era propício, trocaram a farinha de trigo pelo fubá de 

milho branco, produzindo o famoso pão de milho, a batata pela batata doce, aipim e tubérculos 

locais, visto que seu rendimento era maior e não exigiam uma terra muito boa e fértil. Aos alimentos 

originais dos imigrantes, batata inglesa, carne de porco, legumes e trigo - aqui foram contrapostos 

o milho, o arroz, a mandioca, o fubá, o cará, o feijão, e a carne de gado (SILVA, 2007, p.118). O 

milho serviu para a alimentação da família, para alimentar os animais e para o mercado, enquanto 

do leite a ordenha da manhã era reservada para a família e somente a restante era vendida aos 

laticínios, surgidos na região por iniciativa de imigrantes alemães. Usados para a subsistência da 

família, os animais cuidados eram algumas vacas, um máximo de quatro, alguns porcos, algumas 

galinhas e patos. As vacas eram criadas em especial para produção do leite, do qual faziam a 

manteiga, a ricota, a nata e o queijo. Os porcos constituíam, juntamente com as aves (galinhas, 

patos, marrecos), o suprimento de proteína animal (SEYFERTH, 1999, p. 34).  

Se o homem detém o saber da agricultura, é a mulher que detém o saber que lhes permite 

transformar os produtos da agricultura de alimento (natureza) em comida (cultura), através de um 

saber-fazer, passado de mãe a filha (ou a nora), a cada geração. Esse saber-fazer no caso da região 

estudada se encontra vinculado a um modo de vida, que caracteriza a maneira de viver das famílias 

dos pequenos agricultores, os identifica e faz com que sejam identificados pelos outros como 

"colonos". Esse aspecto é importante pelo fato de que na maioria dos estudos sobre o campesinato, 

pouca atenção ou nenhuma vem sendo dada ao saber camponês sobre os solos e plantas, visto como 

sistema cognitivo parte de um modelo mais abrangente. O estudo do saber como um sistema 

permite compreender o campesinato como produtor de categorias de apreensão do real e entender 

o processo de trabalho sobre novas perspectivas (WOORTMANN & WOORTMANN, 1997, p. 

14). 
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O "sistema agrícola" acoplado ao sistema produtivo característico da pequena propriedade 

familiar que se desenvolveu na região de colonização do Vale do Itajaí com a instalação das 

famílias camponesas imigrantes, mediado pelo habitus (BOURDIEU, 1989, p. 61) internalizado 

pelas mulheres irá resultar em um "sistema alimentar" através das transformações operadas nos 

produtos daí derivados. O Kochkäse é parte desse sistema.  

A mulher foi responsável por adequar os produtos da agricultura local à culinária alemã, em 

função do novo contexto agrícola. Assim, se num primeiro momento serão em especial os homens, 

que irão adequar o seu sistema agrícola de origem ao contexto local, dado que quem dá a "direção" 

na propriedade é o pai de família, e que a roça é um espaço masculino, em um segundo serão as 

mulheres que irão adequar sua culinária a esse sistema agrícola aqui adaptado. Elas irão operar 

substituições em suas receitas. Desse modo irão substituir a maçã pela banana, laranja, frutas 

encontradas aqui, ou incorporarem novos modos de fazer, vinculados aos produtos agrícolas locais, 

como a rosca e os biscoitos feitos a partir do polvilho, produto extraído da mandioca, que antes 

lhes era desconhecida.  

 No trabalho realizado em campo para o Inventário do Kochkäse, identificamos na culinária 

dos colonos, a presença de geléias, um costume europeu, feitas com açúcar e frutas da estação, 

provenientes dos pomares, a Muss, feita com as mesmas frutas, porém cozidas com o melado 

produzido em tempos antigos nos engenhos de cana, hoje industrializado. A cuca ou Kuchen 

consumida em especial no domingo e dias festivos. Trata-se de um tipo de mistura de bolo e pão, 

ao qual se agrega diferentes coberturas. Uma das mais apreciadas é a Streuselkuchen,, onde vai uma 

cobertura de açúcar, gordura (manteiga ou margarina) e farinha de trigo, formando pequenos 

grumos em cima da base, podendo conter na base frutas cozidas. O pão é um alimento presente no 

café da manhã e da noite, sendo feito pelas mulheres, ainda que muitas prefiram comprá-lo hoje 

nas padarias. Era feito com o milho já que durante muito tempo a farinha de trigo foi um objeto de 

luxo. Era comum também se fazer o pão com cará e batata-doce ralados ao qual se acrescentava 

fermento, sendo assado no fogão à lenha encontrado do lado de fora da casa ainda hoje. 

 Os derivados do porco são muito consumidos. De acordo com Roseli Grossglags 

(agricultora), do porco se comia tudo, a banha, os pés, o rabo, as orelhas, bem como o toucinho, 

que era salgado e se colocava no feijão, e se comia na forma de feijoada. A banha era comum que 

se comesse com açúcar em cima do pão. Também se fazia uma geléia de porco, denominada Sülze. 

Era preparada ainda com o torresmo uma pasta moída e temperada com sal e cebolinha verde que 

se comia com o pão. Sua sogra fazia a morcela branca, feita com carne, língua, algumas vezes 

pedaços de fígado, cozidos e temperados e a preta à qual se acrescenta às mesmas carnes o sangue 
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do porco e temperos. Algumas partes do porco eram feitas defumadas, costume que ela mantém 

até hoje. 

 Finalmente são consumidos ainda hoje os produtos derivados do leite, como a manteiga, a 

nata e a ricota feita com o leite dessorado, bem como o queijo. São feitos dois tipos de queijo. O 

"queijinho branco" ou Weisserkäse, a partir do leite dessorado e deixado “maturar” também 

chamado de Kremmerkäsee o Kochkäse - objeto de Inventário- feito a partir do "queijinho branco" 

maturado e colocado para cozinhar na temperatura de 70 graus. O Kochkäse também chamado 

de Stinkase (queijo fedido) ou Stinky (cheiro forte), assim como tudo que diz respeito à culinária é 

feito tradicionalmente pelas mulheres agricultoras, sendo passado seu saber-fazer de uma geração 

a outra. Elas relataram terem aprendido com suas mães ou sogras que por sua vez aprenderam com 

suas avós e estas com as suas bisavós. Seu consumo sempre fez parte da comida cotidiana do 

colono, sendo muito apreciado e difundido na região. Ele é comido no café da manhã e da noite, 

bem como no früschten (refeição feita por volta das nove horas no campo) com o pão, sendo 

acompanhado de geléias ou Muss. Além do seu consumo no cotidiano o Kochkäse juntamente com 

o Heringsbrot, que consiste em pão recheado com ovo e sardinha ou arenque em salmoura não 

pode faltar nas festas que fazem parte dos rituais cotidianos. 

Como pratos da culinária alemã, era feito o Sauerkraut, com repolho picado fino, salgado e 

fermentado, substituído mais recentemente pelo produto industrializado. O marreco recheado ou 

Gefullte ente, servido com aipim, arroz. É feita ainda a famosa Sopa Preta ou Schwartsauer com o 

sangue das aves, servida na "Festa do Quebra Caco" ou Polterabend, que acontece na sexta-feira, 

dia que antecede o casamento e se começam os preparativos, com a matança das aves que serão 

assadas. 

Mudanças na agricultura familiar dos colonos 

De acordo com Roseli Grossglags, 48 anos, agricultora em tempo parcial e operária na 

Karsten, desde os 14 anos (local onde trabalhou toda sua família, incluindo seu pai, hoje aposentado 

e sua mãe que deixou de trabalhar com o nascimento dos filhos) seu estilo de vida é ainda hoje 

parecido com o da sua sogra que mora com ela e o marido - já que a residência no casamento 

condiciona a patrilocalidade - sendo na sua visão, a diferença fundamental, o fato dela e do marido 

trabalharem fora: 

O nosso estilo de vida é mais ou menos parecido, é claro que a oma nunca trabalhou 

fora, isso é um grande diferencial assim. Eles trabalhavam na roça direto, era só na roça. 
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Todo o sustento pra casa, pra criar os filhos, tirava-se da terra, era do leite, era das 

plantações, alguma coisa que conseguia vender, ou plantava pra criar animais, vender 

animais, ou principalmente pra consumo próprio. Antigamente não tinha essas leis 

ambientais rígidas como tem hoje em dia, acho que nem tinha. Daí meu sogro... porque 

tirava muita madeira... vendia pra serraria, aí vendia uma cabeça de gado, quando 

precisava de um pouquinho mais de dinheiro, tanto é que os quatro filhos botaram na 

escola e foi tudo sustentado pelo meu sogro e tudo tirado da roça. Da roça, do mato, das 

plantações, a principal atividade deles na época era o leite, porque eles tinham seis ou 

sete vacas de leite, não sei, ou tinha mais até... aí quando precisava de um pouquinho 

mais de dinheiro, tirava toras, vendia a tora pra serraria... 

A fala da Roseli Grossglags sobre a sua sogra remete a um primeiro momento da vida dos 

colonos na região, quando o trabalho estava somente voltado para a subsistência da família. Nesse 

período o principal rendimento da família era proveniente da venda do leite e o gado leiteiro era 

encontrado em todas as propriedades. O gado leiteiro era tratado com pasto e assim como as 

galinhas, alimentados com mandioca, batata-doce, bem como as sobras das comidas. No inverno 

se subia o morro e se colhia folhas de "caeté", que hoje em dia não se corta mais porque se tem a 

"silagem", que consiste no milho cortado com folhas e talos e estocado em tonéis lacrados ou 

"silos". Hoje é também comum que se forneça ração, farelo de trigo, farelo de algodão, arroz ou 

soja para o gado, além de capim elefante e gramon. Durante o inverno se planta consorciada com 

o milho a aveia, que também serve de alimento para o gado. O leite até algum tempo atrás era 

deixado pelo produtor na frente da sua casa em bules², sendo pego todos os dias e transportado em 

carroças até o local de sua distribuição, as vendas, que redistribuíam aos inúmeros laticínios e 

queijarias da região. Como explica Roseli Grossglags: 

É, e ali eles vendiam... esse leite e eles também... tinham um mercado... e as coisas que 

eles não produziam aqui na terra, na roça, eles pegavam, em vez do dinheiro todo do 

leite, eles pegavam parte... em gêneros alimentícios... era o sal que eles compravam, 

compravam as vezes açúcar, que geralmente era o açúcar mascavo, o trigo e macarrão, 

coisinhas assim que não tinham em casa... e o restante que seguia o valor é... eles 

ganhavam em dinheiro... era com isso que eles sobreviviam durante o mês. 

Era uma vida de poupança e sacrifício. Entretanto a maioria dos entrevistados foi unânime 

em afirmar que nessa época se vivia melhor, de uma maneira mais "natural", pois não se utilizavam 

agrotóxicos nos alimentos e nem se dava ração para os animais, o que permitia a produção de 

alimentos mais saudáveis e possibilitava que se tivesse uma saúde melhor, revelando um 

sentimento de nostalgia do passado.  

O esgotamento da terra associado ao surgimento de indústrias agro alimentares, têxteis e 

metalúrgicas nas proximidades da área rural onde residiam os colonos irá modificar profundamente 
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esse panorama, com a entrada em massa dos colonos/as na condição de operários/as nessas 

indústrias, transformando-os em colonos/as operários/as, fenômeno que se observa, como já 

ocorrendo desde a terceira geração de imigrantes, como evidenciado na trajetória familiar da 

agricultora Roseli Grossglags, cujo pai trabalhava na Karsten e hoje é aposentado, tendo seu avô e 

bisavô que vieram como imigrante trabalhado somente na lavoura. Hoje na propriedade da 

agricultora, o trabalho na lavoura está voltado somente para o consumo próprio, como um 

complemento da renda familiar, que é totalizada pela aposentadoria do marido, da sogra, seu 

trabalho na Karsten, seu trabalho como diarista duas vezes por semana e pela venda do gado de 

corte. Ela possui um filho e uma filha. A filha trabalha na indústria e juntamente com um neto vive 

com ela e o filho mora numa casa alugada ao lado da propriedade familiar e trabalha como 

metalúrgico em uma indústria situada próxima à propriedade. Seu marido que está aposentado 

dedica mais tempo agora à agricultura do que quando trabalhava na Karsten. De acordo com ela, 

hoje na região, o gado leiteiro está se acabando e sendo substituído pelo gado de corte. Isso 

começou à acontecer vinte anos atrás. Quando ela chegou para morar juntamente com os sogros, 

em 1969, na propriedade do marido, depois do seu casamento, eles vendiam leite, aí eles foram 

engordando e matando. Como seu marido trabalhava na Karsten à noite, no terceiro turno, das dez 

da noite às cinco da manhã, parte da manhã ele dormia até uma e meia da tarde e no período da 

tarde, ela e o marido trabalhavam na roça. 

Sim, sim, à tarde távamos nós dois na roça. De manhã eu tava sozinha na roça e a tarde 

era nós dois na roça. Plantava milho, aipim, batata ...meu, plantava até mais do que hoje 

por que, hoje já tem mais facilidade de comprar bastante coisa. E assim a gente foi 

diminuindo as vacas leiteiras e a gente viu que dava menos serviço o gado de corte... 

Observa-se que com a entrada dos colonos como assalariados nas indústrias, levando ao 

trabalho em tempo parcial na propriedade agrícola, inviabiliza-se a criação das vacas leiteiras que 

exigem muito trabalho e dedicação, enquanto o gado de corte é criado solto no pasto. Segundo ela 

esse não é um fenômeno isolado, o gado leiteiro vem desaparecendo das propriedades rurais da 

região e sendo substituído pelo gado de corte, que não exige tanto trabalho e como a produção na 

sua propriedade, a maioria dos colonos também produz para consumo próprio. Esse fenômeno foi 

também por mim observado: 

Uns vinte anos atrás, por que aqui na região era todo mundo que tinha gado leiteiro. E 

hoje em dia ... são poucos que tem ... muitos ainda têm gado, mas só uma, duas ou três 

cabecinhas assim de corte pra consumo próprio, bem dizer ... e o resto é tudo ... deixa 
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assim solto no pasto, só pra consumo próprio. Mas gado leiteiro mesmo, só poucos ... 

cada vez menos. 

O Kochäse na visão dos produtores 

Podemos apontar várias dimensões presentes na fala de produtores e agricultores sobre o 

Kochkäse. Em primeiro lugar ele é visto como um alimento fácil de preparar, na visão de Hanna 

Lora Dahlke (53 anos, agricultora e hoje cozinheira da Festa Pomerana). 

O registro do Kochkäse como Patrimônio Cultural Imaterial é visto pela maioria dos 

produtores e agricultores como uma coisa positiva, importante para a comunidade, visto tratar-se 

de uma tradição de seus antepassados valorada por todos:  

Eu acho que já vai ser uma grande conquista porque é uma coisa nossa que veio com 

nossos antepassados e está sendo proibido por mesquinharia, perseguição. Para nós 

agricultores e pequenos que ainda planta alguma coisa, produtores de leite. Desde que 

eu me conheço de gente eu conheço o kochkäse nas festas. (Quais festas?) Festas de 

casamento, festa de aniversário, de rei, rainha eu diria assim... é um prato tradicional dos 

nossos antepassados. (Hanna Lora Dahlke, 53 anos, cozinheira da Festa Pomerana) 

Quanto à visão que os colonos têm da proibição feita pela ANVISA da comercialização do 

Kochkäse, isto aparece como sendo fruto de falta de interesse por parte de políticos para com a 

manutenção da tradição. Sugere-se também o interesse de lobbys de grupos poderosos, como 

exemplificado na fala abaixo: 

LORENZ (agricultor): Hoje, aqui na nossa região pelo menos, tem sido muito grande, a 

CIDASC hoje ela condena muitos tipos de criação, se ela viesse aqui no estilo de criação 

que nós temos é capaz de ter muita coisa para acabar com a minha criação aqui que diz 

que não pode. Que não pode por quê? Porque o grande, a agroindústria, não serve pra 

ela. Então é fora do estilo da agroindústria. Nós temos o cúmulo de em Santa Catarina 

em cada região tem um técnico pago pelas agroindústrias para vistoriar quantas galinhas 

eu tenho aqui. Ele vem aqui perguntar, faz uma vistoria para ver quantas galinhas, como 

é que eu crio tudo, e esse relatório vai tudo para a grande agroindústria. Agora, 

recentemente a CIDASC começou a pegar no pé com um tipo de agricultores que 

tratavam lavagem para o porco. Antigamente sempre era criado na lavagem. E não 

querem que trate. Claro, isso não vende milho, não vende ração, não vende antibiótico, 

não vende nada disso. Então vai na contramão do grande empresário da agroindústria. 

Então isso é até uma pressão muito grande. E infelizmente, a parte governamental hoje 

trabalha especificamente nessa área, fortalecer o grande e acabar com o pequeno. Então 

nós temos que mudar isso aí. 

Eles questionam também as proibições que estão incidindo sobre os produtos derivados da 

criação e agricultura dos colonos, argumentando a dificuldade para eles em subsistirem e manterem 
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o gado e a produção do leite. Além do queijinho branco (Kremmerkäse) e Kochkäse, essa proibição 

se estende à galinha caipira, aos ovos de galinha caipira, às conservas produzidas na pequena 

propriedade, à manteiga e a nata caseira. 

Existe ainda um grande questionamento por parte dos agricultores e das agricultoras sobre o 

fundamento da proibição do Kochkäsee sua exigência de pasteurização. O argumento utilizado por 

eles leva em conta o tempo de existência do seu consumo na região e o fato de nunca ter se 

constatado qualquer problema de saúde por quem o consome:  

ELISA (agricultora): Bem pouco, como já disse a vigilância sanitária quer proibir tudo? 

Então eles acham que dá bacia da madeira vem os fungos, vê então, os antigos estariam 

tudo morto (risos) 

LORENZ (agricultor): Não é viável. Aí tem aquela questão, se isso tudo matasse, nós 

nem estávamos aqui para contar a história. 

Para Alberto Lorenz, as proibições trazem além de tudo prejuízo no que diz respeito à 

presença dos jovens na área rural. De fato os jovens vêm participando da produção do Kochkäse e 

em alguns casos são parceiros dos pais nas agroindústrias familiares voltadas para os produtos 

tradicionais. 

Para as famílias que não comercializam mas produzem para o consumo familiar, o Kochkäse 

é visto como um complemento da alimentação, que além de diversificar a comida, permite fazer 

economia na renda familiar. Segundo Elisa Gebhardt:  

É na renda da família porque aí eles não precisam comprar o queijo prato ou mussarela, 

acho que é caro, já vai dez litros de leite, a gente paga 15, 16 reais no queijo, quem pega 

o queijo kochkäse...a gente tem pra renda. Pra nós, pra mim, eu ganho só uma pensão do 

meu marido então vai fazer falta este 15 reais, também gosto muito de comer este queijo.  

Para ela assim como a maioria dos colonos, o fato de ser considerado um produto "natural" 

ou artesanal, não industrial, livre de produtos químicos, é um fator importante para se preferir o 

seu consumo ao do industrializado, que não se sabe o que contém.  

A partir da discussão que vem sendo realizada através da análise do conteúdo da fala dos 

produtores e agricultores é possível identificar a situação a que estão submetidos os colonos do 

Vale do Itajaí, em relação às restrições que vem sendo feitas pela ANVISA. Estas restrições passam 

pela exigência da legislação dos serviços de inspeção sanitária, que está obrigando os agricultores 

a incorporarem processos, técnicas, equipamentos e insumos desenvolvidos para a produção 

industrial, que são inadequados para a realidade cultural e econômica dos agricultores. Essas 
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transformações estão gerando conflitos e contradições, para esses agricultores, que vêm como saída 

para a situação de crise da agricultura que estão vivendo, a venda de seus produtos tradicionais. 

Além de inviabilizar a venda desses produtos, em especial do Kochkäse, essas exigências acabam 

por colocá-los na ilegalidade, pois necessitam desse comercio para sobreviverem. Se a saída está 

na venda dos produtos tradicionais, as exigências acabam inviabilizando essa possibilidade, uma 

vez que como no caso do Kochkäse, com a exigência de pasteurização do leite, ele deixa de ser um 

produto tradicional artesanal, passando a não ser mais reconhecido por parte dos consumidores 

como tal. Sendo assim, o produto tradicional portador de uma identidade de pertencimento a uma 

dada cultura e tradição valorada passa a não ser mais reconhecido como tal, inviabilizando-se o seu 

comércio ao longo do tempo. Trata-se da imposição dos valores do mundo industrial sobre os do 

mundo doméstico - neste caso os produtos tradicionais, passam a estarem submetidos a uma 

descaracterização, fazendo com que aos poucos desapareçam essas tradições, ainda que exista na 

fala dos produtores e agricultores uma resistência a ela. 

A relação com a terra, o manejo dos animais e a produção dos alimentos, indicam que há no 

conhecimento tradicional das práticas adotadas pelos agricultores, um sistema onde as várias 

dimensões da vida e do trabalho estão articuladas. Esse modo de vida, de trabalho, de cuidado com 

os animais e com a terra permite ver que a modernização da agricultura na região estudada não foi 

muito intensa, as culturas agrícolas e alimentares e as relações locais não foram totalmente extintas, 

de modo que estratégias para o desenvolvimento rural tornam-se possíveis, sugerindo a importância 

do reconhecimento, valorização e legitimação de práticas e modos de produção já existentes, de 

maneira diferente daqueles casos onde estas relações já se erodiram, conforme FONTES (apud 

CRUZ & MENASCHE, 2012, p. 14). No que se refere à produção de alimentos, essas 

características apontam para a importância da valorização de origem, perspectiva que emerge 

vinculada a contextos em que conhecimentos locais estão conservados. O reconhecimento, 

valorização e legitimação de formas tradicionais de conhecimento e de práticas e modos de 

produção já existentes dizem respeito também a estratégias para o desenvolvimento rural, 

evidenciando assim, a centralidade da preservação desses conhecimentos e, em decorrência, dos 

produtos - como é o caso dos alimentos tradicionais gerados nos espaços rurais pesquisados 

conforme FONTES (apud CRUZ e MENASCHE, 2010, p. 16). A perspectiva da reconexão e a 

valorização de redes alternativas que reconectem o alimento com a sua origem e a natureza numa 

perspectiva do desenvolvimento local, tem sido realizado de várias maneiras, mas a perspectiva 

que se apresenta mais interessante é aquela voltada para a agricultura. Nesse caso não somente o 

conhecimento e modo de fazer o Kochkäse deve ser objeto de proteção, mas tudo que é produzido 
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por esse tipo de agricultura, contribuindo também para a preservação da agrobiodiversidade 

(SANTILLI, 2009, p. 94). 
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“PRECISA-SE DE UMA CRIADA ESTRANGEIRA”: AS/OS CRIADAS/OS 

EUROPEIAS/US NOS ANÚNCIOS DE JORNAIS. 

Natália Batista Peçanha1 

Os anúncios são fontes riquíssimas que nos permitem visualizar aspectos do mundo do 

trabalho como profissões mais demandadas e/ou ofertadas, questões salariais, aspectos morais 

exigidos as/aos trabalhadoras/es, dentre outras informações que possibilitam realizarmos um 

panorama do serviço doméstico carioca através dos dados coletados em anúncios de um jornal 

específico – o Jornal do Commercio.  

O serviço doméstico vem galgando, na historiografia, o status de um campo de estudos muito 

frutífero. Internacionalmente, grupos de estudos sobre o tema do serviço doméstico vêm debatendo 

a importância desta atividade para o mundo do trabalho.2 Assim como no Brasil, que nos últimos 

anos vêm desenvolvendo importantes contribuições para o tema, analisando o serviço doméstico 

sob perspectivas como, a escravidão e a pós a abolição, por exemplo.3 Apesar do exponencial 

crescimento das pesquisas sobre a temática do serviço doméstico, no caso do Brasil, o foco das 

análises ainda restringem-se, quase que exclusivamente, na experiência das/os trabalhadoras/es 

escravas/os e egressas/os no pós-abolição. Todavia, se considerarmos que a partir do último quartel 

                                                 
1 Doutoranda do PPGH/UFRRJ. nataliahist@hotmail.com 
2 Na Europa há um grupo de pesquisas intitulado “Servant Project” um projeto de network financiado pela Comissão 

Europeia com a finalidade de analisar o papel socioeconômico do serviço doméstico como fator de identidade europeia. 

Neste grupo de estudo fazem parte Raffaella Sarti, Suzy Pasleau e Isabelle Schopp. Além desse gruo de pesquisa, não 

podemos deixar de mencionar pesquisas independentes de historiadores de diversas partes do mundo, como Janet 

Bujra, que faz uma análise importante da masculinidade no serviço doméstico na Tanzânia; Waldemir Zamparoni, 

brasileiro, que analisou o serviço doméstico em Lourenço Marques, Moçambique; dentre outros pesquisadores que 

contribuem para o crescimento dos estudos do serviço doméstico em diversas regiões do mundo. 
3 A historiografia sobre o serviço doméstico vem ganhando fôlego ao longo dos anos no Brasil, sobretudo com os 

avanços da historia social do trabalho e a formação do GT Mundos do Trabalho. Dentre os diversos trabalhos podemos 

citar, por exemplo: CUNHA, Olívia Maria Gomes da. Criadas para servir: domesticidade, intimidade e retribuição. 

In. (orgs.) CUNHA, O. M G da e GOMES, Flávio dos Santos. Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-

emancipação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007;DAMASCENO, Caetana. Segredos da boa aparência: da 

“cor” à “boa aparência” no mundo do trabalho carioca (193-1950). Rio de Janeiro: Edur/UFRRJ, 2011; GRAHAM, 

Sandra L. Proteção e obediência: criadas e seus patrões no Rio de Janeiro, 1860-1910. tradução de Viviana Bosi. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1992; MATOS, Maria Izilda de S. Corpos numa paulicéia desvairada: mulheres, homens 

e médicos. São Paulo, 1890-1930. Proj. História. São Paulo, n. 25. dez 2002. pp. 383-384. Disponível 

em:http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/10597/7887. Acessado em 14 abr. 2013;__________. 

Cotidiano e Cultura: história, cidade e trabalho. Bauru, SP: EDUSC, 2002;__________. Porta adentro: criados de 

servir em São Paulo de 1890 a 1930. In: BRUSCHINI, Maria Cristina e SORJ, Bila (Org.). Novos olhares: mulheres e 

relações de gênero no Brasil. São Paulo: Marco Zero, 1994. p. 193- 212;MELO, Hildete Pereira de. De criadas a 

Trabalhadoras. Revista Estudos Feministas. Vol. 6. nº. 2. Rio de Janeiro: Instituo de Filosofia e Ciências Sociais – 

IFCS/UFRJ; SOUZA, Flávia Fernandes de. Criados ou empregados? Sobre o trabalho doméstico na cidade do Rio de 

Janeiro no antes e no depois da abolição da escravidão. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História: conhecimento 

histórico e diálogo social. Natal – RN: ANPUH-Brasil. 22 a 26 de julho de 2013;__________. Para casa de família e 

mais serviço: o trabalho doméstico na cidade do Rio de Janeiro no final do século XIX. Dissertação de mestrado. 

Orientadora: Profª. Drª. Magali Gouveia Engel. São Gonçalo/RJ: UERJ-FFP/PPGHS, 2010. 

http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/10597/7887
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do século XIX o Brasil recebeu uma enxurrada de imigrantes europeus, como, então, poderíamos 

negligenciar a presença dessa população em uma atividade, que poderia se converter em uma das 

possibilidades mais fáceis de inserção ao mundo do trabalho? 

Analisando 1320 anúncios, inseridos no recorte temporal de 1882 a 19224, verificamos, além 

das questões comuns verificadas em análises de anúncios de fins do século XIX, como às 

referências as/aos trabalhadoras/es de cor e às questões morais associadas a elas/es; a presença de 

anúncios que faziam referências à demanda ou a oferta de criadas/os provenientes do continente 

europeu mostrou-se presente. 

 

Tabela 1 

Quantidade de referências às nacionalidades das criadas ofertadas ou demandadas - Jornal do 

Commercio (1882-1922) 

  1882 1887 1892 1897 1902 1907 1912 1917 1922 Total 

Portuguesa 12 1 2 5 6 16 81 14  137 

Portuguesa 

ou alemã 1         1 

Alemã 3  3 2   4   12 

Francesa 2 1 1   4  1 1 10 

Espanhola 1  2 2   4   9 

Suíça          1 1 

Belga         1 1 

Chegada 

da Europa 
    2     2 

Oriental    1      1 

Estrangeira 3 1 4 2 7 5 5 4  31 

Nacional 10   1  1 16   28 

Não ident. 130 70 143 98 65 63 157 18 10 754 

Total 162 73 155 111 80 89 267 37 13 987 

Fonte: Fonte: Jornal do Commercio – primeira segunda-feira de novembro dos anos de 1882 

a 1922, respeitando o intervalo de cinco anos. 

 

 

Tabela 2 

Quantidade de referências às nacionalidades dos criados ofertados ou demandados - Jornal 

do Commercio (1882-1922) 

  1882 1887 1892 

189

7 1902 1907 

191

2 1917 1922 Total 

Português 1   1 1 2 1 2     8 

                                                 
4 Devida a alta quantidade de anúncios selecionamos um dia do jornal, partindo do ano de 1882 até 1922, respeitando 

o intervalo de cinco anos. 
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Francês     1            2 

Alemão       2     2  1 6 

Belga                   1 

Suíço                  1 

Chegado da 

Europa   2               2 

Chinês       1     5     6 

Chinês ou inglês             1     1 

Estrangeiro 2 1 2 1   1 1     8 

Nacional           3       3 

Não ident. 61 21 107 42 40 19 31 9 3 329 

Total 64 24 111 47 42 24 42 9 4 367 

Fonte: Fonte: Jornal do Commercio – primeira segunda-feira de novembro dos anos de 1882 

a 1922, respeitando o intervalo de cinco anos. 

 

Como era de se esperar, a nacionalidade europeia que mais se destacava era a portuguesa, 

seguida da alemã, francesa e espanhola, justamente as nacionalidades que mais se mostravam 

presentes no Rio de Janeiro. 5  

Essas/es imigrantes, geralmente, tinham sua vinda apoiada por contatos estabelecidos 

previamente por familiares ou amigos já residentes no local de destino e que por isso, pelos seus 

contatos, facilitavam a inserção dos recém-chegados no mercado de trabalho (LEITE Apud 

FAUSTO, 2000: p. 193). Uma vez inseridos no serviço doméstico desempenhavam diversas 

funções, muitas vezes, já desempenhadas, no caso das mulheres, em seu cotidiano de donas de casa.  

 

Tabela 3 

Referências a “aluga-se criadas europeias para ocupação” - Jornal do Commercio (1882-

1922) 

  Portuguesa Espanhola Francesa Alemã 

Chegada 

da 

Europa 

Total de 

profissões 

Cozinheira 10 1 1 4   16 

Lavadeira 10         10 

Engomadeira 4     2   6 

                                                 
5 Em 1906, por exemplo, dos 811.443 habitantes, 133.393 eram portugueses, seguidos por 25.557 italianos, 20.699 

espanhóis, 3.474 franceses, 2. 575 alemães.  Recenseamento do Rio de Janeiro (Distrito Federal). Realizado em 20 de 

setembro de 1906.  pp. 126-127Disponível em: biblioteca.ibge.gov.br. Apesar dos italianos comporem uma parcela 

significativa da população estrangeira carioca, a maior parte dos/as italianos/as era  ligada ao comércio ambulante. 

Outra profissão geralmente desempenhada pelos italianos era a de engraxate, além dos ofícios de amolador, sapateiro, 

varredor de ruas, pedreiro, garçom, operário têxtil, alfaiate, barbeiro, marceneiro, jardineiro. “Com o correr do tempo, 

foi-se formando uma classe restrita de profissionais (sobretudo jornalistas, artistas e maestros), outra mais ampla de 

comerciantes e alguns industriais, cujo número chegava a 56, em 1907, entre o Estado do Rio de Janeiro e o Distrito 

Federal, e a 89, em 1920, mas com uma média de 9,4 operários por fábrica”.   TRENTO, Angelo. Do outro lado do 

Atlântico. Um século de imigração italiana no Brasil. São Paulo: Nobel, 1989. pp 102-103. 
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Ama seca 10       1 11 

Ama de leite 5 1       6 

Criada 13 1 2 2   18 

Pajem 2         2 

Copeira 22 1       23 

Passar roupa a ferro 1         1 

Fazer companhia 1   2     3 

Costureira 5   1 1   7 

Arrumadeira 30 2     1 33 

Governanta 1     1   2 

Total de 

nacionalidades 114 6 6 10 2 138 

Fonte: Tabelas elaboradas a partir de anúncios do Jornal do Commercio (1882-1922) 

 

Tabela 4 

Referências a “precisa-se de criadas europeias por ocupação” - Jornal do Commercio 

(1882-1922) 

  Portuguesa Espanhola Francesa Alemã 

Portuguesa ou 

alemã 

Total de 

profissões 

Cozinheira 4 1 1 1 1 8 

Lavadeira 5         5 

Engomadeira 1         1 

Ama seca 1         1 

Criada 8 1       9 

Pajem 1     1   2 

Copeira 2         2 

Fazer 

companhia   1       1 

Arrumadeira 2 1       3 

Total de 

nacionalidades 24 4 1 2 1 32 

Fonte: Tabelas elaboradas a partir de anúncios do Jornal do Commercio (1882-1922) 

  

A tabela elaborada a partir dos anúncios de “aluga-se”, nos dão uma prévia das profissões 

desempenhadas e ofertadas por essas mulheres. Fica evidente que a nacionalidade portuguesa, que 

lidera o número de criadas europeias, era predominante na atividade de copeira (22 referências) e 

nas atividades referentes à limpeza ou arrumação da casa (13 referências para criada e 30 para 

arrumadeira), seguidas pelas funções de lavadeira, ama seca e costureiras (todas com 10 

referências).  No que se refere à tabela destinada aos anúncios cujo termo “precisa-se” é o utilizado, 

observam-se as mesmas profissões prevalecendo, excetuando a função de ama seca. 

As atividades destinadas à arrumação e organização das casas não requeriam tamanhas 

qualificações. As experiências dessas mulheres no interior de suas casas lhes davam bagagem para 
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desempenhar as atividades de criadas, arrumadeiras, empregadas dentre outras atividades. Além 

disso, poderiam ser atividades desempenhadas por crianças que, muitas vezes, vinham para o Rio 

de Janeiro, sozinhas ou acompanhadas e acabavam sendo inseridas no serviço doméstico, para os 

misteres listados, ou para desempenhar atividades de pajens. 6 E esses pequenos imigrantes, muitas 

vezes já vinham, mesmo que só para quesito burocrático, com a profissão de doméstico/a registrada 

nas suas fichas de entrada nos portos brasileiros. Para exemplificação, no período de 1876 a 1891, 

foram encontrados treze menores de idade europeus entrando no porto do Rio e se declarando 

copeiros/as, costureiros/as, cozinheiros (possivelmente aprendizes ou ajudantes), e domésticos 

(possivelmente para todo o serviço). Desses dados, o que chama mais a atenção é o caso da Maria 

Adelaide, portuguesa, de cinco anos, que embarcou no porto de Hamburgo e chegou ao Rio de 

Janeiro em 30 de outubro de 1889, junto com Clementina Adelaide (que não tinha seu grau de 

parentesco definido, mas possivelmente era sua mãe), e que, por mais que tivesse uma idade tão 

tenra, era registrada como serviçal, 7 pois há a probabilidade de que fosse mais fácil para sua “mãe” 

ser contratada em uma casa levando a criança como uma possível criada, já que não traria ônus 

para a família com pagamentos. Em anúncios, também são observadas mulheres lançando-se ao 

serviço doméstico e levando consigo, à casa dos patrões, seus/as filhos/as: “Aluga-se uma criada 

alemã com uma filha de 11 anos, perita cozinheira e engomadeira; na rua do General Camara, 

196, sobrado” 8 Essa situação era bastante comum não só com as portuguesas. Segundo Guimarães: 

[...] era comum a vinda de meninas desacompanhadas, contratadas para este fim, 

conforme o depoimento da sra. Joana Villa, que aqui aportou aos 11 anos de idade, 

sozinha vinda de Ponte Sesso (La Coruña). Ela justificava sua situação, afirmando que 

“quem não trabalha, não come”. E em sua terra natal, “plata (dinheiro) era coisa que não 

se via”. Diante desse quadro, não havia outra alternativa senão emigrar. Seus pais 

fizeram contato com uma parenta afastada, que costumava intermediar a vinda de 

meninas para o serviço doméstico. Junto com d. Joana viajaram outras duas adolescentes, 

com o mesmo fim. (GUIMARÃES, 1997: 190) 

Voltando às profissões, outro dado que chama a atenção é em relação aos salários. Mary 

Heister Mendonça Mota, em seus estudos acerca das seções dos classificados de jornais de época, 

                                                 
6 De acordo com Lená M. de Menezes, em uma análise sobre processos criminais envolvendo imigrantes no Rio de 

Janeiro, ela concluiu que grande parte dos processados havia entrado no país durante a adolescência ou a infância e 

este dado, ainda segundo ela, pode ser comprovado através dos censos de 1872 e 1920, que registram um grande 

contingente de jovens nas faixas etárias dos 12 aos 18 anos nos grupos dos estrangeiros. Ver. MENEZES. Lená 

Medeiros de. Bastidores. Um outro olhar sobre a imigração no Rio de Janeiro. Acervo. Revista do Arquivo Nacional. 

Rio de Janeiro, v.10, número 02, Jul/dez 1997. P.8. 
7 Dados coligidos no banco de dados de imigrantes do Arquivo Nacional. Maria Adelaide. Nº de ordem 384. 

Localização: BR.AN.RIO.OL.0.RPV.PRJ.3911. 
8 Jornal do Commercio. 13 de maio de 1907. 
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informa que havia diferenças salariais entre domésticas europeias e negras que desempenhavam o 

mesmo serviço. Conforme a autora, as portuguesas e espanholas ganhavam até 80$0009 e as negras 

libertas 60$000 para o mesmo serviço e carga horárias.10 Todavia, isso não foi encontrado no 

momento da análise dos diversos anúncios do Jornal do Commercio e do jornal O Paiz. Em 1877, 

no Jornal do Commercio, há um anúncio onde é possível comparar se havia diferenças salariais 

entre pretos e brancos com a mesma profissão:  

Precisa-se de uma ama seca, branca ou de cor, para casa de família, dá-se roupa e 20$; 

na rua de S. Pedro n. 251 

 

Precisa-se de uma criada branca ou de cor, para pouco serviço de pequena família, até 

35$, na rua de S. Pedro n. 251. 

 

Precisa-se de uma criada branca ou de cor, até 40$, para pequena família; na praça da 

Constituição n. 67. 

 

Aluga-se preta livre para lavar e cozinhar - 30$; criada branca para cozinhar e lavar - 

20$; uma parda e uma preta para lavar e arranjos da casa - 12$; uma parda de 17 anos 

para tomar conta de crianças - 13$11. 

No último anúncio, não há caso de algum estrangeiro, mas já se vislumbra uma ideia de que 

ser branco ou estrangeiro, não determina um aumento salarial. Aqui o que se observa, na verdade, 

é uma mulher preta ganhando mais do que uma branca a qual desempenharia a mesma função: 

cozinhar e lavar. Referente aos estrangeiros, o que foi encontrado foi uma diferença salarial entre 

as nacionalidades, porém em apenas um anúncio: “Alugam-se uma portuguesa, uma alemã e uma 

francesa, a 25$, 30$ e 35$; na Rua do Hospício n. 103.” 12Como foi um caso isolado, não há como 

                                                 
9 Um salário de criada, independente da nacionalidade não era algo tão rentável. Em 1899, o valor de alugueis de um 

sobrado e de casinhas, por exemplo, poderia ser, de acordo com o Jornal O Paiz, de 80$ e de 30$ mensais, 

respectivamente. No mesmo ano, um menino de 1º a 12 anos, para serviços leves, ganharia 10$ mensais. Alessandra 

El Far, ao analisar as edições baratíssimas do final do século XIX faz esta comparação. “Nessa época, um trabalhador 

especializado, como um ferreiro, ganhava por uma diária de serviço 3.333 réis, ao passo que um trabalhador sem 

nenhuma especialização recebia em torno de 1.400 réis. Os salários de serventes, contínuos e amanuenses empregados 

no funcionalismo municipal, eram maiores, indo de 60 mil réis a 100 mil réis por mês. Nos primeiros anos da 

Republica, as novas políticas econômicas postas em prática pelo governo provisório geraram uma significativa 

inflação e, por conseguinte, o aumento dos preços e salários. Quer dizer, um trabalhador pobre tinha de gastar em 

média um terço do que ganhava em um dia de serviço para comprar um romance de sucesso para “o povo” ou então 

algumas moedas de 100 ou 200 réis para obter um enredo de menor repercussão. Ver: EL FAR, Alessandra. Ao gosto 

do povo: as edições baratíssimas de finais do século XIX. In. BRAGANÇA, Aníbal e ABREU, Márcia (orgs). 

Impressos no Brasil: dois séculos de livros brasileiros. São Paulo: Editora Unesp, 2010. pp. 95-96. 
10 MOTA, Mary Heisler Mendonça. Imigração e trabalho industrial. Rio de Janeiro (1889-1930). Dissertação de 

mestrado. Niterói. Universidade Federal Fluminense, 1982. P. 183. 
11 Jornal do Commercio, 05 de novembro de 1877. 
12 Jornal do Commercio, 06 de novembro de 1882. 
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generalizar e tomar essa informação como uma regra. O que, de fato, percebe-se é que as diferenças 

salarias referem-se às diferenças de atividades profissionais e ao quesito idade. 

Contrariando alguns estudos que tendem a subestimar a categoria do serviço doméstico, 

como sendo desempenhado por pessoas com pouquíssima ou nenhuma especialização (SOUZA, 

2010: pp 85-86), foi identificada através dos anúncios, uma necessidade de especialização por parte 

dos criados, devido à demanda por tais serviços. Uma das atividades mais valorizadas, depois da 

de governanta, era a de cozinheira. Para uma cozinheira, em 1902, ganhar de 70$ a 90$, não bastava 

saber cozinhar apenas o trivial. Ter conhecimento de “forno e fogão” era algo valorizado. Segundo 

Graham: 

As criadas que cozinhavam demonstravam ampla competência não apenas nos pratos 

que preparavam mas também no equipamento que usavam. Visto que cozinhar requeria 

ou o fogão ou o forno, a perícia de uma cozinheira era julgada de acordo com seus 

conhecimentos de forno e fogão. Fogões a lenha ou carvão com grelhas de metal nas 

quais eram colocadas as panelas, sobre aberturas próprias, e fornos de barro deram lugar 

aos fogãos de ferro já na década de 1880. Nos dois casos, porém, o exito de uma 

cozinheira dependia de sua habilidade para graduar e controlar a temperatura do forno. 

(GRAHAM, 1992: pp.46-47)  

No anúncio a seguir é possível ter uma noção bem clara dessa diferença salarial, em relação 

às qualificações desempenhadas por cozinheiros: “Precisa-se de 2 cozinheiros de forno e fogão, 

paga-se 70$ e 90$, 10 do trivial, paga-se 50$ e 40$, 2 copeiros, paga-se 50$ e 40$, uma lavadeira 

e engomadeira; na rua de Santo Antônio n. 15.” 13 

No entanto, a escolha de menores de idade, no caso das “meninas”, geralmente estava 

associada a funções em que os patrões poderiam as supervisionar mais de perto, como pajem, 

criadas (especialmente as de portas à dentro), ama seca e copeira. (SOARES, 2007: p. 118) Para 

ilustração, é importante registrar que uma menina, branca ou de cor, em 1892, para servir os 

arranjos de casa e servir de companhia de uma senhora, ganharia 15$ mensais. No mesmo ano, 

uma criada, adulta, só para servir uma senhora viuva, poderia ganhar até 40$ 14. 

Em suma, é importante relatar que não fica evidente a diferença salarial significativa em 

relação à nacionalidade da criada demanda. As principais diferenças encontradas estão relacionadas 

à especialização da tarefa desempenhada e à idade. 

Por fim, os anúncios nos permitiram, além de apurar às diversas nacionalidades das 

trabalhadoras domésticas, bem como as atividades que as mesmas desempenhavam e suas questões 

                                                 
13 Jornal do Commercio, 08 de novembro 1902. 
14 Anúncios do JC, 1892 
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salarias; seguir os rastros sobre quais localidades do Rio de Janeiro essas imigrantes europeias eram 

mais demandadas ou ofertadas.  

 Essas localizações geográficas verificadas a partir dos anúncios, implicitamente, permitem 

acompanhar o processo de reformas urbanas pela qual a Capital Federal passou entre 1868 

(primeiras concessões para linhas de bondes) e 1905 (auge das reformas urbanas empreendidas 

pelo governo federal e pelo prefeito Pereira Passos) (BENCHIMOL, 1990: p.97). Essas reformas 

propiciaram um deslocamento urbano de uma parcela da sociedade mais abastada para regiões mais 

afastadas da região central do Rio15. Além disso, facilitou a circulação de trabalhadores/as que, a 

partir da segunda metade do século XIX, eram, em sua maioria numérica, cada vez mais de 

condição civil livre16. Essa facilidade se deu graças à evolução dos meios de transportes 

experimentada a partir de 1868, quando há a inauguração dos carris urbanos da Botanical Garden 

Company, que ligava a Rua Gonçalves Dias ao Largo do Machado, contribuindo para a história da 

urbanização da zona sul carioca. (BENCHIMOL, 1990: p.97). 

 Conforme iam se proliferando os bairros residenciais de caráter mais “aristocrático”, um 

mercado de trabalho local começou a se desenvolver em torno de atividades como o comércio 

(tanto o formal, quanto o informal), a exploração de pedreiras e também a prestação de serviços 

domésticos, como o caso da Casa de consignação de compra, venda e aluguel de escravos, José de 

Souza Medina, que, em 1880, tinha uma agência na Rua das Laranjeiras n. 13. (SOUZA, 2010: 

239). 

A forma de contratação através dos anúncios de jornais, como já mencionado, era uma prática 

muito comum e popularizada entre a população carioca. A partir deles, destacam-se diversos 

aspectos da sociedade, inclusive de quais regiões as/os criadas/os europeias/us estavam fixados ao 

se lançarem no serviço doméstico. Desta maneira, foi traçado um mapa de parte da cidade do Rio 

de Janeiro, que abarca parte das zonas central, sul e norte para marcar a porcentagem referente à 

demanda (precisa-se) e oferta (aluga-se e oferece-se) de criadas/os europeus/eias, em que o 

endereço do ofertado ou demandado está exposto. Todavia, para que as mudanças fossem 

                                                 
15 No caso da zona sul, não podemos  dizer que sua população foi composta apenas pelas classes dominantes. De acordo 

com Maurício de Abreu, essa zona administrativa possuía, em sua composição social, uma população não aristocrática 

composta, sobretudo, por imigrantes portugueses engajados no comércio, em terrenos menos valorizados, como os 

arredores do cemitério de São João Batista. Além disso, com a proliferação de habitações coletivas, como os cortiços, 

regiões como Botafogo também abrigava uma importante camada popular. ver: BENCHIMOL, op.cit. P.103. 
16 Em 1870, 57%, das criadas no Rio de Janeiro eram livres, essa tendência foi só aumentando, uma vez que através 

do censo de 1872, observamos a presença de 63% de livres desempenhado a atividade de criada. Ver: GRAHAM, 

Sandra L. op.cit. tabela 3. p. 209. 
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perceptíveis ao longo do tempo, no que se refere à localização geográfica, foram elaborados mapas 

representando dois momentos: 1882-1902 e 1907-1922. 

 

 

Mapa 1 – Localização de criadas/os europeias/eus (1882-1902) 

Fonte: Mapa confeccionado a partir do aplicativo Google Maps, localizando geograficamente as 

ruas (atualizadas quando preciso) citadas em anúncios de alugue-se/ oferta-se e precisa-se de 

criados/as europeus/ias, no período de 1882-1902. 
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Mapa 2 - Localização de criadas/os europeias/eus (1907-1922) 

 

 
Fonte: Mapa confeccionado a partir do aplicativo Google Maps, localizando geograficamente as 

ruas (atualizadas quando preciso) citadas em anúncios de alugue-se/ oferta-se e precisa-se de 

criados/as europeus/ias, no período de 1907-1922. 

 

 

Nos mapas acima, observa-se uma concentração maior de imigrantes europeias/eus na região 

central do Rio de Janeiro. No mapa 2, que se refere ao período de 1882 a 1902, vê-se uma 

concentração de oferta e demanda de imigrantes europeias/eus na zona central do Rio de Janeiro17 

                                                 
17 Gladys informa que no Primeiro Reinado, a região central do Rio era uma área bastante ocupada pelos lusitanos. De 

acordo com a autora: “Na freguesia da Candelária ficava parte da rua da Vala e essa região abrigava a maior 

percentagem de filhos de Portugal  (...) Quanto a Santa Rita, onde localizavam a Prainha e o Valongo, se é verdade 

que homiziava negros e era o local preferido dos líberos, era fronteiriça com o mar, fácil de desembarque nas suas 

muitas ilhotas, de onde os portugueses em situação de ilegalidade podiam alcançar a terra ou escapar em pequenos 

botes para o interior da baía de Guanabara.”. VER. RIBEIRO, Gladys Sabina. “Cabras” e “Pés-de-chumbo”: os 

rolos do tempo. O antilusitanismo na cidade do Rio de Janeiro (1890-1930). Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Ciências Humanas e Filosofia. Centro de Estudos Gerais. Niterói: UFF, 1987.  p.84 Sobre a população hispânica, os 

mesmos aglomeravam-se nos distritos de Santa Rita, Sacramento, São José, Santo Antônio, Espírito Santo, Glória e 

Gamboa. “Essas áreas, densamente povoadas, haviam escapado do plano de obras de remodelação e saneamento 

iniciado em 1902 pelo prefeito Pereira Passo. Ali se localizava a maior incidência de habitações coletivas da cidade, 

os populares ‘cortiços’. Isto nos permite inferir que os recém-chegados compartilhavam com os segmentos mais baixos 

da população carioca do mesmo padrão de moradia”. Ver: GUIMARÃES, Lucia Maria Paschoal. Breves reflexões 

sobre o problema da imigração urbana. O caso dos espanhóis no Rio de Janeiro (1880-1914). Acervo. Revista do 
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– 77,4% das referências a essas/es criadas/os tinham como o endereço citado, alguma rua da zona 

central do Rio (24, das 31 referências); 16,1%, concentravam-se na zona sul (5 referências); e 6,5%, 

na zona norte (2 referências). 

Essas referências e estatísticas em relação à ocupação dessas/es imigrantes na cidade do Rio 

de Janeiro não refletem a realidade de fato da circulação e ocupação imigrante no Rio. Nos mapas 

e dados apresentados anteriormente só nos valemos dos dados citados explicitamente, porém havia 

anúncios referindo-se ao termo “criada/o estrangeiras/os”, que certamente incluíam, em sua 

maioria, as/os europeias/us (27 referências para o período selecionado de 1882-1922). Além disso, 

não podemos nos esquecer dos anúncios que não citavam a nacionalidade das/os criadas/os 

demandadas/os ou ofertadas/os, mas que possivelmente poderiam encobrir um universo de 

europeias/us que, uma vez chegadas/os ao Rio, se lançavam ao serviço doméstico como uma forma 

de obtenção de moradia, teto, alimentação, vestimenta e salários (que muitas vezes poderiam não 

ser monetário). 

Retomando as análises dos mapas, nota-se que a partir do segundo mapa (1907 a 1922), há 

uma tendência a uma equiparação entre as ofertas e demandas de criados/as europeus/ias entre as 

zonas central e sul (dos 12 anúncios, 6 referiam-se a zona central, enquanto 5 referiam-se a zona 

sul). Se em fins do século XIX, observa-se uma concentração de criados/as na região central da 

cidade, no século XX, sobretudo, a partir das reformas urbanas, na então Capital Federal, percebe-

se uma transferência desses/as criados/as acompanhando o movimento de deslocamento de pessoas 

para a zona sul. Nos anúncios abaixo, verifica-se a presença de algumas ruas da zona sul onde é 

possível encontrar criados/as europeus/ias. 

Aluga-se uma moça portuguesa, com pratica de copeira e arrumadeira sabendo coser; só 

para casa de família; na rua de S. Clemente n. 16, casa 2, Botafogo. 

 

Empregada - francesa, suíça ou belga que saiba bordar bem a mão, precisa-se na rua 

Barão de Itambí n. 38  

 

Precisa-se de uma boa criada, copeira e arrumadeira, prefere-se portuguesa, para um 

casal estrangeiro; na rua Correia Dutra, n. 145.  

 Certamente essa mobilidade geográfica, da zona central para a zona sul, ao longo dos anos, 

por parte dos criados, acompanha um movimento realizado pelos patrões. Nos anúncios 

selecionados das famílias estrangeiras que demandavam por criados, percebe-se uma tendência do 

                                                 
Arquivo Nacional. Jul/dez 1997. p. 188. 
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deslocamento para a zona sul do RJ. Entre 1882 a 1902, das nove referências de famílias 

estrangeiras, com endereço citado, 6 referenciam-se a pessoas residentes na zona central do Rio. 

Esse panorama muda no período de 1907 a 1922, das sete referências, 4 eram da zona sul. 

Precisa-se de uma cozinheira que lave alguma roupa, para pequena família estrangeira, 

na rua Conselheiro Pereira da Silva, n. 31 Laranjeiras 

 

Precisa-se para casa de pequena família alemã; de uma perfeita cozinheira, de bom 

comportamento e que de boas referencias; na rua Carvalho Monteiro n. 42, Catete, casa 

do Sr. Oscar. 

 

Precisa-se de uma boa arrumadeira para casal português; na rua Conde da Lage n. 21, 2º 

andar. 

 

Precisa-se, para um casal francês, de umaa criada para todo o serviço de casa, exceto o 

de lavagem, que seja asseada e de boas referencias de sua conduta, sendo de preferencia 

de cor branca  e que durma no aluguel; ordenado de 40$; tratar a ladeira de Santa Tereza 

n. 104 

 

Precisa-se de um rapaz para serviço domestico, em casa de família estrangeira; na rua 

Senador Otaviano, Cosme Velho 

 

Cozinheira - família inglesa precisa de uma com boas referencia. Rua Francisco 

Otaviano n. 56, Copacabana. 

 

Precisa-se de uma empregada para costuras e pequenos serviços de casa de família 

inglesa, que passe o verão fora; prefere-se que fale inglês; na rua D. Luiza n. 218, Santa 

Thereza. 

A partir dessas informações, pode-se considerar que o serviço doméstico era uma atividade 

de inserção desses imigrantes, não só no mercado de trabalho, quanto na cultura e na sociedade 

carioca. Essas pessoas, por mais que não vislumbrassem uma carreira mais duradoura no serviço 

doméstico, exerciam-na como um meio de não caírem na penúria, uma vez que chegavam, muitas 

vezes, apenas com a roupa do corpo. Assim, os anúncios mostram-se como fontes basilares, com 

um viés atual para o desenvolvimento de análises do mundo do trabalho brasileiro.  
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MERCADOS NOSTÁLGICOS DE LOS ARENALENSES1 EN EL NORTE2: MUJERES Y 

LA TRANSMISIÓN DE SABER A LAS SIGUIENTES GENERACIONES 

Eduardo Saldívar Rosales3 

Introducción general  

El desarrollo de la investigación fue estimulada por el interés por conocer las historias 

sociales y culturales de los ausentes del El Arenal, Jalisco, que por diversas razones emigraron de 

su pueblo a otras ciudades del interior de la República mexicana y en espacial a los que radican en 

Estados Unidos.  

La primera indagación sobre el fenómeno se realizó con la primera generación de migrantes 

llamados trabajadores temporales o Braceros que se emplearon entre 1942 a 1964, dentro del 

segundo Programa Bracero, los entrevistados mencionaban que ahora sus hijos y nietos radican en 

Estados Unidos, de ahí se desprendieron las siguientes preguntas que ayudaron a reconstruir el 

contexto histórico, social y cultural de los Arenalenses Ausentes.  

En este trabajo inició en el Municipio de El Arenal, Jalisco con el tema de la migración 

durante la época de los Braceros4 (1942-1964). Las primeras aproximaciones sobre la temática 

surgieron a raíz de las inquietudes sobre el fenómeno migratorio que despertaban las 

conversaciones que se escuchan entre los vecinos del poblado, particularmente sobre los trabajos 

temporales en el Norte como braceros. Las charlas y anécdotas de los actores motivaron la 

realización de entrevistas orales que permitieron hondar sobre el tema, seleccionando para ello a 

los personajes que proporcionaron información relevante para llevar a cabo las primeras 

exploraciones de tan importante fenómeno.  

Gracias a que en El Arenal fue residente desde niño Eduardo Saldívar Rosales  fue posible 

tener una cercanía con los actores lo cual facilitó la realización de la investigación, el ir y venir de 

los braceros despertó la curiosidad de ahondar sobre su vida, sus viajes, la relación con sus 

familiares, amigos, vecinos, la duración del viaje, el regreso, tipos de trabajos, idioma y las 

novedades que se encontraron en su estancia en el Norte. 

La reconstrucción de un escenario imaginario cimentado por las charlas de los braceros, 

generó una inquietud por saber la forma de vida y trabajo en los Estados Unidos rescatando un país 

                                                 
1 Gentilicio a los habitantes que de El Arenal, Jalisco, México.   
2 Referencia geográfica para indicar Estados Unidos.  
3 Universidad de Guadalajara. elarenaljalhijosausentes@gmail.com 
4 Trabajadores temporales que se emplearon en el esquema Bracero 1942-1964, especialmente en el campo.  
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magnifico en lo supuesto, el cual hay  grandes espacios, con ciudades planificadas, sistemas de 

comunicaciones avanzados, tecnología de vanguardia, sociabilización con paisanos de otros 

Estados de la República mexicana. La conexión e identificación de los actores generó la 

expectación por saber los pormenores de esa temática.      

En el desarrollo de la investigación, se enfocó principalmente en la historia oral. Para ello es 

preciso comprender que es lo que encierra la oralidad y para qué sirve.  La memoria oral tiene un 

carácter no institucional, que se aleja de la memoria institucionalizada, incluso de aquella producida 

por sectores no hegemónicos o subalternos5. Lo oral nos remite a la continuidad y por ello se acerca 

a la etnología”6.  Por ello la historia oral permite al investigador acercarse y construir un lenguaje  

específico y propio de los actores de estudio, indagando aspectos individuales que la historia 

institucionalizada no permite ahondar en los aspectos individuales. 

Ubicación geográfica de El Arenal, Jalisco, México 

Se localiza a 36 kilómetros de la ciudad de Guadalajara al noroeste del Estado de Jalisco,7 

ubicado precisamente en las coordenadas 20º42’44” a 20º52’15” de latitud norte y de los 

103º37’04” a  103º42’45” de longitud Oeste, a una altura de 1,400 metros sobre el nivel del mar. 

Limita al Norte y al Poniente con el Municipio de Amatitán, al sur con Tala, y al Oriente con 

Zapopan. Según informes proporcionados por la Secretaría de Gobernación, El Arenal contaba, en 

el año de 1988, con una población total de 12,823 habitantes, que representa el 0.21% del estado 

de Jalisco y el 0.014% del país. La tasa media anual de crecimiento en la década de 1970 a 1980 

se dio en razón del 0.71%. El municipio de El Arenal tiene nueve poblados, además de la cabecera 

municipal: El Arenal, El Careño, Empalme Orendain, Huaxtla, La Laguna (contiguo a la Laguna 

Colorada), Palo Verde, Santa Cruz del Astillero, Santa Quiteria, Tejas, Trojes y otros más que se 

han agregado en los últimos años debido a su crecimiento poblacional.  

El clima de la zona propicia el cultivo de caña de azúcar, maíz, sorgo, frijol, agave azul, etc. 

Siendo éste último el más representativo de la región para la elaboración del tequila. El paisaje 

natural que ofrece la localidad como parte de la zona volcánica de Tequila, permite al agave azul 

reproducirse con facilidad. Dentro del paisaje natural y agrícola, al internarse dentro del municipio 

                                                 
5 Joutrad, Philippes. 2007, P. 115-122.  
6 Ma. Del Carmen Collado Herrera. 1994 ¿Qué es la historia oral? En Graciela de Garay (Coord.). La historia con  

micrófono. México. P 21. 
7 Roberto Galván Ramírez (Coordinador). Enciclopedia de los municipios de México. 1988.  México. Centro Nacional 

de los Estudios Municipales de la Secretaria de Gobernación. Tomo: los Municipios de Jalisco, pp. 84 a la 90. 
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de El Arenal, Jalisco, recorriendo la carretera número quince desde la ciudad de Guadalajara hacía 

el poniente. 

 

Ilustración 1Paisaje agavero, al fondo se ubica la Hacienda El Careño, El Arenal, Jalisco. Fotografía de 

Eduardo Saldívar Rosales, 2009. 

La franja de agave azul weber del lugar fue declarado patrimonio mundial. El Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes por sus siglas (CONACULTA, 2007) menciona que el 12 julio 

del 2006 se distinguió como Patrimonio Mundial en la categoría del Paisaje Cultural por parte de 

las Naciones Unidas por la educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). (2006) diario El 

Informador. 

Conceptos de migración y transnacionalidad  

La migración es un tema que genera una serie de debates políticos, sociales, religiosos, 

económicos, culturales, entre otros elementos de estudio, por tal motivo la relevancia de analizar 

las características del fenómeno para su comprensión. Los diferentes enfoque teóricos sobre el 

concepto han asistido a varias disciplinas para profundizar la investigación.  

Dentro de los diferentes estudios señalan que una gran mayoría de migrantes se movilizan de 

su lugar de origen a una ciudad que les garantice una mejor calidad de vida. En cierta manera la 

migración manifiesta una serie de características de demanda y oferte en análisis de mercado 

laboral global, a su vez la movilidad produce una serie de rutas de origen y destino que teje una red 

de personas que facilita la movilidad. 

El concepto de migración se puede comprender como la movilidad de individuos de una 

residencia de origen a otra de destino. La Real Academia Española, RAE (2010), lo define “acción 
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y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él”. Asimismo lo describe como un 

desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente son por causas económicas. Se 

puede profundizar que el fenómeno es complejo por sus diferentes vertientes, por un lado el éxodo 

se puede generar por la violencia que puede existir en la ciudad de origen, por invitación de 

familiares a viajar a un país en el cual tiene mejores condiciones económicas y calidad de vida, 

otros en cambio se trasladan por la aventura y el sueño de vivir y conocer otro país. Durand y 

Massey (2003) señalan la migración internacional surge como respuesta a las disrupciones y 

disociaciones que inevitablemente ocurren en el proceso del desarrollo capitalista. Los flujos 

migratorios que se originan en los países que no pueden retener a sus ciudadanos por razones de 

estabilidad económica y pueda garantizar que las familias pueden vivir de manera cómoda en su 

país, posibilita el éxodo de su nación a un país que tenga mejores condiciones de vida. El 

movimiento de población de manera global propicia que se generen vínculos, redes de amigos y 

familiares que ayudan al desplazamiento de los inmigrantes, creando comunidades de sujetos que 

se concentran en las diferentes ciudades de refugio final. 

Para Massey, Alarcón, Durand y González (1991) la migración desde México hacia Estados 

Unidos se explica como un proceso dinámico y autosuficiente; son procesos integrales los aspectos 

sociales, culturales, económicos, podrían definirse como procesos de hibridación dinámica. Las 

redes de familias van cambiando las rutas de inserción en Estados Unidos, la población que viaja 

a Estados Unidos son de todas las edades, desde niños, adolescentes, mujeres, etc., siendo para los 

años de 1942 a 1980 exclusivo para los varones de manera sobresaliente, los hombres representaron 

la mano de obra de preferencia en los campos de Norte América, implicaba en algunas de las veces 

que se desempeñaron arando la tierra, 41 cultivando, cosechando y en algunos casos empacando 

los diversos productos, los jóvenes fueron la base principal para levantar las cosechas lo que 

garantizó el abastecimiento para los ciudadanos anglosajones. 

Los actores comparten vidas culturales de manera bilateral, Woo (2001), establece que la 

migración transnacional se entiende como parte de los procesos internacionales; ésta es una de las 

nuevas formas de observar. La migración transnacional cubre dimensiones económicas, políticas, 

culturales y sociales. Siendo el migrante un actor social entre los dos países en sus procesos de 

acomodo, estabilidad, durante su estancia en Estados Unidos. La migración global se puede 

comprender como un fenómeno social y cultural que estimula el surgimiento de las realidades 

sociales diversas, entre ellas la hibridación cultural en la región a la cual llegan los inmigrantes, los 

sujetos que se asientan en la ciudad de destino final no olvidan su cultura inmersa en ellos, así 

como sus costumbres de arraigo con su lugar de origen. 
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Dentro de esta dinámica los inmigrantes cargan una serie de significados de su lugar de origen 

y parte de su formación cultural de su familia, la cual al llegar a su destino final en Estados Unidos, 

terminan intercambiando experiencias con la cultura de acogimiento. Asimismo los sujetos 

migrantes como señala Arizpe (2006) Estados Unidos traen a México bienes de prestigio y signos 

de éxito emblemáticos de la modernidad; de México llevan al norte objetos y mensajes 

representativos de afectos tradicionales, de solidaridad, y reafirmación comunitaria. 

La transnacionalidad como proceso internacional de la migración permite observar a los 

migrante como representantes sociales, culturales, políticos, dinámicos que cumplen funciones 

específicas con sus familiares y amigos en su lugar de origen, algunas de las funciones van desde 

la participación de clubes sociales para ayuda a su propia comunidad, generan proyectos de 

intervención para su pueblo, algunos de los clubes de migrantes u organizaciones logran gestionar 

con las autoridades de sus pueblos políticas de beneficio social, trabajos de manera conjunta, la 

transnacionalidad de los sujetos les permite tener participación en su lugar de origen desde su lugar 

de residencia en Estados Unidos. Las comunidades de migrantes comparten una serie de relaciones 

en las cuales se identifican, de creencias, ideologías, valores, reglas morales, sociales y en algunas 

veces que los rige entre sí. Por otro lado las comunidades de migrantes tejen rutas de 

desplazamiento de su sociedad hacía el Norte, dejando entrever la forma de organización entre las 

familias ausentes que se comunican de manera grupal. Asimismo, consideramos que las redes en 

los migrantes representan un medio de integración que les permite mantener vínculos de 

coincidencia. Esta identificación implica que las personas o grupos que se reconozcan 

históricamente en su propio entorno físico y social, reconocimiento constante que provee de 

carácter activo a la identidad cultural. Dentro de las consideraciones se deja entrever la red como 

un medio eficaz. 

Existen lazos que vinculan comunidades remitentes y puntos específicos de destino en 

las sociedades receptoras; estos nexos unen a los emigrantes y no emigrantes dentro de 

un entramado de relaciones sociales complementarias y de relaciones interpersonales 

que se sostienen gracias a un conjunto informal de expectativas recíprocas y de 

conductas pre-escritas.8 

Los migrantes establecen mecanismos que facilitan los viajes de sus familiares y amigos para 

cruzar a Estados Unidos. Este dispositivo les permite trazar rutas de viaje y comunicación para 

poder llegar a su destino final sin las mayores complicaciones. Israde señala (2006) que las redes 

                                                 
8 Massey, Alarcón, Durand, González, 1991, p. 171 
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nacionales se conforman desde México y llegan a distintos lugares de Estados Unidos, y una de sus 

premisas más importantes es la de ayudar a los paisanos a llegar con bien al otro lado. Sin embargo 

hay redes de familias de migrantes que se conforman desde Norte América, teniendo contacto con 

sus paisanos desde el país de destino, monitorean la ruta desde su salida del pueblo, y los 

pormenores del viaje hasta llegar al destino final. Migración y la identidad cultural son dos 

elementos unidos fuertemente, porque en ellos se trasladan todos los rasgos y características de la 

persona y su forma de ver la vida hacia el nuevo entorno. 

Identidad Cultural 

La identidad cultural permite identificar y al mismo tiempo diferenciar a la persona de los 

otros sujetos sociales y muchos de esos elementos identitarios son influenciados igualmente por 

ciertas características del lugar donde se construye su nuevo entorno. (Vázquez, S. 8 de febrero de 

2009). La identidad e identidades de sociedades de origen y de destino comparten expresiones 

particulares de su comunidad, así también las creencias se comparten con sus amigos y familiares 

en fiestas familiares, cívicas, religiosas, deportivas, en un espacio transfronterizo. 

Las manifestaciones simbólicas de los ausentes estando en otro lugar de residencia denotan 

la identidad cultural que tienen con respecto a los individuos que son originarios de la localidad de 

destino. Podemos agregar que los sujetos que se desplazan al país vecino del norte llevan consigo 

fisonomías culturales, patrimonio cultural intangible, identidad cultural con elementos estáticos, 

entidades sujetas a cambios permanentes, condicionadas por factores externos y por la continua 

retroalimentación de la cultura de origen y la de destino. Entendemos identidad cultural cómo las 

experiencias orales, escritas, que se transmiten y se comparten una población determinada, son los 

mecanismos que constituyen una memoria colectiva, con ello el sujeto recrea su identidad con los 

demás miembros de la sociedad con sus interacciones sociales y culturales.  

Por otro lado la comunidad migrante lleva consigo representaciones culturales inmateriales, 

como danzas, bailes, procesiones religiosas, cantos, alabanzas, inmersos en los migrantes, los 

cuales forman parte de su legado cultural no material que en algún momento manifiestan en fechas 

relevantes para ellos. Para profundizar el concepto es necesario citar el diccionario de la Real 

Academia Española menciona lo inmaterial como un adjetivo para definir lo no material, lo 

intangible define lo que no debe o puede tocarse, y patrimonio se menciona hacienda que alguien 

ha heredado de sus ascendientes. (2014). Por otra parte la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO) define el patrimonio cultural inmaterial 
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como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, 

los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio 

cultural. El patrimonio cultural se conforma a partir de procesos sociales y culturales con 

atribuciones de significaciones y valores propios de una comunidad.  

El patrimonio inmaterial de una cultura, como el acervo de conocimientos, costumbres, 

tradiciones, mitos y lenguaje que le aportan su carácter propio, se relaciona directamente con la 

identidad cultural de un grupo social. El inventario por salvaguardar el patrimonio cultural define 

la (UNESCO) como una transmisión de “generación en generación, es recreado constantemente 

por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su 

historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover 

el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana UNESCO (2011). Los ausentes tienden 

a reencontrarse con su legado cultural y generar espacios que les permita manifestar sus 

expresiones de identidad individual y compartida, el escenario les facilita manifestar su legado 

cultural, garantizando la permanencia de su patrimonio cultural inmaterial en otros espacios. 

El concepto ayuda a conocer el legado cultural de los migrantes, al mismo tiempo permite 

clasificar los elementos de identidad y patrimonio cultural inmaterial que expresan las familias de 

ausentes en otras localidades. De ahí que el patrimonio inmaterial se considere el basamento de la 

identidad cultural, la identidad cultural del migrante estará determinada, entonces, por el 

patrimonio inmaterial de su cultura, el cual abarca todas las manifestaciones que no tienen 

representación material y, básicamente, corresponden a las creaciones de una comunidad cultural, 

fundadas en las tradiciones expresadas por individuos que responden a las expectativas de su grupo, 

como expresión de identidad cultural y social; además de los valores transmitidos oralmente.  

Elementos de identidad y patrimonio cultural de las familias Arenalenses que viven en 

Estados Unidos. 

Las mujeres Arenalenses trasmisoras de saberes 

Las mujeres de los migrantes juegan el papel preponderante de recrear los elementos de 

identidad más importantes en espacios transnacionales, entre ellos la gastronomía, religión, cultura, 

expresiones orales, conocimientos entre otros, lo que garantiza la continuidad de saberes a las 

siguientes generaciones. De este modo, la cultura entre las familias de ausentes que radican en 

Norte América encierra aspectos de desarrollo humano que se manifiestan signos y significados de 
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lo inmaterial (como el conocimiento, las tradiciones, la forma de ver la vida, los valores, etc.) y en 

lo material de una colectividad. Sin embrago, las manifestaciones culturales generan un sentimiento 

de pertenencia a un determinado grupo, es decir, un sentimiento de identidad que, hasta cierto 

punto, lleva a fomentar el desarrollo económico del grupo y del territorio de origen. 

Las primeras mujeres de El Arenal, Jalisco, que se fueron al Norte data entre los años de 1960 

a 1962, ya para mediados de 1970 inician una serie de procesos de regularización de estancia legal 

para las mujeres casadas por parte de los varones que hacen la petición de su mujer e hijos en 

algunos casos para que radiquen en Estados Unidos. Con ello consolidar los lazos de familia y 

garantizar la unidad estando lejos de casa, al mismo tiempo se establecen redes de comunicación 

entre las familias del pueblo y los del país vecino del Norte, con ello dan inicio la migración de 

rutas de destino final en las ciudades y pueblos de California preferentemente. 

Para finales de los años de 1980 y principios de los años de 1990 varias mujeres jóvenes se 

van a Estados Unidos de manera legal e ilegal, el éxodo es dinámico y con parentescos y entre 

amigos cercanos del barrio. Se hace por medio de invitaciones de familiares que ya  radican en 

EEUU, y les envían dinero para que crucen de manera ilícita o bien viajan con visado y 

posteriormente se quedan allá con la familia o amigos, en otros casos van con petición de residencia 

vía familia. Comprendiendo la diversidad de viajes para establecerse en el vecino país del Norte, 

las mujeres se reencuentran en las urbes de concentración de Arenalenses, entre ellas el área de Los 

Ángeles, la bahía de California, San Francisco y sus alrededores, Stockton, California, como las 

principales.  

Las señoras comienzan a reunirse en fechas importantes de la comunidad de El Arenal en 

California, la necesidad de tener una conexión con el terruño y su cultura, entre los días importantes 

son el 24 y 25 de diciembre, navidad y noche buena, 31 de diciembre y 01 de enero, 2 de febrero 

día de las fiestas patronales del pueblo se festeja a la Virgen del Rosario patrona de El Arenal, el 

10 de mayo día de las madres en México, 16 de septiembre día de la Independencia y fiesta 

nacional, entre otras ocasiones especiales. 

Dentro de las experiencias de las familias por medio de Las redes de familias permiten en 

algunos casos que emigre primero unos de los familiares, y poco a poco viajando el resto de la 

familia. La migración de mi familia empezó con la partida de mi papa Eleuterio Valdez Ramírez 

hacia Estados Unidos, en la década de los 60. Posteriormente le siguió mi hermano Sebastián 

Valdez González, alias el Tano, en el 1985. Y yo, en 1991, y después el resto de mi familia, mi 

mamá Virginia González, mis hermanos Lourdes,  Silvia, Eduardo, Teresa, y Mayra, en 1995. Y 

en pocas palabras esta es la historia de la migración de la familia Valdez González a los Estados 
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Unidos, se vieron en la necesidad de abandonar el terruño, despedirse de sus amigos y familiares 

para emprender su vida en el nuevo país9.   

La necesidad de los miembros de familia de estar vinculados se externa a través el deseo de 

establecer contacto entre sí, al mismo tiempo las redes de familias generan tramas de comunicación 

que les permite estar juntos en otro espacio, asimismo la unidad entre los familiares les proporciona 

los lazos familiares.  

Participación de las mujeres Arenalenses en los eventos culturales en Estados Unidos 

Programas culturales o encuentros de Arenalenses obedecen a la necesidad de reencontrarse 

las familias en ciudades en las cuales existe concentración importante de habitantes de El Arenal, 

en especial California, segundo Nevada y tercero Oklahoma. Dentro de los programas culturales 

las mujeres juegan un papel preponderante dentro de la organización, antes, durante y después de 

los acontecimientos. Por un lado entre las diferentes familias acuerdan los tipos de alimentos que 

se van a preparar para ese momento especial, regularmente son con el sazón del terruño, tratan de 

recrear lo mejor posible la gastronomía, asimismo la participación de las damas, familiares y 

amigos generan un espacio de transnacional de conocimientos que se compartidos de manera 

vivencial, ello es desde la lista de alimentos, tiempos, elaboración, degustación, y los comentarios 

de los platillos. Elementos que coadyuvan revivir la vida sociocultural de los ausentes estando lejos 

de casa.   

Los eventos familiares, religiosos y cívicos, la damas interactúan entre ellas para ir acordando 

las formas de celebrar, a su vez integran a sus familias para que colaboren. Son diversas las formas  

de participar, en los saberes gastronómicos las niñas inician con la ayudando a la abuela o madre 

con la preparación de los alimentos, pueden ayudar a cortar los granos de maíz, lavar hojas de 

tamales, limpiar frijol, lavar o desangrar las carnes rojas, picar cebolla, los rituales son familiares, 

regularmente la congregación son entre 3 o 4 familias, entre ellas comparten formas de cocinar o 

bien trabajan en equipos con diferentes funciones, tomando en cuenta a las niñas y adolescentes a 

colaborar.  

                                                 
9 Entrevista con Imelda Valdez, realizada por Eduardo Saldívar Rosales. 15 de abril del 2014 en Sonoma, California, Estados 

Unidos. 
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Dentro de las fiestas religiosas que se llevan en el norte y sur de California, las mujeres de 

diferentes generaciones ayudan con los arreglos florares, altares, rezos, con frecuencia establecen 

oraciones durante nueve días en diferentes hogares, al mismo tiempo cada hogar en anfitrión, 

familia y vecinos hacen los arregles para la Virgen o algún devoto religioso, al terminar la 

celebración ofrecen alimentos y bebidas, regularmente los preparan con estilo del pueblo, lo que 

deja entrever la necesidad de tener un vínculo con el lugar de origen. Contacto que permite tener 

identidad cultural estando en otras ciudades, a su vez el legado cultural de las familias arenalenses 

preferentemente por las mujeres consolidad la continuidad de los saber, experiencias, vivencias, a 

otras generaciones de manera dinámica. Parte de los conocimientos de las mujeres que transmiten 

a los hijos obedece a la vida sociocultural que llevaron a cabo en su pueblo, la vida cotidiana, 

anécdotas, añoranzas, paisajes, sonidos, eventos religiosos, frutos, entre otras cosas.  La siguiente 

tabla se construye a través de los registros obtenidos por medio de charlas, entrevistas orales, 

percepciones en los espacios transnacionales.  

 La necesidad de reconstruir espacios similares a su lugar de origen les permite tener un 

pedazo de cultural, la cual la comparten con sus paisanos.  
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Conclusiones finales  

El desarrollo del trabajo inició con una breve descripción de histórica del municipio de El 

Arenal, Jalisco, de manera sistematizada se habló de la forma de irse a Estados Unidos durante el 

Programa Bracero que comprendió de l942 a 1964, estudiando las diversas experiencias entre los 

actores. Acto seguido comprender la comunidad de ausentes establecen formas de apropiación por 

medio de redes de familia y amigos, los cuales van estableciendo comunidades de destino final y 

reencuentro.  

Las nuevas tecnologías facilitan hoy en día los diálogos para compartir experiencias, al 

mismo tiempo comparten las formas en las que se llevarán a cabo los eventos cívicos, religiosos y 

familiares.  Las mujeres son el pilar del registro del patrimonio cultural intangible y salvaguarda, 
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el cual es transferido a las segundas y terceras generaciones de ausentes. Dentro de la herencia 

cultural abre la ventana para que especialistas en los temas de patrimonio cultural  realicen un 

inventario, condesciende clasificar signos y significados de los sujetos, promueve la comprensión 

y la importancia de la mujer como anclaje de conocimiento, se dejan entrever los mercados 

nostálgicos de los migrantes cuando están lejos del terruño y la necesidad de recrear su cultura en 

espacios transnacionales.  

Las investigaciones abonan a la construcción de proyectos interdisciplinarios y promueve el 

registro de recetas, cantos, alabanzas, bailes, festejos, a través del consumo cultural.  

Por último el investigador juega un papel preponderante al facilitar el dialogo entre los 

diferentes organismos educativos, dependencias gubernamentales, asociaciones civiles, privadas, 

sociedad, entre otros, generar vínculos de comunicación con la población de manera conjunta. 

Impulsando proyectos que contribuyan al consumo cultural y su preservación, al mismo tiempo 

ayuden a la reconstrucción del tejido social, asimismo se demuestra que los proyectos culturales 

generar espacios para tener un mundo mejor. 
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Anexos 

Imágenes de la gastronomía que elaboran las mujeres, arreglos cívicos, religiosos, entre otros, en 

Estados Unidos. 

 

Virgen del Rosario, patrona de los Arenalenses. Tulsa, Oklahoma, 14 de mayo del 2016. Fotografía de 

Eduardo, Saldívar. 

 

 

Carnitas estilo Arenal, carne de puerco elaborada en un cazo la cual se poder servir con frijoles, arroz, 

salsa, picante, etc. Tulsa, Oklahoma, 14 de mayo del 2016. Fotografía de Eduardo, Saldívar. 
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Guisos elaborados con recetas familiares que se transmiten de generación en generación: Rajas con queso, 

frijoles fritos, chicharrón en salsa, carnitas, huevo con chorizo, etc. El Arenal, Jalisco, México, 22 de junio 

del 2015. Fotografía de Eduardo, Saldívar.  

 

 

Tangaixtes, personajes carnavalescos que montan un escenario lúdico sátiro, catarsis social lleno de 

contrastes. Stockton, California, 13 de septiembre del 2014. Fotografía de Eduardo, Saldívar. 
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A TRANSNACIONALIZAÇÃO DA GUERRA: VIOLÊNCIA SEXUAL E 

DESLOCAMENTOS FORÇADOS NO CONFLITO ARMADO COLOMBIANO. 

Ana Taisa da Silva Falcão1 

Um dos elementos político-militares mais paradoxais da história contemporânea da América 

Latina é o conflito armado colombiano; sua extensão temporal, suas implicações geopolíticas, seus 

processos de resistência e, certamente, sua constante produção de múltiplas formas violência contra 

a população civil. Compreender um conflito que data de inícios do século passado e se estende ao 

presente século requer um esforço historiográfico e sociológico bastante comprometido com a 

memória histórica. O que o propomos aqui é um exercício de reflexão sobre os impactos da 

violência de gênero como 1) arma de guerra; e 2) como elemento motivador de deslocamentos 

forçados femininos transfronteiriços.  

O processo de deslocamento forçado feminino pela violência do conflito armado é o ponto 

chave dessa pesquisa, levando-se em consideração a carência de trabalhos no campo da 

historiografia que se debrucem sobre este fenômeno e seus impactos sócio demográficos na 

Amazônia brasileira. Para tanto, estabelecemos um diálogo interdisciplinar entre os campos das 

ciências humanas, especialmente a Antropologia, Sociologia e a Geografia. No campo teórico, 

lançaremos mão de categorias abordadas pela História do Gênero, da História Militar e da História 

das Migrações Forçadas. No que se refere à noção de violência sexual, esta, quando assume o papel 

de arma de guerra, deve ser inserida no campo de estudo da História Política e da História Militar, 

não se limitando à área de História das Mulheres e das Relações de Gênero. O que propomos aqui, 

portanto, é a ampliação das relações entre campos historiográficos (MATOS, 1998, p. 67). Pensar 

as migrações forçadas de mulheres como consequência do conflito armado e suas múltiplas 

violações se apresenta aqui com o objetivo não só de problematizar este fato, mas de buscar 

estratégias de responsabilização, reparação e não repetição destes crimes. 

Compreender a violência de gênero e enfrentá-la é um fenômeno de ampla 

complexidade. É fundamental conhecer seu devir histórico, suas diferentes formas, 

interconexões e interdependências, seus contextos, as respostas que tem dado a política 

pública e as que tem apresentado a sociedade civil – em particular o movimento de 

mulheres e feministas –, e a normatividade e a legislação tanto nacional como 

internacional para preveni-la e sancioná-la. Cabe sinalizar que nas diferentes expressões 

do feminismo se encontram apostas teóricas e políticas para revelá-la. Entre elas, são 

importantes as que relacionam os âmbitos privado e público. Assim mesmo, nos 

                                                 
1 Doutoranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (PPGHIS-UFRJ). taisafalcao@gmail.com 
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contextos exacerbados pela presença de conflitos armados, as manifestações de violência 

para a vida das mulheres são agudas e nosso país é exemplo disso (LEÓN, 2011, p.5). 

O paradoxo entre a alta produção de relatórios, informes e trabalhos acadêmicos sobre a 

violência sexual e deslocamento forçado, de um lado, e os altos índices de subnotificação e 

impunidade para tais crimes, de outro, segue ainda carente de maiores investigações interessadas 

em observar o caráter histórico dessa contradição entre teoria e prática. Outro elemento, igualmente 

paradoxal, muito presente nas narrativas das mulheres sobre suas experiências enquanto vítimas de 

violação e/ou deslocamento forçado é a questão da pobreza, antes e depois de seu contato com a 

violência. O que nos leva a reforçar a importância de se debater as origens da violência na Colômbia 

a partir da análise da promoção e manutenção da desigualdade decorrentes do desenvolvimento 

capitalista nos países de capitalismo hipertardio, dependente e periférico2.    

Como na Colômbia nem toda pessoa deslocada se refugia em outro país, pelo contrário, a 

maioria migra de uma cidade a outra, de um estado a outro, utilizaremos tanto o conceito de 

refugiadas (os) como, com mais frequência, inclusive, o de deslocadas (os) (desplazadas). Apesar 

de usarmos dados oficiais sobre refúgio (no Brasil) e deslocamento (na Amazônia colombiana), 

refúgio aqui é entendido num sentido mais amplo, em que representa processos de fuga. 

Representa, mais do que acesso a marcos legais de proteção internacional, a busca por proteção, 

por segurança, por recomeço. 

Agora, sobre o conceito legal de refugiadas, utilizamos a definição formulada pelo Estatuto 

do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), quando da sua formação, 

em 1950. Definição reforçada no ano seguinte pela Convenção de Genebra sobre o Estatuto dos 

Refugiados, que entende a pessoa refugiada como aquela cujo direito de residir em seu país ou 

                                                 
2 Característica do processo de acumulação capitalista em toda a América Latina, com pequenas diferenças 

ligadas às especificidades locais de cada país, que, de um modo geral, são países que introduziram-se no sistema 

capitalista internacional de maneira associada aos países de capitalismo central. Tal associacionismo colocou nossas 

elites regionais na posição de “acionistas minoritários” dentro da lógica do capital multinacional e associado, 

cumprindo a função de mantenedores da lógica – histórica – colonialista através do controle das classes trabalhadoras, 

com ofensivas contrainsurgentes, lançando mão do aparelho do Estado e de seus exércitos privados para tentar 

inviabilizar as lutas operárias contra a exploração e desigualdade. Para saber mais sobre a opção burguesa latino-

americana pela via contrainsurgente, ver: ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo. Transformaciones del capitalismo en 

Colombia. Dinámicas de acumulación y nueva realidad. In: ASTORGA (2012). Y ESTRADA ÁLVARES, Jairo. 

Acumulación capitalista, dominación de clase y rebelión armada. Elementos para una interpretación histórica del 

conflicto social y armado. Informe Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Habana. Febrero, 2015. 

FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaio de interpretação sociológica. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 

1976. LEMOS, Renato. Contrarrevolução e ditadura: ensaio sobre o processo político brasileiro pós-1964. In: Marx e 

o Marxismo. V.2, n.2, jan/jul 2014. VEGA, Renán. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo 

del Estado. In: Informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Habana, 2015. 
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região de origem lhe foi furtado por motivos de raça, religião, nacionalidade, filiação/opinião 

política ou origem social (ACNUR, 2010, p.16).   

 Para tratar do conceito de deslocadas, nos baseamos na definição estabelecida na Colômbia 

pela Lei 387, de 1997, aprovada pelo Congresso da República, na qual deslocada é 

Toda pessoa que se tenha visto forçada a migrar dentro do território nacional 

abandonando sua localidade de residência ou atividades econômicas habituais, porque 

sua vida, sua integridade física, sua segurança ou liberdade pessoais foram vulneradas 

ou se encontram diretamente ameaçadas, por ocasião de qualquer das seguintes 

situações: conflito armado interno, distúrbios ou tensões internas, violência 

generalizada, violações massivas dos Direitos Humanos, infrações ao Direito 

Internacional Humanitário e outras circunstâncias emanadas das situações anteriores que 

possam alterar drasticamente a ordem pública3.  

Vale destacar que as cifras reais de pessoas que atravessam a fronteira amazônica para o lado 

brasileiro são muito difíceis de se estimar, embora levemos em consideração, discursivamente, o 

refúgio como todo movimento transfronteiriço consequente do conflito armado; para efeito 

metodológico desta pesquisa, nos utilizaremos de dados oficiais de deslocamento e refúgio. A 

saber, tomamos como fontes primárias para análise do fenômeno migratório na fronteira 

amazônica, os relatórios produzidos pela organização não governamental colombiana, Consultoría 

para los Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado (CODHES); os dados estatísticos para 

refúgio no Brasil, levantados em conjunto pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Refugiados (ACNUR) e o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE).  

Por fim, apresentaremos processos de deslocamento feminino de colombianas através da 

fronteira com a Venezuela, que, assim como o deslocamento fronteiriço com o Brasil, ocorrem na 

região amazônica. O foco principal é o deslocamento na fronteira colombo-brasileira, o caso da 

Venezuela tem a intenção de ilustrar a magnitude deste tipo de migração forçada. Apesar de 

existirem estudos demonstrando a recorrência desse fenômeno, bem como acordos entre os países 

que recebem esse fluxo migratório com o Governo colombiano, ainda assim, os deslocamentos 

fronteiriços são atos silenciosos, difíceis de se quantificar. O desejo de melhorar suas condições de 

vida, motivados pela extrema pobreza, ou fugindo por causa da violência, são fatores que 

contribuem para que as pessoas, ao atravessarem as fronteiras, silenciem suas experiências que 

motivaram o deslocamento.   

                                                 
3 Lei 397, de 18 de junho de 1997. Disponível em: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0387_1997.html. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/1997/ley_0387_1997.html
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No que se refere à região da Amazônia colombiana, esta corresponde a cerca de 55% do 

território colombiano, com população estimada em mais de 2 milhões de habitantes, o que significa 

aproximadamente 4,7% da população nacional (CODHES, 2011, p. 17). Trata-se da região com 

maior concentração de população indígena do país, especialmente nos departamentos de La 

Guajira, Vaupés, Guainía e Amazonas. Destes, apenas La Guajira não faz fronteira com o Brasil. 

Os departamentos de Amazonas, Guainía e Vaupés possuem um percentual de populações 

indígenas de 43,4%, 64,9% e 66,6%, respectivamente (CODHES, 2011, p. 18). 

 

 

Fonte: RAMÍREZ, 2006, p.11. 

 

O conflito armado na região da Amazônia colombiana apresenta diversos problemas que 

inviabilizam o seu efetivo controle, por ser uma região de selva, cuja vegetação não facilita o 

deslocamento rápido, além de ser uma área de grande interesse de agentes econômicos, tanto 

internacionais quanto nacionais, por suas riquezas naturais. Outro fator importante para a presença 

do conflito na região está ligado ao caráter internacionalizante do narcotráfico, que necessita de 

escoamento de mercadoria, especialmente a cocaína e armas, para fora do país. Por possuir uma 

vasta extensão de fronteira, a região amazônica colombiana se tornou, ao longo dos anos, uma zona 

estratégica para os combatentes e narcotraficantes.  
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O território da Amazônia colombiana faz fronteira com a Venezuela, o Brasil e o Peru. A 

fronteira com o Brasil compreende os departamentos de Guainía, Vaupés e Amazonas, com 

extensão territorial de 1,644 km, com população estimada em 113.392 habitantes, dos quais, cerca 

de 58% são indígenas (CODHES, 2011, p. 25). Do lado brasileiro, essa fronteira se encontra 

localizada no estado do Amazonas. Esse território é caracterizado pela baixa densidade 

demográfica, cuja maior parcela da população fronteiriça está localizada nas cidades gêmeas de 

Letícia, no lado colombiano, e Tabatinga, no lado brasileiro.    

Conflito e pobreza na fronteira amazônica: elementos que deslocam pessoas. 

As políticas de combate e controle do conflito armado, especialmente as empreendidas pelo 

governo Uribe, afetaram diretamente a região da Amazônia colombiana, que se transformou em 

campo de concentração de tropas militares, com bases militares e projetos de incursão na selva. 

Tais medidas acirraram o conflito armado na região, fomentando diversos processos de 

deslocamento forçado, além de violações cometidas tanto pelas Forças Armadas, como por 

paramilitares e guerrilheiros contra a população local. Os dois maiores projetos de incursão militar 

na selva amazônica correspondem ao Plano Colômbia e ao Plano Patriota, ambos financiados pelo 

governo norteamericano, inclusive com a implantação de bases militares americanas em território 

colombiano (CODHES, 2011, p. 33). 

Os departamentos de Vaupés, Guainía e Amazonas estão localizados numa zona 

geoestratégica do conflito armado, pois correspondem a um corredor de deslocamento fluvial, 

através do Rio Vaupés, que é utilizado pelos narcotraficantes como via de penetração do território 

brasileiro (CODHES, 2011, p. 65). Esse “corredor de mobilidade” também é caracterizado pelo 

cultivo ilícito de entorpecentes e altos índices de deslocamento forçado desde a década de 1990 

(CODHES, 2011, p. 65-6). 

De modo geral, o acirramento do conflito armado na região de fronteira da Amazônia 

colombiana tem gerado uma crise humanitária sem precedentes, culminando com o aumento do 

processo de migrações através da fronteira, seja pela fuga da violência física do conflito ou a fuga 

da violência econômica que o mesmo tem provocado. Esta região, por apresentar características 

geográficas muito específicas, se comparada com o restante da Amazônia colombiana, representa 

a parte mais marginalizada do território colombiano. Isso porque o próprio processo de colonização 

dessa área foi limitado pelo acesso a ela, fazendo com que aí se concentre a maior parcela dos 

povos indígenas, bem como o maior número de reservas ambientais indígenas reconhecidas pelo 
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Estado colombiano. É, no entanto, a região amazônica que apresenta a maior cifra de crise 

humanitária, pois os índices de pobreza e exclusão são alarmantes (CODHES, 2011, p. 62). Dada 

a distância e a dificuldade de acesso à região de Vaupés, Guainía e Amazonas, a própria CODHES 

assume que o controle e assistência aos habitantes da região é algo extremamente complexo e 

requer aprimoramento dos instrumentos de análise para dar conta de se ter uma aproximação do 

que significa para os povos indígenas o conflito armado colombiano (CODHES, 2011, p. 62-3). 

Nesse sentido, o apelo a pesquisas e políticas públicas que contemplem essa área se faz urgente e 

necessário.    

As denúncias de violações dos direitos humanos nos departamentos colombianos fronteiriços 

ao Brasil mostram que toda vez que há uma incursão militar (ou paramilitar) em comunidades 

indígenas, há violações de caráter sexual contra as mulheres e meninas (ALDHU, 2004). De acordo 

com a CODHES (2011), o índice de mulheres e adolescentes indígenas mães solteiras nos 

departamentos da Amazônia colombiana é muito alto. O Conselho Regional Indígena de Vaupés 

(CRIVA), tem denunciado o fenômeno de madresolterismo como condição feminina consequente 

das violações cometidas contra as mulheres indígenas ou como consequência das relações entre 

essas mulheres e combatentes armados (ALDHU, 2004, p. 71). Tais relações, violentas ou 

consensuais seguem subnotificadas, pois ainda há um silenciamento muito forte das condições em 

que as mães solteiras engravidam. Mas essas mulheres estão inseridas nas cifras de deslocamento 

interno e, supomos, também integram os dados de que dispomos no Brasil sobre as migrações na 

fronteira amazônica.  

Ainda de acordo com a CODHES (2012), entre 1999 e 2012, se computou cerca de 876 

pessoas deslocadas para o município de Letícia, no departamento de Amazonas, cidade fronteiriça 

à Tabatinga, no Amazonas brasileiro. Tabatinga é a principal porta de entrada de colombianos e 

colombianas que fogem da violência do conflito armado, a fim de reestruturarem suas vidas. Além 

do departamento de Amazonas, a Colômbia faz fronteira com o Brasil (Amazonas) através dos 

departamentos de Vaupés e Guainía, em que a taxa de deslocamento forçado, entre 1999 e 2012 

foi de 1.063, 2.310 e 4.901, respectivamente (CODHES, 2012, p.14). Para Oliveira (2008),  

não existem números oficiais, mas algumas instituições que atendem os migrantes no 

Brasil, como o ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) e o 

Serviço Pastoral de Migrantes (SPM), apresentam estimativas de um contingente de mais 

de vinte mil colombianos em situação de refúgio, vivendo de forma irregular, 

indocumentados, no Amazonas (p. 71). 
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Para a pesquisadora Marcia Maria de Oliveira, “desde meados do ano 2000, quando o 

governo dos Estados Unidos aprovou o Plano Colômbia, [...] os conflitos armados se acirraram e o 

fenômeno migratório desse país vem tomando dimensões alarmantes” (OLIVEIRA, 2006, p. 191). 

O deslocamento forçado pela fronteira brasileira se apresenta como uma fuga desesperada do 

conflito interno na Colômbia. Com um forte aumento dessa migração nas últimas décadas.  

Segundo o CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados), “o Brasil possui atualmente 

(outubro de 2014) 7.289 refugiados reconhecidos, de 81 nacionalidades distintas, dos quais, 25% 

são mulheres. Os principais grupos são compostos por nacionais da Síria, Colômbia, Angola e 

República Democrática do Congo – RDC4” (ACNUR, 2014, p.1). As solicitações de refúgio no 

Brasil apresentam uma característica interessante, se compararmos aos dados de deslocamento 

forçado interno na Colômbia, em que a maior parcela de deslocados é de mulheres, no Brasil, a 

maior parte dos solicitantes de refúgio são homens. Pensando as características geográficas já 

apresentadas aqui sobre a Amazônia, poderíamos levantar a hipótese de que a travessia da fronteira, 

em algumas partes montanhosa (BECKER, 2009, p. 89), poderia ser um impeditivo para o fluxo 

migratório feminino. Mas os números de mulheres já registrados suficientemente expressivos para 

mostrar que o fenômeno transfronteiriço de migrações forçadas femininas segue constante.  

Ainda de acordo com o ACNUR, a região Norte do Brasil representa, nas cifras apresentadas 

pelo CONARE, 25% das pessoas que acessaram o órgão com o objetivo de pedir refúgio no Brasil. 

Até o ano de 2014, o Brasil concedeu 1.218 vistos de refugiados e possui, ainda em tramitação 234 

pedidos de refúgio para migrantes colombianos. Para além da concessão de refúgio, os colombianos 

foram contemplados pelo programa de reassentamento solidário, em que recebem, além do direito 

político de residir no Brasil, após já terem sido cadastrados como refugiados em outro país, uma 

moradia fixa. Dos 612 casos de reassentamento solidário já efetuados pelo governo brasileiro, a 

maioria foi cedida a colombianos, dos quais, 46% são mulheres (ACNUR, 2014, p. 4-5). Nota-se, 

ao menos no que tange à distribuição de gênero nos processos de reassentamento solidário, uma 

atenção ao atendimento de mulheres colombianas refugiadas.  

Podemos perceber que dado o número de pessoas que se deslocaram, nos últimos anos, dentro 

do território colombiano, aproximando-se das zonas fronteiriças, a exemplo de Letícia, a 

probabilidade dessas mesmas pessoas serem as que constam nos órgãos de registro brasileiros para 

refugiados é muito grande. E, levando em consideração as denúncias de violações contra as 

                                                 
4 Documento disponível na íntegra em: 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/dadossobrerefugionobrasil/. 

 

http://www.acnur.org/t3/portugues/recursos/estatisticas/dadossobrerefugionobrasil/
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mulheres dentro de seus departamentos, fomentando seu deslocamento forçado, ao ter em conta 

que essas mulheres atravessaram para o lado brasileiro, solicitaram refúgio e receberam 

reassentamento no Brasil; podemos afirmar que as mesmas violações denunciadas na Colômbia 

foram o motivo para a solicitação de refúgio dessas mulheres no Brasil.  

Dentro dessa perspectiva de migrações fronteiriças, a ênfase nos processos migratórios dos 

chamados grupos vulneráveis tem tomado forma dado o aumento expressivo destes grupos nas 

estatísticas de deslocamento e refúgio. A Colômbia registra constantes cifras de mulheres que 

solicitam refúgio em países vizinhos ou acessam aos programas para deslocados forçados, como já 

se mostrou aqui. Ainda segundo Oliveira (2008, p. 119), “no contexto dos refugiados no Amazonas 

é significativo o quantitativo de mulheres com suas histórias de vida e sofrimento”.  

Tamanha violência deixa marcas irremediáveis, não só para a família da vítima, mas para 

toda a sua comunidade. As narrativas sobre estupros, mutilações e assédios sexuais são igualmente 

frequentes entre as refugiadas no Amazonas, uma vez que “a quase totalidade das refugiadas relata 

ter sofrido algum tipo de violência sexual, desde o assédio aos estupros violentos” (OLIVEIRA, 

2008, p.124). 

Outras migrações na fronteira amazônica: casos de Peru e Venezuela. 

O problema do deslocamento forçado colombiano através das suas fronteiras é um dado que 

colabora para que tenhamos noção da magnitude da violência do conflito armado e a crise 

humanitária que ele gera, por um lado, e das dimensões dos projetos de desenvolvimento capitalista 

para a região amazônica, por outro lado. Este segundo elemento, pouco explorado quando se fala 

de migrações colombianas, restando ao conflito armado a figura de único responsável – e não ele 

mesmo consequência do acirramento dos interesses geoestratégicos do capitalismo – pelos 

processos de deslocamento de grupos humanos inteiros. 

A gravidade do conflito armado colombiano – e os fatores históricos que o produzem e o 

retroalimenta – pode ser observada pelas altas cifras do deslocamento interno e externo. Sobre o 

deslocamento interno, de acordo com o Registro Único de Vítimas5 (RUV), as cifras chegam a 

                                                 
5 O Registro Único de Víctimas faz parte da Unidad de Victimas, que se assenta na implementação da Ley de Victimas 

(1448/2011), que cria, no ano seguinte, o Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de las Victimas – 

SNARIV –, o Centro Nacional de Memória Histórica, o Departamento Administrativo de Inclusión Social y 

Reconciliación, a Red Nacional de Información para la Atención y Reparación a las Víctimas bem como dá as bases 

para a Mesa de Negociaciones de Habana, entre o Governo e as FARC-EP. O documento integral da Ley de Victimas 

pode ser acessado no sítio do Centro Nacional de Memória Histórica em: 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf. 

http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/ley_victimas/ley_victimas_completa_web.pdf
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7.497.677. Como já dissemos, as cifras dos deslocamentos externos variam demais, além de serem 

flutuantes, pois as pessoas tendem a se deslocar mais de uma vez. 

El escalonamiento del conflicto armado y sus formas de degradación están aumentando 

no sólo el desplazamiento interno, sino los movimientos transfronterizos. El conflicto ha 

traspasado las fronteras de Panamá, Ecuador, Brasil y Venezuela, aumentando las 

tensiones en la región y creando situaciones complejas para la población colombiana que 

se encuentra en condición de desplazamiento en los cordones fronterizos en territorio 

colombiano, o como población refugiada al otro lado en alguno de los países vecinos. 

No hay que olvidar además, que la mayoría de esta población está compuesta por mujeres 

que huyen de la violencia. El éxodo a los países vecinos implica que las mujeres se vean 

obligadas a romper con su núcleo social inmediato incluyendo en muchos casos la 

pérdida de familiares por cuenta de actores del conflicto, y la exposición a peligros 

derivados del cruce de fronteras (PALACIOS, 2005, p.6).      

A fronteira entre a Colômbia e a Venezuela é a faixa de fronteira habitada mais extensa do 

território colombiano (como podemos ver no mapa abaixo), com cerca de 2.219 km², o que faz com 

que historicamente estes dois países tenham estabelecido diversas relações culturais e comerciais. 

As principais atividades econômicas dessa região são a extração de minério e petróleo, comércio, 

transporte e agricultura. É uma área rica em atividades econômica e, também por isso, palco de 

muitas disputas políticas e armadas.    

O acirramento do conflito armado na região amazônica colombiana, no entanto, forçou um 

fluxo migratório através da fronteira para o lado venezuelano que em diversos momentos culminou 

em imbróglios diplomáticos entre os dois países vizinhos6.  

                                                 
6 A crise entre os dois países chegou ao ponto de, em setembro de 2015, o Presidente venezuelano Nicolás Maduro, 

ter fechado a fronteira com a Colômbia. Para maiores informações sobre os motivos do fechamento da fronteira entre 

Venezuela e Colômbia e seus desdobramentos diplomático, ver: http://elpais.com/tag/conflicto_colombia_venezuela/a. 

A reabertura (gradual) só veio a ocorrer quase um ano depois, na primeira semana de agosto deste ano. Estima-se que 

mais de 50 mil pessoas, principalmente venezuelanos, tenham atravessado a fronteira após a reabertura política. Do 

mesmo modo, para maiores informações sobre os motivos do trânsito nessa faixa de fronteira pode ser visto em: 

http://www.portafolio.co/economia/cuantos-personas-cruzaron-la-frontera-colombo-venezolana-en-su-reapertura-

499556.     

http://elpais.com/tag/conflicto_colombia_venezuela/a
http://www.portafolio.co/economia/cuantos-personas-cruzaron-la-frontera-colombo-venezolana-en-su-reapertura-499556
http://www.portafolio.co/economia/cuantos-personas-cruzaron-la-frontera-colombo-venezolana-en-su-reapertura-499556
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Fonte: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/informe-de-situaci%C3%B3n-no-8-

colombia-situaci%C3%B3n-humanitaria-en-frontera 

 

O fluxo migratório na fronteira colombo-venezuelana, que em muitos momentos se insere 

nos processos historicamente conhecidos de migrações econômicas, aquelas em que as pessoas 

saem de seus bairros, suas cidades, seus estados e, muitas vezes, de seus países a procura de 

trabalho, de melhores condições de vida. É também uma migração forçada, mas, diferentemente 

das migrações consequentes da violência das armas, as migrações econômicas ocorrem motivadas 

pela violência da pobreza. 

São muitas mulheres que fazem este trajeto, seja pela pobreza ou pelo conflito armado – ou 

pelos dois – e são as mulheres e as crianças as que padecem de maior vulnerabilidade em áreas de 

fronteira. O deslocamento através da fronteira entre a Colômbia e a Venezuela gerou profunda crise 

humanitária na região, expondo famílias inteiras a situações de indigência e ilegalidade. A maior 

parte dos membros dessas famílias é composta de mulheres.  
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Las mujeres son observadas de distinta forma en esta zona de frontera. Es una población 

invisible para quienes niegan sus derechos, es una población útil para quienes ejercen la 

sobreexplotación laboral, es una población estigmatizada para quienes consideran este 

flujo migratorio como la causa de la prostitución y la mendicidad, es gente de paz para 

quienes valoran su decisión de huir antes que involucrarse en la guerra interna que 

padece Colombia (PALACIOS, 2005, p.9). 

O conflito armado nesta região, por ser um território rico em recursos naturais, tem gerado 

múltiplas formas de violência, incluindo o fenômeno da parapolítica (CODHES, 2011, p.25), em 

que pessoas ligadas aos grupos armados (ou financiadas por eles), especialmente os grupos 

paramilitares, tem transformado a região de fronteira com a Venezuela num território de conflito. 

Por ser a região amazônica a que concentra a maior parcela das populações indígenas dos três 

países apontados aqui (Brasil, Colômbia e Venezuela), as condições de violência e deslocamento 

a que estão submetidos os indígenas colombianos, contribuem não apenas para o seu 

empobrecimento, mas para o perigo de extinção étnica7.   

Conclusão 

Concluímos esta análise inicial sobre os dados de migrações femininas na vasta fronteira 

amazônica reforçando que o acirramento do conflito armado em toda essa região, além de gerar 

uma crise humanitária muito grave para as populações colonas e, especialmente, indígenas da 

região, tem transbordado suas consequências aos demais países fronteiriços, através do 

deslocamento forçado, em busca de refúgio. Tal crise humanitária atenta diretamente contra a 

existência física e a manutenção da cultura tradicional indígena, uma vez que viola o tecido social 

dessa região, potencializa a vulnerabilidade das populações autóctones e contribui, seja pelo 

deslocamento ou pelas violações e assassinatos, para o perigo de extinção de grupos étnicos 

inteiros. 

O acirramento do conflito armado e da militarização da vida transformou a Colômbia num 

país de fugitivos, pois os deslocamentos forçados aumentam em consonância com o aumento da 

violência, isso porque "historicamente, o conflito armado se associa com a migração forçada dos 

habitantes de uma determinada região ou localidade" (MEERTENS; ESCOBAR, 1997, p.30). Ou 

seja, vemos o deslocamento forçado como uma consequência do processo de violência contra a 

                                                 
7 Mediante o aumento da vulnerabilidade dos povos indígenas da Colômbia, a Corte Constitucional emitiu, em 22 de 

janeiro de 2009, o Auto 004 de 2009, que além de assumir o risco eminente de extinção de alguns grupos indígenas, 

estabelece mecanismos específicos de proteção à pessoa indígena vítima de deslocamento forçado. Para ler o Auto da 

Corte Constitucional na íntegra, ver: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm.  

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm
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mulher – demarcada aqui como uma violência eminentemente sexual –, onde a fuga através da 

fronteira amazônica se configura como o recurso de desespero frente a violência sofrida e início de 

um novo processo de discriminação e violação, em sua condição de refugiadas.  

A Colômbia passa, neste momento, por mais uma tentativa de estabelecimento de um acordo 

de paz e fim do conflito armado. Como afirmou o próprio Presidente, Juan Manuel Santos, “nuestro 

deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas… Sus derechos a la 

justicia, a la verdad, a la reparación y a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que 

sufrieron8”. É um momento em que as atenções nacionais e internacionais se voltam para a 

Colômbia, o que faz de trabalhos como o que estamos apresentando aqui, uma ferramenta 

importante para que os espaços acadêmicos fora da Colômbia possam também discutir os acordos 

pós-conflito, com o rigor teórico e metodológico que a historiografia pode oferecer.  
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LA DIFICULTAD DE REPRESENTAR UNA INMIGRACIÓN INVISIBLE: LOS 

VASCOS EN EL CINE DE ESTADOS UNIDOS. 

Oscar Alvarez Gila1 

Introducción2. 

"I am Basque, like you. I mean, my ancestors"3. Con esta corta frase se presentaba el 

personaje de Kyle Anderson (encarnado por el actor Christoph Sanders) ante su jefe, el inmigrante 

vasco Ed Alzate (Hector Elizondo), dueño de la tienda de caza y deportes en la que se desarrolla la 

teleserie Last Man Standing (ABC, 2011-…), en el inicio del capítulo 20 (Animal Wrongs). Ante 

la incredulidad expresada por Alzate sobre la veracidad de la revelación de la recobrada identidad 

étnica de su empleado, éste le responde resumiendo los rasgos que definen al País Vasco: "a small 

region between France and Spain; an odd language; a history of persecution"4. "That's us!"5, no 

puede menos que coincidir Alzate abrazando a su nuevo compatriota. 

El lenguaje audiovisual de ficción, tanto cinematográfico como, en este caso televisivo, está 

determinado por unas peculiares características que condicionan el modo, profundidad y extensión 

con las que cuentan los elaboradores del producto para conformar el contenido que desean 

transmitir. Además del diálogo -que, ciertamente, constituye uno de los elementos capitales del 

desarrollo de las tramas de ficción audiovisual desde la introducción del cine sonoro en la década 

de 1920-, la pantalla ofrece diversos elementos visuales (escenografía, vestuario, selección de unas 

determinadas características físicas de los actores) y sonoros (especialmente, la banda musical) que 

son igualmente portadores de significado en la construcción del resultado final, el filme que los 

espectadores verán en la pantalla. No obstante, el rasgo que mejor puede definir la comunicación 

fílmica es, sin duda, la rapidez y la economía temporal. El tiempo es un recurso muy escaso, por lo 

que todos los involucrados en la cadena de montaje en la que participa un conjunto heterogéneo de 

creadores, desde el guionista hasta el director y los actores, deben ser muy conscientes de obtener 

el máximo rendimiento, en términos de densidad significativa, de todas y cada una de las escenas. 

Así se percibe, de manera clara, en la escena que acabamos de describir: apenas unos diez segundos 

son necesarios para que los espectadores obtengan una descripción de lo que el País Vasco es, con 

                                                 
1 Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. oscar.alvarez@ehu.eus 
2 Este trabajo se inserta dentro de las actividades del grupo de investigación consolidado del sistema vasco 

"País Vasco, Europa y América. Vínculos y relaciones atlánticas". 
3 "Soy vasco, como usted. Quiero decir, mis antepasados". Las traducciones de los diálogos originales del inglés 

de las diversas películas son obra del autor de este texto. 

4 "Una pequeña región entre Francia y España; un idioma peculiar; una historia de persecución". 

5 "¡Así somos nosotros!". 
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una selección de rasgos seleccionados y breves como pinceladas: todo ello para transmitir un 

contenido que, en otro medio y con otras exigencias, habría podido exigir mucho más tiempo, 

extensión y profundidad de análisis. 

Los estereotipos6 -y, particularmente en el caso que nos ocupa, los estereotipos nacionales o 

étnicos en contextos de sociedades receptoras de inmigración-, tienen una larga tradición, tanto en 

la industria cinematográfica como tal, como sobre todo en los estudios en torno al nuevo "séptimo 

arte" que, ya desde el segundo tercio del siglo XX, se desarrollaron en el mundo académico e 

intelectual y que mantienen su vigencia, desde los cinematic studies hasta la permeación del objeto 

cinematográfico como elemento desde el que o sobre el que analizar en otras ciencias humanas y 

sociales, incluidas la historia. Ya desde que Kracauer (1949) mostrara su inicial reflexión sobre 

"los tipos nacionales tal y como los presenta Hollywood", la cuestión de la representación del otro, 

en cuanto a otro nacional, ha gozado de un contínuo atractivo en los estudios sobre cine (Grau 

Rebollo, 2010, pp. 2-4). Aunque ha sido cuestionado a lo largo del tiempo el significado y 

relevancia del concepto de "estereotipo étnico", sigue siendo en todo caso una herramienta valiosa 

para definir algunos de los elementos bidireccionales de (re)conocimiento de cualquier grupo 

minoritario en un ámbito soial más amplio (Álvarez Gila, en prensa); y por ello también se ha 

prodigado su uso, igualmente, como una ventana para el estudio de los epifenómenos sociales 

vinculados a las migraciones internacionales y sus consecuencias (Taylor y Aboud, 1973). Uno de 

los debates subyacentes en torno a la representación étnica en contextos inmigratorios, y más en 

concreto, a su difusión por los cauces formales de la opinión pública (es decir, tanto los medios 

escritos de prensa como la literatura, el teatro y, ya en el siglo XX, la industria audiovisual 

cinematográfica y televisiva) se ha centrado en la consideración del uso de los estereotipos en lo 

que Horkheimer (1974, pp. 9-13) definió como la dialéctiva entre factores objetivos y factores 

subjetivos en su construcción y, por lo tanto, entre la consideración del estereotipo como un 

elemento de segregación (prejuicio) o de integración (conocimiento) del grupo así caracterizado en 

su sociedad receptora. Como señala Perivolaropoulou: 

Le facteur subjectif tend à consolider les identités d'un groupe, d'une nation, dans le 

mesure même où il circonscrit l'étranger en l'identifiant, para la construction de 

stéréotypes, à une somme de traits invariants. (..) A l'inverse, le renforcement du facteur 

objectif se traduit par un gain en objectivité équivalant à une meilleure comprehénsion 

                                                 
6 Entendidos según la definición de Bringham (1971, p. 17) como "generalizations that are considered as 

unjustified by the person who affixes the label". 
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de l'autre, qu'elle soit acquise par l'expérience ou même par un savoir mediatisé (..) 

(2007: 88). 

Ciertamente, tal cuestión no puede plantearse en abstracto ajena de la realidad social, 

históricamente cambiante, en la que se originan, difunden y reelaboran dichos estereotipos. 

Tampoco se puede responder adecuadamente sin tener en cuenta, entre otros aspectos, elementos 

que inciden en el grado de contacto y/o conocimiento real que el grueso de la población de la que 

parte y a la que se dirige el estereotipo tiene sobre el grupo así representado. El caso de los vascos, 

en el contexto de la sociedad norteamericana durante los años de las grandes inmigraciones -y aún 

en décadas posteriores hasta la actualidad- puede resultar, en este punto, un ejemplo esclarecedor 

para entender algo más dichos procesos de creación, difusión y reelaboración de los estereotipos. 

Los vascos: una inmigración desconocida. 

¿Qué es un vasco? Esta sería la pregunta que muchos residentes en Estados Unidos, tanto 

nativos como incluso inmigrantes, posiblemente se harían a sí mismos toda vez que se encontraban 

con esta denominación en los primeros momentos en que dicho grupo étnico comenzaba a hacerse 

visible en el contexto de la sociedad norteamericana durante las décadas de la inmigración masiva 

desde Europa. Si bien el País Vasco ha sido históricamente, durante los siglos XIX y XX, una de 

las regiones europeas con un mayor cociente emigratorio hacia América, especialmente si lo 

comparamos dentro del contexto de las prácticas migratorias de los dos estados en los que se 

integra, España y Francia (Douglass, 2013, p. 3), una mezcla de factores políticos, sociales y 

culturales hizo que los inmigrantes vascos no llegaran a ser visibles como tales en algunas de las 

sociedades en las que se integraron. Tal fue el caso de los Estados Unidos, donde la presencia vasca 

contemporánea se remonta hasta el Gold Rush californiano de 1849, que fue el origen del 

establecimiento de colonias de residentes vascos en los estados del oeste (especialmente California, 

Nevada, Idaho, y algunas partes de Oregón, Utah y Wyoming). Se ha calculado que entre 1850 y 

1970 cerca de 50.000 vascos de ambas regiones vasco-española y vasco-francesa inmigrarían a los 

Estados Unidos (Douglass y Bilbao, 1975, p. 179). En sus lugares de asentamiento, los vascos se 

especializaron primordialmente en la industria ovina, como pastores. Como gráficamente señalan 

Bieter y Bieter, "in the twentieth century American West to say 'Basque' is to mean 'sheepherder'" 

(2003)7. 

                                                 
7 "En el Oeste estadounidense del siglo XX, decir 'vasco' era lo mismo que decir 'pastor de ovejas'". 
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El aislamiento y el carácter itinerante del oficio del pastoreo, así como su relativa escasez 

numérica y su fijación en un área geográfica demasiado extensa fueron todos ellos factores que 

impidieron la constitución de distritos o comunidades en los que los vascos representaran una parte 

dominante de la población (comparables, en su caso, a los asentamientos escandinavos de 

Minnesota o las colonias alemanas de Texas), si bien la continuidad de las cadenas migratorias 

durante más de un siglo permitieron la cementación de unas suficientemente consolidadas 

subcomunidades étnicas -en palabras de Ray y Bieter (2015: 78)-, lo suficiementemente 

estructuradas como para hacerse visible a nivel local. Esto permitiría, también a nivel local, la 

emergencia de la hasta entonces escondida identidad vasca, ya que los miembros de esta comunidad 

habían comenzado a ser identificados, en los primeros momentos de su instalacion, con esas otras 

identidades más amplias y más reconocidas (su carácter español o francés, según la región de 

procedencia). De hecho, el paso desde aquellas identidades a la conformación de una imagen 

común para todos los vascos sería un proceso largo, nunca totalmente completo, y que vendría 

reforzado especialmente por la creación de una red de instituciones asociativas comunes para (y 

sólo para) los vascos, ya en el segundo tercio del siglo XX (Álvarez Gila, 2013, p. 9. Camus-

Etchecopar, 2007). Este reconocimiento externo de la identidad vasca como construcción social 

autónoma, en todo caso, nunca fue más allá de los ámbitos locales en los que los vascos se hallaban 

asentados, y en los que suponemos que efectivamente pudieron llegarse a crear unos ciertos niveles 

de estereotipización -que. a buen seguro, podrían estar en la base de los estereotipos que luego 

adoptaron, adaptaron y transmitieron el cine y la televisión-8. 

Estereotipo(s) de los inmigrantes vascos en la pantalla. 

Aún en la brevedad exigida por las necesidades del medio audiovisual, el contenido del 

estereotipo del vasco como identidad étnica (o, en su caso, nacional) que hemos reflejado al inicio 

de este artículo es de una gran complejidad semántica, basándonos en las particularidades y 

diversidad de los rasgos atribuidos como base de la definición. Lengua, política, historia y geografía 

se entremezclan para ofrecer una fotografía notablemente completa, dentro de sus limitaciones. Se 

trata ésta, en todo caso, de una imagen excesivamente reciente, gestada a lo largo de los primeros 

años del presente siglo XXI, propia de una época en la que el acceso al conocimiento se ha hecho 

                                                 
8 Precisamente se halla en estos momentos una investigación doctoral en curso, realizada por Edurne Arostegui 

y cotutelada por el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada-Reno y la Universidad del País Vasco, que 

pretende indagar en los procesos de conformación y difusión, a nivel local primero, y a nivel nacional después, del 

estereotipo del inmigrante vasco en los Estados Unidos. 
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democráticamente ubícuo gracias a los nuevos sistemas de difusión de la información, y muy 

especialmente el desarrollo exponencial de internet. El deseo de verismo -que no de veracidad- que 

guía a los guionistas y demás implicados en la elaboración del producto audiovisual pretende, ante 

todo, que haya una concordancia entre lo que se muestra en la pantalla y las expectativas del 

espectador, es decir, lo que (consideran que) conoce el espectador medio sobre, en este caso, el 

grupo étnico representado. A diferencia de hace cien años, hoy es relativamente sencillo, sobre 

todo en los países más avanzados (sobre cuys población se establece principalmente la expectativa 

de audiencia), obtener un núcleo notablemente completo de conocimientos. Más aún, en ocasiones 

son los propios autores del producto audiovisual los primeros que indagan en internet en busca de 

esos mismos conocimientos. Buen ejemplo de ello se presenta en el capítulo 11 de la segunda 

temporada de la teleserie Covert Affairs (2011, Universal Cable Productions). Esta serie presenta 

a un grupo de agentes de la CIA actuando en diversas misiones de seguridad nacional; y en este 

capítulo, precisamente, tienen que detener un complot organizado por un cocinero vasco y miembro 

de ETA9, Xabier Etxarte (Santiago Cabrera), que pretende cometer un atentado contra la embajada 

española en Washington DC. Cuando el jefe de operaciones reúne al staff para dirigir el operativo 

de vigilancia, presenta una serie de imágenes y gráficos para explicar las motivaciones y el origen 

de los sospechosos, usando precisamente como mapa referencial del País Vasco una imagen de 

Wikipedia10 (como se puede ver en la comparativa presentada en la Imagen 1). 

Imagen 1. 

Fuente:  Wikipedia / Covert Affairs. 

                                                 
9 Acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna ("País Vasco y Libertad"), grupo independentista vasco formado en 1959 

que, hasta su disolución en 2012, constituyó el principal terrorismo doméstico en España. 

10 En concreto, la imagen incluida en el artículo "Basque Country (greater region)" de la versión en lengua 

inglesa, que sospechamos ha sido utilizada, entre otras razones, por tener una licencia de uso libre. Véase 

https://en.wikipedia.org/wiki/Basque_Country_(greater_region)#/media/File:Euskal_Herria_Europa.png, consultada 

el 12 de agosto de 2016. 
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No obstante, incluso esta imagen, que como hemos señalado es de muy reciente 

conformación en la representación audiovisual de los vascos en Estados Unidos, pueden apreciarse 

elementos que ya venían incluyéndose en previas versiones del mismo estereotipo. De hecho, uno 

de los rasgos principales que hemos venido a encontrar cuando hemos analizado el modo en el que 

Hollywood ha venido a mostrar los rasgos identitarios de personajes vascos en sus producciones, 

ha sido su evolución a lo largo del tiempo: no era igual el vasco (o mejor dicho, el inmigrante 

vasco) que se nos muestra en las primeras obras de las décadas de 1910 a 1930 -o, incluso, en la 

producción televisiva de las décadas de 1950 y 1960, especialmente en las series de temática 

western-, al nuevo estereotipo que comenzaría a desarrollarse desde mediados de la década de 

1984, y que resulta el dominante entre esa fecha y la segunda década del siglo XXI (Álvarez Gila, 

2015a, 2015b, 2016, en prensa). Este estereotipo se caracterizaba principalmente por un rasgo único 

y unívoco, tal y como quedaba gráficamente representado en la película Munich, dirigida por 

Steven Spielberg (2005, Dreamworks / Universal Pictures). En una de las escenas centrales del 

filme, el comando del Mosad encargado de tomar venganza de los asesinatos de deportistas israelíes 

en las olimpiadas de Múnich en 1972 se ve obligado a compartir una casa segura con varios 

miembros del grupo palestino Al-Fatah en la capital de Chipre. A fin de evitar ser reconocidos, uno 

de los miembros del comando israelí, señalando a su persona, se identifica con cuatro breves 

palabras: "Basque, Basque, ETA, ETA!". La identificación del vasco -y, en general, de lo vasco, 

con una noción genérica y cambiante de terrorismo- es la imagen dominante del estereotipo 

desarrollado durante estos años. No puede resultarnos extraño, debido a la influencia de los medios 

de comunicación y a la visibilidad que el eufemísticamente denominado "problema vasco" adquirió 

en la prensa y la televisión mundial, sobre todo desde el atentado que acabó en Madrid con la vida 

del mismo presidente del gobierno español, el almirante Luis Carrero Blanco, el 20 de diciembre 

de 1973 (Edles, 1996, p. 34). 

No obstante, no todos los terrorismos (y todos los terroristas) eran iguales. En las primeras 

décadas de desarrollo de este estereotipo, la imagen que se da de los vascos está más relacionada 

con el luchador romántico o el guerrillero latinoamericano que del asesino sanguinario. Guerrilleros 

latinoamericanos son y parecen, por ejemplo, los miembros del batallón de “Basque partisans” que 

se entrenan en algún lugar de los Pirineos y que son presentados como los herederos de una lucha 

secular de su pueblo contra España y Francia en el capítulo Trumbo's World de la teleserie 

McGyver (1985, Paramount Television). La imagen, hasta cierto punto relativizadora, de una suerte 

de  freedom fighter con la que se asocia en ocasiones a estos vascos, va vinculada además con el 
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otro gran terrorismo de corte nacionalista-étnico que, por aquellos mismos años, estaba vigente en 

Europa occidental: el caso irlandés y el IRA -una temática sobre la que la producción 

cinematográfica americana se ha prodigado con mucha más amplitud que sobre la cuestión vasca, 

explicada simplemente por la importancia que el elemento irlandés ha tenido en la inmigración a 

Estados Unidos y su composición demográfica actual-. En el remake the The Jackal (1997, 

Universal Pictures), los guionistas se toman la libertad de desarrollar una relación amorosa entre el 

miembro del IRA al que se encarga de la captura del invisible asesino y una ex-miembro de ETA 

(Isabella Zanconia), estableciendo una conexión de cierto paralelismo entre ambos grupos y sus 

objetivos (Duggan y Finnerty, 2007, #3). Será, sin embargo, con el nacimiento del nuevo siglo y 

milenio cuando el terrorista emerja como estereotipo consolidado y en ascenso a la hora de 

representar a los vascos, en palabras de Ray y Bieter “the sad (..) identifying trademark for the 

Basques” (2015, p. 250). El ataque terrorista contra Nueva York el 11 de septiembre de 2011 hizo 

que el terrorismo internacional pasara a convertirse en el un problema central de seguridad en 

Estados Unidos; y la ficción cinematográfica y televisiva se aprestó de inmediato a introducirlo en 

sus relatos. En esta revisitación del terrorismo, los vascos perderían su halo romántico, pasando a 

engrosar las listas de las amenazas internacionales que acechaban la integridad de la nación 

americana11. 

El vasco terrorista, por lo tanto, precedió en el tiempo al vasco nacionalista actual en la 

evolución del estereotipo, más no fue el primero. Y, como en el caso que acabamos de ver, la nueva 

definición arrastraba elementos propios del estereotipo anterior: un estereotipo, que es el primero 

en surgir y el de más larga duración, que vinculaba -no para nuestra sorpresa- a los vascos con las 

ovejas. 

Se trataba este, por lo tanto, de un estereotipo directamente derivado de la experiencia 

inmigratoria y de la experiencia y creación de la imagen de lo vasco surgido en aquellas 

comunidades del oeste en el que se asentaron los vascos, como hemos visto ligados de forma 

abrumadoramente mayoritaria al negocio del pastoreo. Como hemos dicho, sus raíces son muy 

lejanas en el tiempo: a mediados de 1916, la Dudley Motion Company de Los Ángeles, California, 

estrenaba la película The Land Just Over Yonder, dirgidida por Julius Frankenburg. La película, 

basada en una narración corta publicada varios años antes por el prolífico autor de novelas “del 

Oeste” Peter B. Kyne, en el elenco de actores/personajes que participaban en la película -

lamentablemente hoy perdida- se encontraba el personaje llevado a la pantalla por Sidney Lang: 

                                                 
11 Sobre la representación del terrorismo vasco y su vinculación con la evolución política -especialmente en 

clave interna- de los Estados Unidos, véase Álvarez Gila, en prensa. 
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un pastor identificado en la historia original con el muy francés nombre de Loustau, pero que en su 

paso al cine quedó identificado, simplemente, como “A Basque Sheepherder”. Esta primera 

aparición sentó las bases de lo que sería práctica repetida y habitual, hasta la década de 1940, en el 

modo en que se introdujeron personajes vascos en el cine: en primer lugar, todos ellos eran 

inmigrantes, incluidos en tramas que ocurrían, no por casualidad, en escenarios del salvaje oeste; 

en segundo lugar, siempre aparecen identificados como pastores; y en tercer lugar, su aparición en 

la pantalla viene dada por la adaptación de novelas o relatos cortos preexistentes, de autores 

reconocidos cuyas obras tenían gran difusión en el ámbito de la literatura de consumo popular. 

Nuestra hipótesis, aún por confirmar, es que fue esta literatura popularla que hizo de nexo de unión 

entre las imágenes estereotipadas generadas a nivel local sobre los vascos, y el público americano 

en su más amplia acepción social y geográfica. El salto a la pequeña pantalla en la década de 1950, 

con la popularización de la televisión y el desembarco de las grandes productoras hacia este nuevo 

nicho de mercado audiovisual, no hizo sino acrecentar y afianzar los rasgos básicos de la 

caracterización estereotipada de las películas de décadas precedentes, profundizando en la 

identificación entre la idiosincrasia vasca y el negocio pastoril. “The Basques, they've got a sheep 

in the blood”12, resumía del modo más explícito y gráfico posible el personaje de Gino (Anthony 

Quinn), el dueño de un rancho de ovejas en Gardneville, Nevada, cuando explicaba a su recién 

casada esposa Gioia (Ana Magnani) el motivo por el que había elegido al vasco Bene (Tony 

Franciosa) como su mano derecha para llevar su negocio, en la película Wild is the Wind (1957, 

Paramount Pictures). Una idea similar se expresaba, por su parte, en otra producción de ese mismo 

año (el capítulo “The Lynching” de la teleserie Tales of Wells Fargo, NBC) uno de esos pastores 

vascos, Pablo (Frank DeKova) que declaraba orgulloso que “we (the Basques) are the best 

sheepherders in the world”13. 

Estas décadas sirvieron también para cristalizar una serie de elementos visuales y sonoros 

que contribuían a enmarcar de un modo más preciso la identidad de los inmigrantes vascos 

reflejados en la pantalla. Estos elementos se complementaban para otorgar una imagen al mismo 

tiempo exótica y particular, pero también encuadrada en el mapa de las identidades étnicas más 

comúnes. Buena culpa del éxito de este convencionalismo fue la versión de 1953 de Titanic (20th 

Century Fox), en cuya trama secundaria aparece en una familia de emigrantes vascos (los Uzcadum 

o Uzcudum, según la fuente): de los pies a la cabeza, su vestimenta recogía todos los elementos 

típicos del traje folklórico vasco, y muy en especial la típica txapela, que se convertiría desde ese 

                                                 
12 "Los vascos llevan una oveja en la sangre". 

13 "Nosotros los vascos somos los mejores pastores del mundo". 
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momento en aditamento indispensable de todo personaje vasco llevado a la pantalla. Leonard 

Nimoy, por ejemplo, al impersonarse en la figura del pastor Bernabé Zamora en un capítulo de la 

teleserie Wagon Train (1959), portaba lo que podemos considerar el equipo completo del traje 

folklórico vasco auténtico: a la txapela se le sumaba el pañuelo al cuello, la chaqueta sin mangas, 

el gerriko en la cintura, y un calzado que recordaba, en cierto modo, a las abarcas. Algo parecido 

ocurría en el último episodio de otra teleserie mítica del género del western, Gunsmoke. En su 

capítulo “Manolo” (1975, CBS), Robert Urich se introducía en un conjunto similar de vestiduras 

para ejercer de Manolo Etchahoun, un pastor vasco obligado a pelear contra su padre y ranchero 

Alejo en una suerte de rito de pasaje a la vida adulta, supuestamente tradicional en su tierra de 

origen. 

Frente al exotismo, o casi primitivo, que denotaban estos rasgos culturales atribuidos a los 

vascos, por otra parte las mismas obras venían a encuadrarlos en una categoría étnica más amplia, 

y sobre todo mejor conocida por el público estadounidense: los latinos. No hemos de olvidar que, 

geográficamente hablando, el País Vasco está en parte integrado en España, si bien lo Spanish, tal 

y como se entendía en Hollywood, estaba más vinculado al mundo latinoamericano que al europeo. 

Los rasgos que denotan esta vinculación se presentaban mediante tres cauces principales: el uso de 

la lengua castellana como lengua propia de los pastores vascos que jalonaban las tramas; la 

inclusión de fondos musicales vagamente mexicanos, o en ocasiones andaluces, cuando se 

introducen estos personajes, y la selección mayoritaria de actores de origen latino -o, por lo menos, 

habituados a representan personajes latinos- para impersonar a los vascos. Los ecos de los pastores 

vasco/mexicanos se alargarían en el tiempo y llegarían incluso a un territorio tan alejado como 

Alaska, en el episodio titulado Ill Wind de la teleserie “Northern Exposure” (1993, Universal 

Television). En este capítulo arriva a la ficticia localidad de Cicely un pastor al mando de su rebaño, 

escapando de las primeras nevadas invernales, llamado Enrique López (interpretado por el actor 

mexicano Joaquín Martínez) quien, preguntado por el motivo por el que se había dedicado a un 

oficio tan duro, simplemente afirmaba: “We're Basques! My family is raising sheep all the time”14. 

Conclusiones. 

El objetivo de esta comunicación ha sido presentar los problemas derivados de la dificultad 

de representar un grupo inmigratorio numéricamente reducido y, por lo tanto, hasta cierto punto 

“invisible”, en un contesto de una sociedad receptora de inmigraciones masivas. Tomaremos como 

                                                 
14 "¡Somos vascos! Mi familia ha estado siempre criando ovejas". 
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ejemplo el cine de los EEUU y la representación de la inmigración vasca. En la formación, 

conformación y evolución de la representación estereotipada de los vascos, hay que tomar en 

consideración una cuestión capital: que la mayoría de los que participaban en la comunicación 

audiovisual por medio del cine, tanto del lado de los creadores como de los espectadores, tenían 

poca o ninguna experiencia personal de conocimiento del grupo inmigrante descrito. De este modo, 

los estereotipos fueron cambiando, partiendo del diferente grado de conocimiento que la sociedad 

podía tener, en su conjunto, sobre el objeto de dicho estereotipo. Este grado de conocimiento 

cambió de acuerdo con diferentes variables cuyas transformaciones venían dadas por en un 

contexto de evolución histórica. 

Así se puede señalar que los vascos, acorde a la industria audiovisual de Estados Unidos, han 

pasado por tres etapas en lo tocante a su representación general; y que dichas etapas vienen dadas 

por el modo en que lo vasco, como noción étnica, era percibido de un modo más o menos próximo. 

En un primer momento, por lo tanto, la imagen vino vinculada directamente a la experiencia de la 

inmigración, y a los estereotipos que posiblemente surgieron y se consolidaron en aquellas regiones 

de los estados del oeste en los que mayoritariamente se asentaron. El cine, y luego la televisión, 

hizo así suyo el discurso que no solo identificaba a los vascos con la industria ovina -algo que era 

evidente para cualquier observador que conociera algo sobre dicha industria en los Estados Unidos-

, sino que dio un paso más allá al hacer del pastoreo un elemento propio de la idiosincrasia vasca 

en su tierra de origen -en vez de, como ha demostrado la historiografía, un producto de la 

contigencia histórica al ocupar los vascos de manera pionera este nicho económico en los inicios 

de la colonización-. 

Además, si bien inicialmente fueron incluidos como una variante más de lo latino como 

supraestereotipo -cuyos rasgos compartía, tanto positivos como negativos-, la progresiva 

visibilización de la cuestión de las reivindicaciones nacionalistas vascas, vinculada de forma 

agresivamente evidente, desde inicios de la década de 1970, a la lucha armada, erosionaron 

progresivamente esta vinculación con lo latino -aunque en realidad nunca ha llegado a eliminarse 

del todo-. Si durante las décadas finales del siglo XX el estereotipo vasco se europeizó, hasta cierto 

punto, por una débil vinculación con el más conocido caso del nacionalismo irlandés, ya en el siglo 

XXI derivaría hacia una cierta islamización, inmersa en la política de "guerra contra el terrorismo" 

iniciada por los Estados Unidos tras 2001, cuyo mayor objetivo fue el terrorismo de corte islamista. 

Solo en los últimos años, tras el fin de la actividad de ETA y la desaparición del País Vasco de la 

sección de "terrorismo" de los noticieros, ha comenzado a remitir el estereotipo más peligroso del 
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vasco. Cuál será la futura evolución de la imagen cinematográfica de los vascos es algo que, por el 

momento, no estamos en situación de poder aventurar. 
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HISTÓRIA, FICÇÃO E CINEMA: DISTOPIAS SOBRE A PERSONAGEM INDÍGENA 

ARGENTINA 

Juliano Gonçalves da Silva1 

Introdução 

Nesse trabalho apresento uma discussão inicial de minha pesquisa de doutorado, que tem 

como objetivo identificar e analisar como o personagem indígena é construído e veiculado através 

de filmes de ficção, comparando o cinema latino americano produzido no Peru, Bolívia e México. 

Nessa análise serão consideradas suas aproximações e distanciamentos nos diversos contextos de 

produção e circulação, que foram gerados a partir de uma história de contato e extermínio dos 

povos originários similar sob alguns aspectos, sendo delimitado como objeto de análise o período 

compreendido entre os últimos cinco anos (2011-2016). Este período se mostra interessante pois 

permitir comparar a produção fílmica e as interpretações recentes destas personagens em 

consequência da aplicação de políticas neoliberais nestes países que irão provavelmente se refletir 

na criação desses personagens. Para tanto serão utilizados os filmes como fontes, servindo-se dos 

procedimentos da análise fílmica. Tendo em vista esse objetivo irei analisar neste artigo os filmes 

Jauja e Bolívia visando identificar e comparar as formas pelas quais os índios são apresentados 

pelas filmografias analisadas de cada uma dessas sociedades e identificar suas diferenças e 

semelhanças; quais são os contextos históricos mais frequente e porquê; as relações de poder 

existentes sobre os índios e as formas pelas quais eles são apresentados; as relações de gênero que 

estruturam as narrativas, tipos de relações apresentadas entre índios e brancos e as configurações 

de poder que as estruturam. 

Jauja é o quinto filme do argentino Lisandro Alonso, (Buenos Aires, 1975), feito em 2016 e 

que precede a seguinte filmografia: La libertad (2001), Los muertos (2004), Fantasma (2006) e 

Liverpool (2008). No Festival de Cannes de 2014, recebeu o prêmio da crítica internacional. Jauja, 

narra a história do capitão Gunnar Dinesen, um colono dinamarquês que empreende uma viagem 

pela Patagônia, onde se tenta exterminar os “cabeças de coco”. Em entrevista sobre o filme 

Lisandro afirma:  

Creo que he recuperado la libertad de mi primer filme. Esa alegría de no estar dominado 

del todo por lo que estoy haciendo. Trabajar con herramientas desconocidas [actores 

profesionales, diálogos en otro idioma, contexto histórico, etc.] me ha dado una energía 

                                                 
1 Universidade do Estado do Rio de Janeiro. julianogds73@gmail.com 
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y una curiosidad que mis otras películas no me otorgaban. He recuperado la curiosidad 

básica de hacer cine (ALONSO, 2014)2. 

Bolívia é o segundo filme de longa-metragem dirigido pelo diretor e roteirista uruguaio Israel 

Adrián Caetano (Montevideo, 1969) lançado em 2001 e que também ganhou no Festival de Cannes, 

a premiação da Crítica Jovem de melhor realizador. Entre suas obras estão: Pizza, birra, faso 

(1997), Bolivia (2001), Un oso rojo (2002), Uruguayos campeones (2004), Crónica de una fuga 

(2006) e Mala (2013).  De sua sinopse: “Bolivia cuenta la historia de Freddy, un boliviano que 

viene a la argentina – como tantos otros- en busca de un “mejor horizonte”  y comienza a trabajar 

como  ayudante  en  un  bar-restaurante  de  alguna  esquina  del  barrio  de  Constitución.”3.   

Utilizo estes dois filmes como exercício de análise comparativa no intuito de me aprofundar 

na filmografia latino-americana produzida na Argentina. 

O filme como fonte 

Como chave para análise e interpretação dos filmes, utilizo o trabalho de Catherine Gallagher 

que discute a ficção como fonte de pesquisa. Segundo a autora a expansão de fronteiras operada 

pelos estudos pós-estruturalistas incorporando “toda forma de narração” torna o romance tão obvio 

e ao mesmo tempo tão invisível quanto o fato de ser ficção (GALLAGHER, 2009, p. 629). 

Considerará a diferença do gênero literário que se estabelece entre o novel e o romance e como a 

natureza da ficção mudou. Examinará “o caso do romance inglês de meados do século XVIII, 

quando a reflexão sobre a ficção torna-se explicita e disseminada, criando um “jogo linguístico” 

entre os autores de romance, e uma correspondência na “narração crível” entre um “nome próprio” 

e um “individuo real”. Nesse jogo os nomes não são ditos, a pretensão de verdade e uso da ficção 

não contrastavam com a maneira como hoje se estruturam. 

Para a autora citada existiram vários motivos que propiciaram o surgimento do romance na 

Inglaterra setecentista, o secularismo, o iluminismo científico, o empirismo, o capitalismo, o 

materialismo, a consolidação nacional e a ascensão da burguesia, tudo contribuiu para caracterizar 

o contexto de surgimento do novel. Desejavam ler a si mesmo, reencontrar o próprio mundo 

descrito de modo minucioso e circunstanciado, bem como imaginar a existência de outras pessoas 

                                                 
2 Captado em: http://www.elcultural.com/revista/cine/Lisandro-Alonso-He-recuperado-la-curiosidad-de-hacer-

cine/35610, acessado em: 20/08/2016. 
3 Captado em: http://servicios.abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/cendie/cinedivulgacion/videos/bolivia.pdf, 

acessado em: 20/08/2016. 
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em partes remotas da nação. Os primeiros novels, não salientavam o próprio realismo, mas sua 

natureza ficcional. 

Gallagher aponta que a modernidade encoraja o ceticismo, os investimentos emotivos e 

financeiros põem em evidencia uma atitude mental de confiança, uma forma superior de 

discernimento. “Os leitores eram solicitados a antecipar os problemas, a fazer previsões, a conceber 

soluções e interpretações múltiplas”, refletindo sobre a ação e construindo hipóteses. O novel 

promoveria uma “credulidade irônica”, permitindo uma “flexibilidade mental” essencial para a 

formação da subjetividade moderna. O lastro material da economia se torna impossível e esta 

confiança estabelece um “assentimento irônico” tornando-se uma “necessidade universal” a 

requisitarem uma capacidade de “outorgar um crédito contingente e temporário”. Neste outro 

universo de surgimento da prática ficcional a palavra ficção é usada para indicar “uma suposição 

que se aparta explicitamente da realidade dos fatos, mas que é convencionalmente aceita por uma 

razão qualquer de conveniência prática, em conformidade aos costumes, ao decoro, etc.”, como por 

exemplo, na “ficção jurídica”. 

Já a ficção romanesca tinha uma relação com a “convenção” e o seu fim é o “prazer”, trazendo 

uma relação do romance com um espaço livre. Alguns comentadores e os satiristas do século XVIII 

“acusaram o romance de envolver os leitores em experiências imaginárias das quais seria difícil 

sair” propiciando assim aos romances uma “situação de maior receptividade às imagens”. Essa 

“sensibilidade” proporciona um “envolvimento mais intenso com a ficção”, em momentos mais 

fortes o leitor não questiona “o estatuto (verdade ou ficção) daquilo que experimenta”.  

Durante muito tempo o fato de identificar-se com ninguém era algo preponderante.  Tanto 

que a personagem fictícia – “gozou de tão pouca reputação que os estudiosos anglo-americanos 

preferiram deixá-la aos filósofos analíticos” e “ainda hoje a maior parte dos estudiosos de literatura 

considera a personagem de ficção uma questão embaraçosa”. Segundo Gallagher (2009, pg. 644) 

constata Friedrich Nietzsche em seu livro O nascimento da tragédia, “atribuía as personagens 

responsabilidade pelo declínio do mito e da música dionisíaca na tragédia grega, para ele a 

personagem deveria agir de modo tão individual, que não mais ouviria o mito. Já os estudiosos 

estruturalistas da narrativa minimizaram a importância da personagem e destacarem a função 

ideológica dela, para Barthes a “personagem pessoa” reina no romance burguês, encarna uma 

“essência psicológica”. (Apud BARTHES, 1971, p. 29). 

Inicia-se uma discussão sobre o “caráter fictício das personagens” – esta atração emotiva 

apresenta “novas oportunidades oferecidas, em nível narrativo, por ninguém em especial”. Assim 

os leitores são convidados a “olhar de cima as loucuras dos protagonistas”. “Toda alegria ou dor 
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pela felicidade ou desventura dos outros é produto de um ato da imaginação que torna real mesmo 

um fato inventado (...) pondo-nos, por algum tempo, na condição daqueles cujo destino 

contemplamos”. As “personagens do romance” eram “pessoas comuns, ignorados pela História” e 

ao mesmo tempo o fato da personagem não ser ninguém se torna atraente. As personagens passam 

a ser analisados como “efeitos textuais”, inspirando “pesquisas sobre as técnicas de construção de 

personagens”. As personagens passam a ser designados pelos nomes cuja morfologia está no 

mundo cotidiano. A “entidade fictícia”, o “referente específico”, além dos “pseudônimos” e as 

“características morais”, denotam um “individuo”. Estes “nomes” podem transmitir “informações 

de caráter social”, dando com frequência “coordenadas sociais da identidade individual”. O 

exemplo clássico é o do Don Quixote, no pronome Don onde já ocorre o nobilitar-se, diferenciando 

assim, o modelo presente no novel (ninguéns fictícios) e no romance (individualidades exemplares) 

se dá pelos “nomes”.   

Roland Barthes (apud GALLAGHER, 2009, p. 648) fala que “quando semas idênticos 

atravessam por diversas vezes o mesmo nome próprio e parecem fixar-se, nasce uma personagem”. 

Assim temos a personagem como convenção e a atividade de imaginação irá consistir em “ler uma 

personagem”. Essa convenção define que a personagem ficcional existe em outro “contexto”, e 

temos como exemplo o caso de Sherlock Holmes tornando-se um “produto imaginário” e trazendo 

à tona a natureza simulada dessas referências para criar uma personagem. 

O grande sinal distintivo da ficção se dá quando o narrador entra na “subjetividade ou 

consciência de uma personagem”, revelando suas “experiências subjetivas íntimas”, possibilitando 

assim a “acessibilidade à vida interior” (GALLAGHER, 2009, p. 651). Sendo características do 

nascimento desse gênero os “indicadores gramaticais” dão o “efeito personagem”: a impressão, 

consciente ilusória, de uma criatura preexistente, com muitos níveis de existência passando a 

impressão de se estar “diante dos múltiplos estratos que compõem uma pessoa”, fixando o 

personagem como um “não ser imaginário”. A inexistência da personagem reforça o “Efeito de 

realidade”: “Se o personagem realmente existisse, também existiriam os limites destinados a 

extinguir a realidade criada pela ficção”. Essa incompletude da personagem é “o reflexo da 

diferença lógica entre um objeto real extraliterário e um produto de ficção” (GALLAGHER, 2009, 

p. 654). Para exercitar ao máximo sua veia “a representação da consciência é essencial a ficção”. 

Só a linguagem torna “capaz de representar os pensamentos dos outros”. E a personagem de ficção 

é imaginada com base em “fragmentos descontínuos de linguagem” (GALLAGHER, 2009, p. 655). 

Para Gallagher os limites entre ficção e não ficção, estão se dissolvendo, tendo historiadores 

e biógrafos cada vez mais apropriando-se das técnicas dos romancistas, apresentando como fatos 
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o que são conjecturas sobre pessoas de que falam, ou introduzindo personagens e eventos fictícios. 

Por outro lado “romancistas pós modernos adoram construir personagens ricas em referências a 

pessoas reais e desenterrar eventos históricos como se fossem de sua imaginação”. Conclui 

considerando que independente de como se desenvolverá esse “jogo ontológico”, a sua importância 

será cada vez maior para os leitores do século XXI e que as novas narrativas mistas não tornarão 

obsoleta a pesquisa sobre o que sabemos da ficção (GALLAGHER, 2009, p. 658). 

Ficção e Identidade Argentina 

Maria Lydia Polotto Sabaté, em artigo intitulado “La Visión Del outro em uma excursion a 

los índios Ranqueles, de Lucio V. Mansilla”4, afirma que o conflito sobre a alteridade existe há 

muito tempo, documentado dependendo do período histórico e da transcendência que determinadas 

ações bélicas ou de outro tipo têm tido sobre a chamada “Civilização”. Segundo a autora, não foi 

Mansilla, o primeiro a se ocupar do tema do índio na literatura argentina, mas a chamada “Geração 

de 35”, através de autores como Esteban Echeverría5, que propunha o conhecido binômio, mais 

tarde articulado por Domingo Faustino Sarmiento6, em Facundo: civilização ou barbárie7.  

A necessidade de criar um inimigo da civilização teria sido uma forma de começar a embasar 

e cimentar, uma incipiente identidade argentina. A justificação ideológica para a conquista dos 

territórios da Pampa e da Patagônia centrou-se nessa mesma necessidade de se afiançar o conceito 

do “nacional”, onde o índio não formava parte. É a civilização ocidental é quem estabelece o 

sentido do que é a “barbárie”, os criollos argentinos que determinam a distribuição dos papéis de 

                                                 
4 Lucio Victorio Mansilla, nasceu em Buenos Aires em 23-12-1831 e faleceu em Paris em 8-10- 1913, foi um General 

do Exército Argentino, como também jornalista, escritor, político e diplomata, autor do livro Una excursión a los indios 

ranqueles. Foi governador do Território Nacional del Gran Chaco entre 1878 e 1880.Captado em: 

http://www.elhistoriador.com.ar/biografias/m/mansilla.php, acessado dia 10-08-2016. 

5 Esteban Echeverría (1805-1851) introduz o romanticismo na América e lidera a Generación de 1837 encarregada de 

fundar na literatura uma “nação ainda incerta na realidade”. Luta pela independência cultural das novas nações 

americanas. Seu poema La cautiva descreve a pampa e descobre as possibilidades estéticas da paisagem própria. 

Escreve El matadero, que é o primeiro conto da literatura argentina. Em sua prosa política reitera “teremos sempre um 

olho cravado no progresso das nações, e o outro   nas entranhas da sociedade”. Captado 

em:http://www.cervantesvirtual.com/portales/esteban_echeverria/, acessado dia 30-07-2016. 

6 Nasceu em15 de fevereiro de 1811, em el Carrascal, um dos bairros mais pobres da cidade de San Juan, os primeiros 

"maestros" de Domingo foram seu pai José Clemente Sarmiento e seu tio José Manuel Eufrasio Quiroga Sarmiento, 

que lhe ensinaram a ler aos quatro anos. Foi um político, escritor, docente, jornalista, militar e estadista argentino; 

governador da Província de San Juan entre 1862 e 1864, presidente argentino entre 1868 e 1874, Senador Nacional por 

sua Província entre 1874 e 1879 e Ministro do Interior da Argentina em 1879. Constitui uma ampla reflexão literária, 

e nela uma que foi considerada a sua principal obra é Facundo o Civilización y Barbarie, em 1845. 

7 A obra trata sobre o caudilho riojano Facundo Quiroga e as diferenças entre os federales e unitarios. É também uma 

descrição minuciosa da vida social e política do país que tem inegáveis alcances sociológicos e históricos, oferecendo 

uma explicação sociológica do país fundada no conflito entre a «civilização» e a «barbárie», personificadas 

respectivamente nos meios urbano e rural. Captado em https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento, 

acessado dia 26-07-2016. 
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quem se encontra em uma posição dominante ou não. Este processo de construção linguística e da 

conformação de um ideário cultural, terminaram por convencer a sociedade argentina do século 

XIX que o extermínio do componente indígena era necessário para o estabelecimento de uma nova 

nação. A impossibilidade de convivência com os Outros se centra muito mais na negação da 

diferença que na afirmação de traços próprios.  

Mansanilla (apud SABATÉ, 2011, p. 573) ecoa isso, ao afirmar que sua expedição se dará 

em “mestras pampas y velas costumares primitivas de neutros polidores salvares”, já predispondo 

o leitor a emitir um juízo de valor sobre uma cultura que desconhece e que não compreende. Na 

obra dele, este panorama histórico e cultural da época, determina uma visão sobre o outro indígena, 

sendo que ele tomou parte da Campanha para o Deserto8. Mansanilla concebe o Outro como um 

grupo social ao qual nós não pertencemos, sustentando a contraposição nosotros/ellos e que 

esconde a de civilização/barbárie. Nós representamos o progresso e eles o atraso. O conhecimento 

do Outro em Mansanilla se realiza desde um sentimento de superioridade. No plano linguístico 

essa superioridade é demonstrada quando Mansanilla renomeia as coisas e lugares que já tinham 

um nome em língua indígena, ato que tem implicações no plano simbólico já que a conquista não 

só se exerce sobre o espaço geográfico e incide sobre o bem cultural mais importante pra qualquer 

comunidade: sua língua. E é de uma violência atroz despojar esses lugares das memórias de seus 

antigos donos. Esta violência dirá Maria Lýdia Polotto Sabaté (2011, p. 574) também ocorre ao se 

referir aos Outros, muitos dos índios que ele encontra no caminho tem um nome original em língua 

indígena e outro em castelhano.  

Assim o discurso construtor do “argentino” deixa fora a visão do índio. E não é um detalhe 

menor já que só nos últimos cinquenta anos a literatura argentina começa a dar espaço a vozes 

dissidentes. Ainda assim, estas novas vozes criticam a “Campanha do Deserto” ou subvertem a 

concepção da mesma, não são reações que surjam da palavra dos próprios índios. Não há uma 

narrativa indígena que ponha em questão a experiência da Campanha em seu momento, nem existe 

agora. As vozes críticas também estão midiatizadas. E para a construção da Historia e da 

                                                 
8 Os fatos históricos demonstram que o ideário dos intelectuais de 37 na Argentina, com a máxima do “governar és 

poblar”, justificaram além da constituição política e institucional do estado nação a “Conquista do Deserto” ou 

“Campanha do Deserto”. Ela foi uma campanha militar levado a cabo pelo governo da República Argentina, sob as 

ordens do general e futuro presidente Julio Argentino Roca, contra os povos Mapuche, Tehuelche e Ranquel, com o 

objetivo de obter o domínio territorial do Pampa e Patagônia oriental, até então sob controle indígena, denominado 

Puel Mapu. No sentido histórico mais amplo, o termo inclui também as Campanhas prévias à Conquista do Deserto, 

ou seja, ao conjunto de campanhas militares levadas a cabo pelos colonizadores espanhóis e os governos provinciais 

argentinos contra estes mesmos povos, antes da grande campanha de 1879. Também fundamentou as práticas e o 

posterior incentivo a imigração européia por parte do Estado, mas isso é outra história ou não? Captado em 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campanha_do_Deserto, acessado dia 26-07-2016.  
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identidade, só temos a versão oficial que foi amplamente aceita antes do seu revisionismo recente. 

O Informe Oficial da Comissão Cientifica que acompanhou o Exército Argentino fala da Campanha 

de 1879 como o acontecimento que conseguiu: 

(...) la supresión de los indios ladrones que ocupaban el Sur de nuestro territorio y 

asolaban sus distritos fronterizos: es la campaña llevada a cabo con acierto y energía, 

que ha dado por resultado la ocupación de la línea de Río Negro y del Neuquén9 

Este informe sublinha o pensamento da geração de Mansanilla, suas intenções e é um 

verdadeiro manifesto do pensamento da sociedade argentina de fins do século XIX: 

(...) los esfuerzos que habría que hacer para transformar estos campos en valiosos 

elementos de riqueza y de progreso, no están fuera de proporción con las aspiraciones 

de una raza joven y emprendedora; por otra parte, que la superioridad intelectual, la 

actividad y la ilustración, que ensanchan los horizontes del porvenir y hacen brotar 

nuevas fuentes de producción para la humanidad, son los mejores títulos para el dominio 

de las tierras nuevas. Precisamente al amparo de estos principios, se han quitado éstas a 

la raza estéril que las ocupaba. 

Assim segundo a autora na concepção de que o outro era inferior e o inimigo a ser 

exterminado ante o binômio civilização/barbárie pode-se visualizar “na ocupação dos territórios 

indígenas como o branco europeu se transformou ele mesmo em um bárbaro”. E nesta dinâmica a 

possibilidade de integração dos índios como cidadãos argentinos será nula, sente-se um verdadeiro 

horror a qualquer mestiçagem. A autora questiona, baseando-se nos argumentos revisionistas se a 

questão sobre a “Guerra do Deserto” foi uma guerra de fronteiras ou um verdadeiro extermínio, 

colocando que a partir da lógica militar “o fim de uma guerra não é exterminar ao inimigo senão 

desarmá-lo”, deixa claro que se deu o extermínio. O pior neste caso estaria na 

visibilidade/invisibilidade das vítimas presentes hoje em dia, pois se segue negando em muitos 

setores da sociedade argentina que a Campanha não se justificava, já que há um completo 

desconhecimento do povo em geral sobre as culturas indígenas. Na sociedade o ideal do homem é 

branco e europeu. Já a realidade é muito diferente, a população indígena tem diminuído mas o 

processo de mestiçagem e a chegada de imigrantes procedentes de países limítrofes como Paraguai, 

Bolívia e Peru tem aumentado. Não é um dado menor que estes imigrantes sejam, na Argentina 

atual, o novo Outro. 

                                                 
9 Parágrafos do Informe Oficial de la Comisión Científica agregada ao estado maior general da Expedição ao Rio Negro 

(Patagônia) realizado nos meses de abril, maio e junho de 1879, sob as ordens do general Julio Argentino Roca. 

Acessado em: http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/roca.htm em 10/08/2016. 

http://usuarios.arnet.com.ar/yanasu/roca.htm
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A autora levanta também a questão da “construção discursiva” da idéia do território como 

deserto. Chamá-lo de deserto foi a estratégia para “justificar a conquista a partir da anulação do 

Outro” que se não existe, nem tem importância e o território que habita está deserto. Neste sentido 

se construiu um “ato performativo da linguagem” sobre o termo de “deserto como um vazio” onde 

era “possível e necessário construir um modelo de país”. Essa construção de uma realidade 

linguística que ocupa o lugar da própria realidade no “imaginário coletivo” é por uma estratégia de 

repetição e escrita, reiterada através da literatura (o cinema como é o caso dos filmes Jauja e Bolívia 

demonstra também esse processo com relação ao deserto no primeiro e ao Outro imigrante que é 

tudo menos boliviano) o deserto como um “ato discursivo” e sua imagem espacial se estende ao 

Outro, através de sua não existência. Nesta sua não existência linguística, criando esse índio 

invisível onde já é justificado seu extermínio, já que algo que não existe implicará consequências 

concretas como negar a “culpabilidade do conquistador”, pois que esse que se destrói, não foi 

destruído na realidade pois não existe. Por outro lado existe uma cumplicidade da sociedade 

argentina que cala e aceita este modelo imposto a “circulação de ficções por parte do governo deu 

seus frutos no animo das pessoas”. Além disso, temos que a partir do fim do “deserto”, dá-se a 

emergência dentro da lógica capitalista do “campo argentino”, o que antes era deserto agora gera 

frutos porque foi regado pela “civilização”. 

No início de sua construção nacional os outros indígenas foram invisibilizados e 

exterminados, mas outros entes subversivos no decorrer da Historia Argentina também foram.  Na 

sequência podemos recordar “o imaginário que ronda a figura do imigrante” e depois a do 

peronismo. Já na História recente temos o genocídio entre 1976 e 1983, onde não se precisa o 

número de mortos porque não os ouve, existiram sim desaparecidos. Segundo Rafael Videla “(...) 

los desaparecidos no existen, no están, no tienen entidade”. Assim com esses Outros, também foi 

tentada a estratégia de os invisibilizar, negando-os e justificando o plano de extermínio. Hoje em 

dia acontece algo similar com os “pobres marginalizados nas favelas e periferias das grandes 

cidades” e de quem não se fala e desaparecem, não existem nem para a sociedade, nem para os 

meios de informação, nem para os governos. “Não são mortos são ignorados”, o que também é 

outra forma de lhes matar, simbolicamente. Talvez refletindo como a História argentina tem tratado 

o Outro o excluindo e negando a sua existência como processo de consolidar sua identidade como 

nação, possamos “não voltar a repetir os erros do passado” (SABATÉ, 2011, p. 583) Ampliamos 

essa abrangência da ficção e de suas possibilidades de análise para os filmes ficcionais e suas 

possíveis leituras atuais. 
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O mundo nativo do outro e suas poéticas: deJauja a Bolívia ou vice versa... 

O filme inicia com um fundo preto e escrito em letras vermelhas: 

Los antiguos decían que Jauja era una tierra mitológica de abundancia y felicidad. 

Muchas expediciones buscaron el lugar para corroboralo. Con el tiempo, la leyenda 

creció de manera desproporcionada. Sin duda la gente exageraba, como siempre. Lo 

único que se sabe con certeza es que todos los que intentaron encontrar ese paraíso 

terrenal se perdieron en el camino. 

Na seqüencia vemos uma menina ruiva com um vestido azul sentada ao lado de um homem 

que a abraça. A menina-moça é Ingeborg e o homem é seu pai, o Capitão Dinesen, vestido como 

nos filmes de faroeste, com botas e esporas. Ao fundo um campo verde e um vento intermitente. 

Ao se observar o horizonte, o plano parece uma pintura, essa fotografia destaca a paisagem 

selvagem acentuando a vastidão da natureza frente à pequenez dos homens e suas vidas. No diálogo 

a menina pergunta se pode ganhar um cachorro, o pai pergunta de qual e ela fala “aquele que me 

seguirá”. 

Corta e passamos a outro diálogo importante que se dá quando o Capitão Gunnar oferece 

uma bebida ao Tenente Pitattaluga e pergunta quando irão chegar ao forte no deserto, diz que em 

duas semanas e que irá preparar uma carruagem especial para que Ingeborg viaje de maneira 

cômoda. Dinesen pergunta se ele conhece Zuluaga e se ele não seria um “pouco louco”. Ele 

responde que não e que eles lutaram juntos, dá segurança e está a serviço da lei. Pergunta se ele 

vive sozinho, ao que Pittaluga diz: “na fronteira com o deserto as pessoas são solitárias. 

Relacionamentos e confortos são debilitantes. É uma vida estranha para construir um lugar, um 

país, uma família, mas é preciso abraçar uma idéia e avançar com ela. Isso é o que os diferencia 

dos “cabeças de coco” que vão de um lugar para outro, “roubando e matando como verdadeiros 

animais”. Porque você os chama de “cabeças de coco”? Isso não é uma tribo, um coco... questiona 

o Capitão. Pittaluga retruca com voz firme e ódio no olhar “para nós são todos “cabeças de 

coco”...”.  Mas não é um nome correto diz Gunnar. Não importa o nome diz Pittaluga, ao que 

Gunnar afirma: “Mas se não sabemos o nome como podemos entendê-los?”. “Não temos que 

entende-los temos que exterminá-los”. “Temos que matar a todos eles”, diz Pittaluga. “Ahhh é...” 

fala Gunnar com uma expressão de constrangimento. Gunnar se distanciando e ao fundo vemos 

Ingeborg recolher um soldadinho de madeira nos rochedos e dar a seu pai, que o ignora.  

Corta pra um diálogo de Gunnar prevenindo a filha Ingeborg para ficar longe de Pittaluga 

por ele ser um “porco imundo” e que “nós somos estrangeiros aqui e iremos para casa em breve”. 
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Ingebord responde: “eu amo o deserto. Gosto de como ele me preenche”. Na sequência vemos ela 

se aproximar de outro jovem soldado, percebendo que estão sozinhos os dois se abraçam, porém 

estavam sendo observados por Pittaluga. Corta e o mesmo jovem sem suas botas é algemado e está 

sendo interrogado por Pittaluga e outro homem que fala francês, se trata do governador falando 

sobre o paradeiro de Zuluaga. Isso está se dando junto a uma acusação ao soldado Coto, meio índio 

ou seja mestiço, de ser cúmplice dos “cabeças de coco”. Os dois juntos a Gunnar afirmam que Coto 

disse que Zuluaga se juntara aos “cabeças de coco” e liderava um grupo que assaltavam quem 

passava e que ele o fazia vestido de mulher. Algo que eles não compreendiam o porque.  

A noite chega e vemos Coto com um cavalo e acordando Ingeborg para fugirem juntos. O 

Capitão Gunnar acorda e não vendo sua filha, inicia uma perseguição que durará quase todo o resto 

do filme pelo deserto e que acabará na sugerida morte dele. Nesse ínterim aparece um dos “cabeças 

de coco” também na perseguição e depois ele encontra Coto quase morto balbuciando o nome de 

Zuluaga. Um pouco depois, Gunnar encontra numa caverna, com a sua filha muitos anos mais velha 

que ele. A dúvida se foi um encontro real ou um delírio de Gunnar morrendo desidratado sobre o 

sol e ela permanece. Nesse encontro com a velha parece que o sentido da sua vida é revelado pela 

passagem do tempo que se comprime e dilata nos levando para os dias de hoje na Europa moderna 

onde o soldado de brinquedo que Ingeborg encontrara na praia no início do filme reaparece e vemos 

dois cachorros dogues alemães numa ampla casa acordando a Ingeborg que procura algo por um 

bosque e depois o joga no rio. 

Bolívia inicia com a imagem de um relógio marcando seis e pouco e uma voz ao fundo, 

falando sobre os requisitos do emprego, na sequência, imagens da porta de um café-restaurante e 

outras do espaço interno dele. A fala masculina e grave de um acento castelhano bonaerense finaliza 

“mas de que parte do Peru é você mesmo?”. Resposta “eu não sou peruano, sou boliviano”. Corte 

seco com fusão em imagens do jogo de futebol entre Argentina e Bolívia, com música ao fundo do 

tradicional grupo andino, Los Kjarkas, que tocou com Violeta Parra.  Mostra a máquina de café, o 

espaço interno do bar, as fotos na parede, a licença do estabelecimento, a grelha de assar e o cartaz 

de precisa-se de cozinheiro. Pergunta a quanto tempo está aqui e ele diz que a duas semanas. Sua 

experiência de assador de onde vinha? 

De fora mostra os carros passando e dois carros na frente do café. Corta para o relógio 

marcando nove horas. Dentro do café há dois jovens dormindo nas mesas. Freddy inicia o trabalho 

com a parrilla, o gerente pede ao boliviano que leve um café a mesa e arrume o relógio. Os clientes 

do café observam a TV, outro no balcão fala sobre a família. Entra Rosa atrasada e o patrão lhe dá 

uma bronca, o boliviano assiste ao fato. Chega Marcelo que pede uma medialluna e um café com 
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leite e senta-se ao lado de Olso que pediu o café e conversa com ele, diz que está meio perdido e 

pede ao outro o mapa emprestado, fica claro que são taxistas com problemas com a fiscalização.  

Rosa vai recolher as garrafas das mesas em que os dois dormem, um deles a xinga de negra 

e a manda ir embora. Don Henrique pede a Freddy que mande embora os que não consomem. O 

segundo deles quando o boliviano o toca diz: não me toque e o xinga. Ao sair repete o que tinha 

dito e o chama para brigar, “venga, niegro, muerto de hambre” ao que Dom Henrique o chama para 

dentro. Segue o momento do almoço e conversam sobre o novo empregado, Dom Henrique é 

cobrado por contratar estrangeiros e não se preocupar com seu país. 

Rosa fala com Freddy que pergunta se o trabalho é sempre assim e ela diz que sim, é pior, 

quando tem jogo. Pergunta se ela quer comer algo e ela diz que depois é mais tranqüilo. O relógio 

marca quatro horas e o gerente está contando o dinheiro e manda Rosa comer. Na cozinha, o 

boliviano serve um prato a ela e pergunta a quanto tempo ela trabalha ali, diz que a um ano, que é 

paraguaia e a quatro anos não volta pra lá. Ele diz que está a uma semana, deixou mulher e três 

filhas e que as coisas estão bastante difíceis. “Aqui também”, diz ela. Mas aqui tem o suficiente 

para comer diz ele. E porque continua aqui? Ela não responde e divide as gorjetas com ele.  

Novamente o som andino agora editado com as imagens do trabalho no bar e os dois taxistas 

aparecem. Rosa pede que Freddy prepare mais um choripam pra ela, mas é questionada por Dom 

Henrique, que diz que não faça para Olso, pois ele deve e não tem pago. Olso paga um peso, o 

valor do choripan e briga com Freddy que responde que lhe ensinaram que se deve pedir com 

educação e respeito. Ao que o taxista sai o encarando. 

Don Henrique fecha o estabelecimento, paga a Rosa, oferece-lhe carona insinuando algo mais 

e paga o boliviano. Freddy é pego na rua por uma batida policial e diz que está de “passagem” 

visitando um familiar. Pergunta se ele trabalha e que pode lhe prender se ele trabalhar. Depois disso 

Freddy entra em um bar e uma pessoa está dormindo na mesa, pede um café e se acomoda na frente 

da TV para tomá-lo e dormir... 

No dia seguinte no bar onde ele trabalha, aparece uma cena de sexo na TV e um comentário 

sobre o tamanho do seio, um dos dois taxistas que reconhecemos pela voz, diz que nem se compara 

ao da paraguaia e que, os vilões, nos filmes, são sempre latino-americanos, negros ou haitianos, e 

vendo outra imagem diz “olha que esse poderia ser você”. Rosa vai tirar a mesa enquanto, Marcelo 

a convida para sair, ela diz que não. Rosa e Freddy vão jantar e dividem a gorjeta, ela pergunta 

onde ele está ficando e Freddy é advertido por Dom Henrique sobre Rosa ser muito malina. Na 

saída quando estão no ponto de ônibus Rosa e Freddy, ela é abordada por Marcelo que a chama 

para uma volta, ela diz que não quer e sai com Freddy para dançar. Freddy diz que na Bolívia 
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trabalhava no campo com a colheita de coca, vieram os Yanques e queimaram tudo e Rosa se 

surpreende. Freddy briga no bar, se beijam e na sequencia dormem juntos. 

No dia seguinte no café, Marcelo pergunta a Rosa se ela saiu, diz não e que está muito 

cansada. Ele diz que parece ter a visto na cantina dos os bolivianos. Ela diz que ele deve ter se 

confundido pois além de tudo ela é paraguaia. 

Passagem de tempo e Olso e Marcelo estão bebendo e conversando, um pouco depois Don 

Henrique vai os advertir que já chega. Olso vai ao banheiro e na volta pede a Marcelo dinheiro 

emprestado, diz que não tem. Don Henrique cobra as cervejas tomadas, Marcelo as paga e o gerente 

diz que estão fechando. Olso se altera e bate boca com Don Henrique olhando para Rosa diz: Como 

assim aqui qualquer “negro de merda” pode passar a noite e a gente não. Tudo bem eu trabalho 

todo dia e tenho dinheiro para pagar. Olso repete em voz alta para Don Henrique, “mas o que está 

acontecendo aqui qualquer paraguaio de merda dorme aqui e a nós que todo dia colocamos dinheiro 

aqui manda embora?” Don Henrique diz que não é verdade que ele não paga o dinheiro que lhe 

deve. Discutem novamente e Don Henrique manda Olso embora, ele diz que não vai porque ainda 

tem cerveja e que nenhum paraguaio ou boliviano de merda o vai expulsar. Quando Freddy está 

voltando, Olso paralelamente ao que diz, “El paraguaio Chilavert tinha razão, os bolivianos são 

todos uns filhas da puta.Tu vens pra cá fugindo da fome e deixam sem trabalho os jovens daqui”, 

desfere um soco nele. Freddy cai no chão e Don Henrique manda Olso embora, ele o chama de rata 

e que morra junto aos “negros de merda” que contrata.  

Marcelo tenta levar Olso novamente para fora ao que ele se desvencilha e parte para o ataque, 

quando Freddy o atinge com um soco e cai, agora com o nariz sangrando se vai... Os dois já fora, 

Freddy os permanece encarando pela porta, Olso todo ensanguentado diz sussurrando a Marcelo: 

“Te voy a matar, te voy a matar!” e depois eu que tenho a culpa. Os dois entram no taxi, Olso se 

limpa, abre a janela e de dentro do taxi em movimento atira. Vemos Freddy cair e Don Henrique o 

arrastar para dentro com o sangue escorrendo.  

Voltamos ao café onde Don Henrique está escrevendo um cartaz e Rosa toma café, quando 

chegam dois policiais perguntando por Jaime Henrique e Rosa Sanchez e os entregam uma 

intimação para depor sobre o assassinato de Freddy. Os policiais saem e Henrique vai até onde está 

Rosa e lhe avisa que vão juntos ao advogado. Os policiais saem ao som andino que se inicia 

cantando “Se tu bravura, se la força e juventude...”. Corta para a cena de Don Henrique colando o 

cartaz na porta escrito: “Se necessita cocinero-parrilea”. E a música, paralelamente quando é 

cantada aparece a palavra Bolívia escrita na tela e que é baseado em um conto de Romina 

Lanfranchini. 
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Com base na análise dos filmes é possível se observar que muitas das ideias trazidas pelos 

autores considerados anteriormente se fazem presentes. Entre os personagens indígenas que 

aparecem está o soldado mestiço, chamado Coto, apaixonado pela personagem principal Ingebold. 

Trata-se de uma jovem branca de origem dinamarquesa que representa o par feminino ideal e a 

presença da cultura e civilização europeia em contraposição ao seu parceiro um outro, mestiço que 

é preso no início do filme acusado de ser cúmplice dos “cabeças de coco” e do desertor Zuluaga. 

“Cabeças de coco” são como são chamados os habitantes de toda a terra que está sendo ocupada e 

colonizada pelos europeus. Esse contexto mostrado no primeiro momento do filme se dá na 

Argentina e o segundo momento situa-se no contexto europeu contemporâneo. As relações entre 

os indígenas e os não indígenas são de animosidade total a ponto de propor seu extermínio e negar 

sua identidade como ser humano. Já do ponto de vista das relações de gênero as relações amorosas 

de Ingeborg com o Coto são vistas como proibitivas, mas ele foge em companhia de sua amada. 

Quando se apresenta no filme antes de ser preso, sempre é visto sob um olhar de desconfiança e se 

coloca cabisbaixo, olhando para o chão. Isso só não ocorre antes de ser preso e depois quando foge 

com Ingeborg. No caso de estar junto a Ingeborg a olha de igual para igual e se coloca como ereto 

e confiante. Grande parte do filme retrata a sua perseguição tanto pelo pai de Ingeborg quando 

pelos “cabeças de coco” que o matam.  

Outro personagem indígena que aparece apenas de relance são os índios chamados de 

“cabeças de coco”, junto a seu cavalo branco e calça tipo bombacha, pinturas corporais e uma lança. 

Na perseguição aparecem rastreando vestígios.  

Fica claro que o espaço marcado pelas relações de gênero existe, quando na sequencia ela é 

mandada embora por seu pai, por estar em um espaço masculino em que as mulheres não devem 

permanecer. O território aparece como estando em disputa e o tratamento a Coto em seu 

interrogatório perpassa a visão de poder o colocando em dúvida, como mentiroso e traidor. 

Provavelmente o assassinato de Coto pelos “cabeças de coco” se deu porque ele se viu obrigado a 

confessar a sua existência.  

As relações que se estabelecem no filme entre indígenas e colonizadores brancos são de 

violência plasmadas nas traduções para a prática da opinião quase unânime de Pittaluga no início 

do filme. A única exceção se dá no caso do par romântico onde a jovem dinamarquesa filha de 

Gunnar expressa sua sensação de preenchimento com o deserto e bem estar no mesmo. Confirma 

inclusive uma vontade de ali ficar e não voltar para a “sua terra”. 

Já em Bolívia o contexto histórico que se apresenta é o da Argentina em crise dos anos 

contemporâneos, os personagens indígenas apresentados, são o boliviano Freddy e a paraguaia 
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Rosa. São sistematicamente tratados como inferiores e chamados de “niegros” pejorativamente, 

exceto nas relações assalariadas e de interesses sexuais no caso de Rosa. Esses interesses que 

recaem sobre Rosa vão desde o patrão até os frequentadores do bar. Eles explicitam as relações de 

gênero diferenciadas entre homens e mulheres imigrantes indígenas. Diferentemente de Jauja onde 

nos é mostrada uma impossibilidade de relacionamentos afetivos advindos de diferentes locais 

sociais de origem em Bolivia, todos são possíveis parceiros, inclusive é possível a relação efêmera 

entre os dois personagens indígenas. Só que essas relações não se tornam públicas e se constroem 

de forma velada. Mesmo Freddy sendo casado e tendo três filhas, talvez possamos interpretar que 

não obedecem uma moral crista eurocêntrica? Ou ainda talvez, mostrando que mesmo as pessoas 

nas piores situações sociais, também buscam prazer e diversão para dar sentido as suas vidas? 

Entre estes personagens indígenas e os outros há sistematicamente uma desconsideração e 

desrespeito por suas pessoas. Desde o patrão passando pelos policiais, até os clientes do bar, só 

entre eles dois há uma consideração e apoio mútuo o que pode levar a uma dicotomia entre 

dominantes e subalternos. Os diálogos que se estruturam depois do assassinato de Freddy e a 

proteção que tem de Don Henrique em troca do seu silencio e cumplicidade, relativiza esta possível 

lealdade entre subalternos. 

Há cenas chaves que mostram como os taxistas veem a mulher paraguaia como boa para o 

sexo a partir de trechos de filmes, e se veem como possíveis bandidos latinos, questionando o 

estereótipo ideal de argentinidade. Isto também é demonstrado quando se desprestigia o taxista que 

tem família, por manter uma relação homoerótica.  

Na seara do poder linguístico de renomear locais e pessoas como estratégia de criação de um 

poder simbólico podemos identificar todos os indígenas de Jauja que são chamados de “cabeça de 

coco” e a presença de Freddy em Bolívia sendo sistematicamente visto como peruano, quando veio 

do campo boliviano. Isto de maneira similar ao que nos comenta Maria Lygia Palotto Sabaté sobre 

o contexto da literatura e da sociedade argentina. 
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O CINEMA BRASILEIRO E O IMAGINÁRIO DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL – 

REPENSANDO OS DISCURSOS NACIONAIS 

Sylvia Nemer1 

A temática da imigração entra na pauta do cinema brasileiro no contexto da oposição à 

ditadura militar quando um olhar diferenciado sobre a figura do imigrante começa a se manifestar 

na cinematografia nacional na qual surgem obras importantes interessadas em refletir sobre o tema 

em uma perspectiva crítica. Essa produção se contrapõe às visões estereotipadas acerca da presença 

estrangeira no Brasil, extensamente difundidas nos discursos hegemônicos, via de regra, pautados 

no pressuposto da integração e convivência harmoniosa entre estrangeiros e sociedade local ou, na 

perspectiva oposta, da inadaptação e estranhamento destes à realidade brasileira. Essa visão 

dicotômica começa a ser problematizada a partir da afirmação, no Brasil, de um novo cinema; um 

cinema político, engajado, interessado em desconstruir mitos envolvendo processos históricos 

plurais como a imigração, até então ausente ou tratada de forma unilateral e superficial tanto na 

filmografia nacional quanto nos filmes estrangeiros ambientados no país.  

Em busca da “terra prometida” 

Motivo fundamental da imigração em massa de europeus e orientais para as Américas na 

virada do século XIX para o XX, a pobreza, que obrigou milhares de japoneses a abandonarem seu 

país em busca da terra prometida, é o ponto de partida de Gaijin: caminhos da liberdade (Tizuka 

Yamasaki, 1980) cuja cena de abertura focaliza um grupo de camponeses de uma região 

extremamente pobre do Japão fazendo planos de deixar o país em busca de um futuro melhor no 

Brasil (PRADO, 2001, p 99).  

A agricultura brasileira, após o fim da escravidão, vivia uma séria crise de mão de obra que 

se tentava superar com a vinda de imigrantes através de programas promovidos pelo Estado ou por 

particulares. O filme denuncia esse sistema, mostrando a exploração do trabalho dos imigrantes 

japoneses que chegando ao Brasil vão para uma fazenda de café em São Paulo onde, além de 

viverem e trabalharem em condições desumanas, não conseguem tirar qualquer proveito do salário 

recebido, utilizado, unicamente, para ressarcimento dos custos da viagem e compras no armazém 

da propriedade que reproduz o ciclo da exploração através da arbitrariedade exercida nos preços e 

peso das mercadorias. Infelizes, mal alimentados e presos à fazenda por endividamento, os 
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imigrantes representam um enorme benefício ao fazendeiro que enriquece graças ao trabalho dessa 

mão de obra quase escrava. Do ponto de vista do imigrante o que sobra é a constatação de que o 

sonho da terra prometida não passava de uma ilusão.   

A história da imigração pode conter também narrativas de sucesso no país de adoção. É o 

caso de O quatrilho (1995), filme de Fábio Barreto, baseado no livro homônimo de José Clemente 

Pozenato. O filme se passa em 1910, numa comunidade rural no Rio Grande do Sul habitada 

por imigrantes italianos (PESAVENTO, 2001, p 217). Esse tipo de imigração, diferente da 

representada no filme de Yamasaki, faz parte da política do governo imperial, de criação de núcleos 

coloniais de pequenos proprietários, num prosseguimento da velha idéia colonizadora, inaugurada 

por D. João VI, com a fundação de Nova Friburgo. A imigração italiana e alemã no Rio Grande do 

Sul se inscreve nesse projeto, voltado para o preenchimento de vazios demográficos e consolidação 

das fronteiras no Sul do país. Além dessa função estratégica e geopolítica, a imigração foi planejada 

como um processo de substituição não só do trabalho escravo pelo trabalho livre, mas, 

principalmente, como substituição do negro escravo pelo branco europeu em um processo de 

colonização baseado na pequena propriedade. 

O enredo gira em torno da trajetória de dois casais de imigrantes italianos que se unem sob o 

teto de uma mesma casa. O tempo faz com que a esposa de um, Teresa, se interesse pelo marido 

da outra, Mássimo. Ambos decidem fugir e recomeçar uma nova vida, deixando para trás seus 

parceiros, Ângelo e Pierina. Em São Paulo, Mássimo e Teresa formariam uma nova família e 

veriam prosperar os negócios da marcenaria por eles fundada. Ângelo e Pierina ficaram 

desesperados com o abandono dos respectivos cônjuges, mas, por razões práticas, resolveram se 

unir maritalmente. Por “viverem em pecado”, o casal enfrentaria a hostilidade dos vizinhos e do 

padre. Mas, como seus negócios prosperassem cada vez mais, alcançariam o perdão da igreja e da 

comunidade. O quatrilho coloca em cena a imigração sob o ponto de vista de uma comunidade 

tradicional de imigrantes italianos que vê seus valores ameaçados pela conduta moralmente 

repreensível de alguns de seus membros. O desvio, porém, não representa a ruptura da ordem 

dominante, recomposta, no final, pela formação de duas novas famílias e o enriquecimento dos 

dois casais. 

Raízes e percursos  

As imagens de estabilidade e prosperidade marcantes no enredo de O quatrilho contrastam 

fortemente com o tom de desencanto que envolve a narrativa de Joana Francesa (1973) de Cacá 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1910
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil
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Diegues. A história tem como pano de fundo a crise atravessada pelo regime oligárquico tradicional 

após a Revolução de 1930 quando o controle do país passa para as mãos de novos grupos políticos 

que promovem a destituição dos antigos poderes locais.  

No papel principal destaca-se a atriz Jeanne Moreau que interpreta Joana, uma francesa dona 

de um prostíbulo em São Paulo que resolve deixar para trás os negócios e o companheiro, o francês 

Pierre, vivido por Pierre Cardin, para acompanhar o amante até seu engenho de açúcar no interior 

de Alagoas. Ao chegar lá, conhece a família do Coronel Aureliano, sua esposa moribunda, seus 

filhos incestuosos, a sogra dominadora, e a rivalidade política e econômica com os Lima, que 

constroem uma usina e deixam o Coronel e seu engenho arruinados. 

 A ruína do engenho Santa Rita associada ao declínio político e à degeneração moral do 

Coronel e de sua família expressam, simbolicamente, o processo de decadência, iniciado no século 

XIX, do patriarcado rural brasileiro. Os personagens de Joana e Pierre representam o ideal de 

civilidade francês que costumava atuar como modelo para as elites brasileiras e, ao mesmo tempo, 

como contraponto ao atraso estrutural e ao misticismo reinante no Brasil. Joana, a prostituta de 

luxo, encarna um mundo de refinamento contrastante com o do Coronel (MENEZES, 2009, p 231). 

Tudo isso começará a ruir com o regime inaugurado em 1930 que implicou não só na destituição 

do poder das antigas oligarquias, mas também na mudança do modelo cultural adotado pelos seus 

grupos dirigentes. Com a nova estrutura política, o nacionalismo foi acionado e a cultura, até então 

privilégio das elites, passou a se orientar para a sociedade de massas, em processo de constituição.  

Nesse contexto, o paradigma cultural francês, sinônimo de cosmopolitismo e sofisticação, 

entrará em declínio. O mesmo processo incidirá sobre a autoridade do Coronel Aureliano que 

declinará junto com tudo aquilo que lhe garantia sustentação. A sorte de Joana não será diferente. 

Introduzida na fazenda por imposição do patriarca, a forasteira era vista como uma figura 

indesejável aos olhos daqueles que eram obrigados à tolerá-la. Porém, na medida em que os 

herdeiros do clã se mostraram incapazes de controlar o processo de decadência do engenho, a 

posição de Joana se inverte, tornando-se ela indispensável na condução dos rumos da família.  

Ao mesmo tempo em que assume novas funções, verifica-se uma mudança no estilo da 

personagem que troca os penteados e os vestidos exuberantes por uma indumentária mais sóbria. 

Tudo isso acompanha a sua penetração progressiva no cotidiano do engenho cujo irreversível 

processo de decadência arrastará consigo tudo que, outrora, lhe dera grandeza. Transformada em 

peça integrante daquele universo em decomposição, Joana será incapaz de voltar atrás. Pierre, em 

visita ao engenho, tentará dissuadi-la na fazenda, porém, como diz ela em uma das cenas finais do 

filme, “as raízes... as raízes debaixo da terra...” fixam-na em Santa Rita.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Usina_de_cana-de-a%C3%A7%C3%BAcar
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No final, uma terceira transformação é experimentada por Joana que com vestimentas 

rústicas e os cabelos ao vento, percorre a plantação nos ombros do fiel capataz Gizmundo, último 

empregado remanescente em Santa Rita. Em seguida sucumbe no pátio de entrada da casa-grande 

em meio aos destroços do rico mobiliário que, nos tempos áureos, adornaram a propriedade.   

O universo rural retratado em Joana Francesa está também presente em Lavoura arcaica 

(2001), longa metragem dirigido por Luiz Fernando Carvalho baseado na obra de Raduan Nassar. 

Centrado no embate entre a violação dos códigos de conduta e a manutenção da identidade do 

grupo, o filme conta a história de uma família libanesa vivendo no Brasil em uma propriedade rural 

com exíguos contatos com o mundo exterior. Não há referência ao tempo nem alusão ao lugar onde 

se desenrola a narrativa, diferente do filme de Cacá Diegues, fortemente contextualizado do ponto 

de vista histórico e geográfico.  

De fundo nitidamente moral e psicológico, a trama de Lavoura arcaica gira em torno da 

relação com a tradição cujo elemento central é a família, profundamente afetada pelo 

comportamento de André, um filho desgarrado que sai de casa devido à severa lei paterna e o 

sufocamento da ternura materna. Seu irmão mais velho o traz de volta, mas ao retornar, André irá 

irromper os alicerces familiares ao se apaixonar por sua irmã, Ana. Ao contrário do relacionamento 

entre irmãos representado em Joana Francesa, cujo desfecho é a fuga do casal de irmãos da 

propriedade paterna, o amor entre André e Ana determinará a ruptura com a ordem tradicional, 

violada pelo interdito do incesto e pela ameaça à continuidade do grupo.  

Caracteristicamente associado à figura do imigrante, o embate entre alteridade e identidade 

constitui o pano de fundo dos dois filmes que lidam com a questão de formas distintas. Joana 

Francesa representa a trajetória de uma estrangeira que se envolve a tal ponto com a realidade 

arcaica e patriarcal do engenho de Santa Rita que não consegue mais retornar as suas origens. Nesse 

caso, a relação com o “outro” é integral, simbiótica. No sentido oposto, Lavoura arcaica focaliza 

a imigração na perspectiva da experiência de negação do imigrante à cultura do país de adoção.  

O isolamento, o fechamento em relação à influências externas, a recusa à integração ao país 

de acolhida, ou, ao contrário, a absorção quase total à nova realidade, são aspectos que envolvem, 

de forma mais ou menos significativa, os processos migratórios, independente dos contextos de 

origem ou destino. No que se refere à Lavoura arcaica, a independência em relação ao contexto 

histórico é uma opção evidente. A temática da imigração, embora perpasse o enredo, não é objeto 

da narrativa que foge do específico do tema para considerá-lo em um plano universal com destaque 

para a questão da identidade, considerada sob o prisma do apego severo às tradições originárias da 

terra natal.  
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Em Joana Francesa é o progressivo apagamento das vivências anteriores que se impõe no 

decorrer da trama. Na medida em que Joana se envolve com os problemas da família do Coronel 

Aureliano e passa a exercer um papel de destaque no mundo fechado da fazenda Santa Rita, a sua 

personalidade forte e desprovida de preconceitos, já revelada, anteriormente, na administração do 

seu negócio em São Paulo, se impõe. Essa herança, não terá, contudo, o poder de frear o processo 

de decadência do Coronel que, nas novas circunstâncias históricas, se revelará um fraco. 

Abandonado pelos antigos parceiros políticos e pelo banco, que lhe nega novos empréstimos, ele 

se entrega ao desvario e acaba morrendo tragado pelas águas do rio que corta a sua fazenda. No 

final restará Joana cuja morte impassível, sentada na velha cadeira de balanço da finada matriarca 

da família, representa o fim inevitável de um ciclo da história do Brasil marcado pelo coronelismo 

e pela forte influência francesa do ponto de vista cultural e ideológico.   

Ao universo fechado, quase sufocante, de Joana Francesa e Lavoura arcaica se contrapõe a 

amplidão dos espaços percorridos pelo fotógrafo libanês, Benjamin Abraão, através do sertão 

nordestino em busca de imagens inéditas de Lampião e seu grupo. Baseado em uma história real, 

o longa metragem Baile perfumado (1996), de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, coloca em cena a 

figura de um típico imigrante libanês, reconhecido pela sua profissão característica, de mascate, 

atividade que define o personagem do filme, ambientado no interior do Nordeste na década de 

1930. Nessa época, que coincide com a desintegração do Império turco otomano após o fim da 

Primeira Guerra, se dá a segunda grande leva de imigrantes árabes para o Brasil.  A primeira, havia 

sido na virada do século XIX para o XX quando os imigrantes sírios e libaneses se fixaram em 

diferentes pontos do país fundando colônias que prosperaram graças ao comércio da borracha e do 

café. Desse modo, os recém chegados não tinham problemas para encontrar trabalho, pois os 

imigrantes já fixados os agenciavam como mascates, fornecendo-lhes mercadorias. A partir daí, o 

imigrante passa a estabelecer contatos com populações de diferente pontos do país, ampliando o 

seu leque de relações e promovendo um rico intercâmbio comercial e cultural com a sociedade 

local. No caso de Benjamin Abraão, o contato foi com os cangaceiros que, contradizendo o que 

costumavam afirmar os jornais e revistas da época, não eram avessos ao progresso e à modernidade. 

Ao contrário, costumavam não apenas usufruir do consumo de bens associados à vida moderna, 

mas também utilizá-los para promover a imagem do grupo como foi o caso das fotos e dos filmes 

produzidos por Benjamin Abraão documentando o cotidiano do cangaço no período que antecede 

a sua extinção em 1938.   

Em Baile perfumado, as idéias de deslocamento, de trocas culturais, de movimento incessante 

em direção ao outro, colocam em evidência uma dimensão da experiência da imigração bastante 
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diferente da focalizada nos enredos de Joana Francesa e Lavoura arcaica cujo ponto comum é a 

relação visceral do estrangeiro com o seu clã de pertencimento ou adoção. Essa dupla perspectiva, 

de apego às raízes, de um lado, de identidades móveis, de outro, pode ser também observada nos 

filmes Aleluia Gretchen (1976) de Silvio Back e Cinema, aspirinas e urubus (2005) de Marcelo 

Gomes que tratam da imigração alemã no Brasil no contexto da Segunda Guerra (MAGALHÃES, 

2001, p 31).  

O filme de Back narra a saga de uma família alemã no Sul Brasil ao longo de quatro décadas, 

entre os anos 1930 e 1970. Os Kranz chegam ao país nas vésperas da Segunda Guerra fugindo de 

perseguições políticas na Alemanha, então dominada pelo nazismo. Motivo da imigração, o pai, 

Ross, é um liberal convicto cujo posicionamento crítico em relação ao totalitarismo alemão, 

contrasta fortemente com a posição dos demais membros da família, em especial, da mãe, Lotte, 

que atua como uma alegoria da mãe-pátria Alemanha. Figura central da narrativa, Mami exerce 

dominação sobre todo o grupo, concentrado no Hotel Flórida que será o negócio dos Kranz no 

Brasil. Neste espaço circunscrito, a família, isolada da sociedade local, tenta reproduzir o seu velho 

mundo.  

O contexto histórico focalizado em Aleluia Gretchen se repete em Cinema, aspirinas e 

urubus no qual a figura do imigrante alemão, Johan, coloca novamente em cena as relações entre 

Brasil e Alemanha no período das ditaduras hitlerista e varguista. O filme se passa em 1942 quando 

a posição do governo brasileiro na II Guerra Mundial reverte a favor dos Aliados. Nesse quadro, a 

posição dos nacionais, muitos dos quais identificados com o integralismo, se torna menos tolerante 

em relação ao nazismo, tal como destaca a segunda parte de Aleluia Gretchen, ambientada nos anos 

1940, momento em que a mudança nos rumos da guerra repercutirá no cotidiano da família Kranz 

cuja tranquilidade passará a ser sistematicamente ameaçada pelas violentas represálias da polícia.  

No caso de Johan, de Cinema, aspirinas e urubus, a posição crítica face ao nazismo não 

impede que ele seja visto com desconfiança pelos brasileiros, sugestionados pela extensa 

propaganda anti-germânica promovida pelos veículos de comunicação após a declaração de guerra 

do Brasil à Alemanha. Para evitar confrontos, Johan decidirá circunscrever sua trajetória ao sertão 

nordestino onde, como representante da Bayer, se encarregará de difundir o famoso remédio para 

dor de cabeça. Consigo, ele leva uma tela e um projetor de cinema e, em cada parada, exibe, ao 

lado de documentários sobre a pujança de São Paulo, pequenos filmes publicitários sobre o seu 

produto. Ao longo do caminho, ele dá carona a várias pessoas, entre as quais Ranulfo que passará 

a ajuda-lo em troca de algum dinheiro visando a sonhada viagem para o Rio de Janeiro.  
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O filme de Marcelo Gomes inverte vários clichês, não apenas no que se refere à figura do 

imigrante alemão, representado sob o prisma do pacifismo em tempos de guerra, mas também do 

nordestino que se propõe a migrar para o Sudeste para ter contato com pessoas diferentes dos seus 

conterrâneos, vistos negativamente pelo personagem que deseja não apenas fugir da miséria, mas 

também viver experiências como aquelas apresentadas nos filmes exibidos pelo seu companheiro 

de viagem.  

Como em Baile perfumado, o cinema, representando a modernidade introduzida no sertão 

pelo imigrante, é o ponto de partida de uma transformação. Em Cinema, aspirinas e urubus, 

Ranulfo é objeto dessa transformação, vivenciada interiormente a partir  da sua convivência com o 

estrangeiro e dos sentidos provocados pelas imagens por ele veiculadas. No caso de Baile 

perfumado a imagem fotográfica e cinematográfica repercute como um  fenômeno de 

transformação social, na medida em que a introdução da câmera no meio do bando de cangaceiros, 

acabará por facilitar o trabalho das volantes no sentido da localização e extermínio de Lampião e 

seu grupo. 

Absolutamente centrais nos dois filmes ambientados no sertão, as noções de alteridade e 

porvir, embora veemente recusadas pelas famílias de imigrantes libaneses e alemães representadas 

em Lavoura arcaica e Aleluia Gretchen, não deixam de se revelar nos respectivos filmes cuja 

preocupação desmesurada com a preservação das tradições herdadas dos antepassados é 

questionada no desdobramento trágico das duas tramas que apontam para a impossibilidade do 

passado reproduzir-se no futuro; em um caso, pela relação entre irmãos que impede a propagação 

da prole, em outro, pela morte da pequena Gretchen que frustra a possibilidade de se criar uma 

nova Alemanha em solo brasileiro. Nas duas narrativas, a negação da alteridade apresenta-se como 

afirmação da deriva no lugar em que se constituiria a identidade.  

Assim, a temática do deslocamento, da viagem, da relação com o outro, presente nas 

narrativas de Baile perfumado e Cinema, aspirinas e urubus, não teria como contraponto radical a 

idéia de uma anti-viagem sugerida por Lavoura arcaica e Aleluia Gretchen. Ao contrário, o que a 

experiência da imigração parece implicar, nesses filmes, é que a imersão no universo do outro se 

dá independente do desejo individual ou coletivo de se preservar os laços com a comunidade 

original através do encerramento do grupo no seu microcosmo particular. Tal constatação se 

apresenta na sequência final de Aleluia Gretchen quando, já nos anos 1970, a família se reúne em 

uma festa em que todos dançam embalados pelo som da Cavalgada das valquírias misturada a 

ritmos de rock e de samba carioca.   
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A análise comparada dos filmes representando imigrantes libaneses e alemães no período do 

entre guerras e da Segunda Guerra Mundial (Lavoura arcaica, Baile perfumado, Aleluia Gretchen 

e Cinema, aspirinas e urubus) nos permite desenvolver uma rica reflexão acerca dos múltiplos 

significados associados aos processos migratórios. Um dos pontos cruciais diz respeito aos 

estereótipos de identidades envolvendo as diferentes nacionalidades. O que se observa nesse 

conjunto de obras é que imigrantes oriundos de um mesmo contexto histórico e cultural, assumem 

relações diferenciadas com o país de acolhida: o modo de vida da família libanesa representada em 

Lavoura arcaica difere radicalmente do adotado pelo fotógrafo Benjamin Abraão de Baile 

perfumado; o mesmo acontece com a família alemã de Aleluia Gretchen em relação ao vendedor 

de remédios de Cinema, aspirinas e urubus.  

Por outro lado, não se pode deixar de considerar, com base nos mesmos filmes, que as tramas 

se referem a processos ora familiares, ora individuais. No primeiro caso, o isolamento dos membros 

do clã em relação ao entorno é a opção para manutenção da identidade original do grupo. No 

segundo caso, representado pelos personagens de Benjamin Abraão e Johan, verifica-se a tendência 

ao estreitamento de laços com a sociedade de acolhida. A partir do estranhamento, desenvolve-se 

um intenso processo de revisão de conceitos: tanto do estrangeiro em relação à realidade com a 

qual se depara quanto daqueles que vivenciam essa realidade em relação ao estrangeiro, portador 

de uma modernidade – representada pelo cinema – então, desconhecida no interior do Brasil.  

Bem mais problemática, no que diz respeito à relação entre alteridade e identidade, é a 

trajetória da francesa Joana cuja vivência no engenho Santa Rita representará o progressivo 

apagamento das referências culturais anteriores. A dimensão de diálogo, de trocas culturais, nesse 

caso, desaparece, na medida em que a personagem passa a assimilar e repetir comportamentos dos 

membros da família, em especial, os da matriarca de quem ela se torna não apenas sucessora, mas 

uma fiel reprodução.   

Variando, enormemente, de caso para caso, as representações de imigrantes propostas nos 

filmes analisados tornam problemáticos os discursos homogêneos produzidos acerca de identidades 

de grupos migratórios, quase sempre observados através dos clichês em circulação nos produtos 

culturais de consumo de massa.   

Entre o Brasil real e o Brasil ideal 

Elemento de destaque na filmografia sobre imigração, a contradição entre Brasil real e Brasil 

ideal é tema do longa metragem Lost Zweig (2002), dirigido por Silvio Back que, mais de vinte 
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anos após a realização de Aleluia Gretchen, volta a tratar da presença estrangeira no Brasil no 

período da Segunda Guerra. O filme, baseado na obra de Alberto Dines, Morte no paraíso: a 

tragédia de Stefan Zweig, é inspirado na história real do escritor austríaco que viveu exilado no Rio 

de Janeiro entre 1940 e 1942 quando se suicidou junto com a mulher Lotte na casa em que moravam 

na cidade de Petrópolis. Autor do livro que se transformou em epiteto nacional, Zweig foi acusado 

de colaborar com a ditadura do Estado Novo em troca de um visto para permanecer no país. Para 

seus detratores, a visão idealizada apresentada no livro era absolutamente incompatível com a 

realidade brasileira. Brasil, o país do futuro, é uma ode ao país enorme que parecia, com sua imensa 

energia e vitalidade, capaz de neutralizar a onda de horrores que se espalhara pela Europa. O filme 

de Back coloca em cena essas contradições, típicas da visão de um estrangeiro que, deixando para 

trás uma terra arrasada pela violência, se confronta com um paraíso, recusando-se a enxergar as 

suas mazelas. Poderosa e, ao mesmo tempo, frágil, a utopia imaginada por Zweig desmoronou 

quando a guerra chegou às portas do país cujas ambiguidades ele não conseguiu reconhecer. Para 

enfrentar o desengano, a morte se transforma na única saída possível.  

Lost Zweig gira em torno da trajetória de um artista perdido de si mesmo. Traumática, a 

tomada de consciência da sua condição de estrangeiro em um país cujo conhecimento se construíra 

a partir de uma visão mitificada, tem um desfecho trágico. Com um final diferente, mas com 

argumento bastante semelhante, o longa Tempos de paz (2009), coloca em cena a figura de um 

imigrante polonês que chega ao Brasil logo depois do fim da Segunda Guerra quando as autoridades 

encarregadas de emitir vistos ainda aguardavam por “novas diretrizes em tempos de paz”. Este é o 

título da peça teatral de Bosco Brasil que deu origem ao filme, dirigido por Daniel Filho. O roteiro 

é focado no diálogo entre o ator polonês, Clausewitz, que chega ao Brasil com a imagem de um 

país perfeito, livre dos horrores presenciados na Europa durante a guerra e o inspetor da alfândega, 

Segismundo, um ex-torturador que cumpre, sem questionamento, as ordens recebidas dos seus 

superiores. A chegada do polonês acontece em uma fase de transição em que a guerra já havia 

terminado, mas novas regras quanto a entrada de imigrantes ainda estavam pendentes. O encontro 

entre os dois personagens, torna evidente o abismo existente entre o homem culto, que aprendera 

português por sonhar em um dia viver no Brasil, e o outro, cujo único preparo foi aprender a 

obedecer o que lhe era ordenado. Na fala de Segismundo inscreve-se a chocante constatação de 

que o Brasil estava muito longe de ser o país idealizado por Clausewitz que no final, depois de 

conseguir vencer o desafio lançado pelo oficial, levando-o às lágrimas, obtém o tão sonhado visto.   

A produção cinematográfica focada na experiência de imigrantes sírio-libaneses e 

provenientes da Europa central entre as décadas de 1930 e 1940, coloca em relevo a questão da 
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perseguição de minorias políticas, étnicas e religiosas nos países afetados pelos conflitos armados 

que se espalharam pelo hemisfério norte na primeira metade do século XX. Os abalos decorrentes 

dessa conjuntura tiveram consequências no mundo todo, afetando países não diretamente 

envolvidos nos conflitos. O Brasil, então sob o poder da ditadura Vargas, vacilou entre o apoio aos 

países do Eixo e os reunidos no bloco Aliado ao qual o governo brasileiro acabou aderindo, 

formalmente, em 1942 quando o país declarou guerra à Alemanha. As relações do Brasil com os 

países em guerra assumirão diferentes posturas dependendo da fase em que se encontrava o 

conflito. São elas que determinarão o tipo de tratamento concedido aos imigrantes provenientes de 

territórios inimigos sobre os quais as autoridades no poder exercerão um rigoroso controle, como 

sugerem alguns dos enredos analisados.  

O retorno às origens 

A filmografia brasileira, apesar de não muito extensa quanto ao tema da imigração, levanta 

importantes discussões concernentes aos processos históricos em curso entre as décadas de 1920, 

1930 e 1940 quando as políticas migratórias no Brasil foram extremamente duras em relação à 

entrada e permanência de imigrantes em solo nacional. Totalmente diferente é o pano de fundo dos 

filmes ambientados na virada do século XIX para o XX quando a política de imigração brasileira 

atuou favoravelmente à entrada de imigrantes no país. Todas essas correntes migratórias tiveram 

fundamental importância na composição demográfica do Brasil cuja população, no final do século 

XX, somava um número considerável de brasileiros, filhos ou netos de imigrantes de diferentes 

nacionalidades. São eles que vão definir a problemática da imigração no Brasil entre os anos 1990 

e 2000 quando se dissemina, entre jovens descendentes de imigrantes, a idéia de revisitar as origens 

dos antepassados, tal como focalizado nos filmes Terra estrangeira de Walter Salles e Daniela 

Thomas, 1996, (NEMER, 2006, p 213), Passaporte húngaro de Sandra Kogut, 2002, e Gaijin, 

ama-me como sou de Tizuka Yamasaki, 2005. 

Importante produção do “cinema da retomada”, o longa de Walter Salles e Daniela Thomas 

trata da solidão vivida pelos imigrantes em uma cidade como São Paulo onde em um pequeno 

apartamento, bem em frente ao viaduto Presidente Costa e Silva, o Minhocão, moram a costureira, 

Manuela, e seu filho Paco que sonha em ser ator de teatro. Manuela, por sua vez, alimenta o antigo 

desejo de voltar à terra de seu pai, San Sebastian, no País Basco. A inflação e os juros altos 

praticados no país dificultam a realização dos planos da viagem, adiada até que as economias 

acumuladas em sua poupança lhe permitissem custear a passagem. É com esse quadro que se inicia 
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Terra estrangeira que coincide com o início do governo Collor tragicamente inaugurado com o 

anúncio feito pela ministra Zélia Cardoso de Mello do bloqueio de todas as aplicações financeiras, 

incluindo a poupança dos brasileiros. Em frente ao aparelho de TV, Manuela assiste estarrecida ao 

pronunciamento. Ao chegar do teatro onde ensaiara uma interpretação de Hamlet, Paco encontra a 

mãe morta estendida na poltrona. O sonho de revisitar a terra do pai lhe fora arrancado pela brutal 

realidade imposta pelo Estado que, sintomaticamente, começava a pregar a redução de suas funções 

e a auto-organização da sociedade. O projeto neoliberal, de uma economia de mercado livre das 

interferências do poder público, contrastava fortemente com a ação autoritária e arbitrária do 

governo sobre os investimentos privados dos cidadãos. A morte de Manuela, após o confisco de 

suas economias duramente acumuladas em tempos de inflação, representa a derrota de uma minoria 

cujos sonhos são sistematicamente cassados pelas palavras e ações dos mais fortes. Trata-se da 

morte simbólica do Brasil enquanto sociedade marcada pela falta de perspectivas para os jovens 

que não conseguem se sentir em casa nesse ambiente de frustração e extrema decadência. Órfão 

desta situação, Paco alimenta o sentimento de viver em uma “terra estrangeira”. Sem dinheiro, 

descrente do futuro, ele aceitará viajar para Portugal levando uma encomenda valiosa: um violino 

Stradivarius dentro do qual, sem ele saber, estava escondido um tesouro em diamantes. Chegando 

em Lisboa, a missão que lhe parecera fácil, mostra-se extremamente complicada e perigosa, 

obrigando-o a fugir e buscar abrigo em lugar seguro. Em seu caminho para cruzar a fronteira com 

a Espanha, aparece Alex, outra brasileira perdida em terras portuguesas. Os dois seguirão juntos 

rumo à San Sebastian compartilhando uma aventura intensa de paixão e fuga dos contrabandistas. 

Na perseguição ao casal, um tiro acaba acertando Paco que agoniza no colo de Alex enquanto o 

carro se aproxima de San Sebastian.  

Terra estrangeira é um filme ligado à acontecimentos imediatos situados na era Collor. O 

enredo se inscreve em uma realidade recente da história do Brasil ao mesmo tempo em que remete 

ao nosso passado colonial, representado por Portugal onde nos deparamos com brasileiros tentando 

ganhar a vida e angolanos discriminados. Na medida em que acompanhamos as aventuras de Paco 

e Alex pelas ruas de Lisboa e pelas estradas que conduzem à fronteira com a Espanha, mais forte 

se torna nosso sentimento de desencanto, de desterro, transferido da tela para os espectadores que 

compartilham as mesmas experiências melancólicas vivenciadas pelos personagens. As mortes que 

pontuam o enredo, de Manuela no início do filme e de Paco no final, simbolizam não apenas a 

destruição dos sonhos acalentados pela fração mais desprotegida da sociedade brasileira. Para além 

disso, elas representam a falência do Brasil como país do futuro.  
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À morte como estratégia simbólica, em Terra estrangeira, ou como opção efetiva, no caso 

de Stefan Zweig, outra saída se apresenta como alternativa à desilusão reinante no Brasil durante 

as últimas décadas do século passado. Sonho de muitos brasileiros, a conquista de um passaporte 

europeu é o tema de Passaporte húngaro (Sandra Kogut, 2002), único documentário incluído entre 

os filmes considerados nesta análise. O filme liga duas pontas da história da imigração no Brasil. 

Em uma delas, os avós que deixam a Hungria devido à perseguição dos nazistas aos judeus na 

Segunda Guerra. Em outra, Sandra, descendente da família Kogut que se fixa no Brasil onde 

nascerão os filhos e os netos. Sandra deseja tirar um passaporte húngaro, mas para isso terá que 

cumprir uma série de formalidades burocráticas visando garantir sua condição de descendente de 

imigrantes provenientes da Hungria. O documentário coloca em cena uma prática que se tornou 

comum no Brasil a partir dos anos 1980 quando o aprofundamento da crise econômica atravessada 

pelo país associada às mudanças geopolíticas na Europa (avanço do processo de integração 

européia e queda do Muro de Berlim) provocou um movimento intenso de busca pelas 

nacionalidades de origem, algumas, como a húngara, até então, pouco atraentes em termos de 

imigração. Nesse contexto, uma parcela considerável de descendentes de imigrantes passou a 

procurar os laços de ligação com seus antepassados.  

A Europa que em diferentes contextos nos séculos XIX e XX atuara como ponto de partida 

de imigrantes para o Brasil se torna pólo de atração de filhos e netos desses europeus nascidos em 

solo brasileiro. O mesmo acontece em relação ao movimento de descendentes de japoneses, os 

nisseis e sanseis, voltando à terra de seus antepassados. O assunto foi abordado em Gaijin, ama-

me como sou (2005), dirigido por Tizuka Yamasaki que 25 anos depois de Gaijin, caminhos da 

Liberdade, retorna à temática da imigração japonesa. O filme narra a saga de quatro gerações de 

mulheres a partir da vinda, para o Brasil, de Titoe Yamada (já presente no primeiro Gaijin) até a 

ida de sua bisneta Yoko Salinas para o Japão. Titoe é o pilar do clã. Sua chegada ao norte do Paraná 

é marcada pela leva de imigrantes de diversos países, como a Alemanha e a Itália, de onde vem 

outras personagens que dividem com a protagonista as dificuldades de viver em um país 

estrangeiro. Nascida no Paraná, a filha de Titoe, Shinobu Yamashita, é uma mulher tradicionalista 

e resignada após a trágica morte do marido. Maria, filha de Shinobu, é independente e desafia as 

tradições ao casar-se com Gabriel Salinas. Por fim, a filha de Maria representa a adolescente 

rebelde que resolve ir para o Japão a fim de procurar o pai cuja falência, após as medidas 

econômicas decretadas pelo Plano Collor, gerou uma reviravolta em sua vida financeira e familiar. 

Como saída, ele tentará a sorte na terra dos avós de sua mulher, Maria. O roteiro, também de 

Tizuka, resgatou a história dos seus antepassados não apenas pelos personagens, mas pelos 
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diálogos, declaradamente originados de conversas de família. De uma família japonesa conduzida 

por mulheres. Além de ser uma produção sobre a família de Tizuka, Gaijin 2 é um filme sobre a 

história do Brasil desde o início do século passado até o fim da década de 1990.  

A questão do retorno trabalhada em Terra estrangeira, Passaporte húngaro e Gaijin, ama-

me como sou, coloca em evidência um movimento duplo que, de um lado, procura retraçar as rotas 

de imigrantes vindos, no passado, para o Brasil e, de outro, busca refletir sobre o problema na 

perspectiva do país nos anos recentes, marcados pela expectativa dos descendentes de imigrantes 

de busca de oportunidades nos países dos pais ou avós cujas economias seriam mais estáveis e as 

condições emprego e sucesso profissional mais favoráveis. 

Cem anos de história e histórias 

O século XX foi marcado pelo movimento de múltiplas correntes migratórias que 

atravessaram o oceano em busca de uma vida melhor em terras brasileiras. Fechado esse círculo, a 

história conquista o cinema que transforma em imagens as ricas experiências vividas pelos 

imigrantes nos processos de integração à cultura e à sociedade brasileira. Os problemas sociais e 

as mentalidades que perpassam os enredos nos colocam diante de traços relevantes dessa história. 

Contudo, a dimensão histórica das obras não permite que elas sejam consideradas como expressão 

direta da realidade representada. O cinema é uma arte e, como tal, não pode ser tomado como meio 

de informação ou veículo de comunicação. Suas representações são construções simbólicas nas 

quais os acontecimentos são postos em perspectiva para serem interpretados. É, portanto, 

indispensável tentar verificar, nos filmes, o tipo de problemática que se oferece à interpretação.  

Nos filmes considerados nesta análise, a problemática comum é a existência de fronteiras não 

apenas políticas e geográficas, mas, sobretudo, fronteiras psicológicas erguidas entre os imigrantes 

e o país de acolhida (SERCEAU, 2010, p 88). O que se verifica, de ambos os lados, é, não apenas, 

a presença de uma fronteira geográfica e cultural, mas a existência de uma distância moral, 

reconstruída a cada instante, a cada etapa do processo migratório. É essa a problemática central 

focalizada nos filmes sobre imigração produzidos no Brasil a partir da década de 1970 quando se 

inicia a realização de uma série de obras abordando, com um viés crítico, as experiências de 

imigrantes de diferentes nacionalidades em contextos históricos distintos entre o final do século 

XIX e a época atual.    
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VOZES DA DIÁSPORA UM ESTUDO SÓCIO-HISTÓRICO SOBRE 

REFUGIADOS DA REVOLUÇÃO MAOÍSTA NO BRASIL 

Priscila d’Almeida Manfrinati1 

Introdução 

O presente trabalho apresenta algumas conclusões parciais da pesquisa de mestrado 

homônima em andamento no núcleo interdisciplinar Diversitas da Universidade de São Paulo. Em 

espectro amplo, a pesquisa propõe inicialmente uma interpretação de aspectos da composição 

étnica e social dos territórios colonizados ao sul da China na primeira metade do século XX, 

especialmente Shanghai e Macau, e os vetores de sua transformação a partir da Revolução Chinesa. 

Nesse ínterim, incorporamos análises sobre o processo de disputa política do corpo social na China 

durante a descolonização e sua ação como produtor refugiados. Em um segundo momento, a análise 

é voltada à negociação identitária e aos aspectos de integração e de associativismo de refugiados 

da Revolução Chinesa no Brasil entre 1950 e 1970.2.  

Essa organização compreende a condição ambígua dos indivíduos como emigrantes-

imigrantes formulada por Abdelmalek Sayad, a qual incorpora fundamentalmente as configurações 

do país emissor e as do país receptor para uma análise ampla no campo da sociologia das migrações. 

O fenômeno é disposto nos movimentos de como esta comunidade híbrida se relaciona com seu 

local de origem e como descentra o local de destino.  Assim, pode-se avaliar o fluxo migratório 

denominado Segunda Diáspora Macaense como processo complexo, originado em condições 

sociais, econômicas e políticas específicas que levaram à imigração para um país com condições 

igualmente particulares que implicam em formas de negociação e integração.  

A partir dessa perspectiva histórica e culturalmente determinada, entendemos a 

caracterização do fenômeno como “fato social total”, conceito também mobilizado por Sayad. 

Assim, portanto, faz-se necessário avaliar aspectos da sociedade de emigração que engendraram o 

fluxo migratório, na problemática das disfunções e conflitos provocados por mudanças estruturais 

na sociedade colonial e a contrapartida de descolonização, bem como sociedade a de destino em 

                                                 
1 Mestranda do programa de pós-graduação em Humanidades, Direitos e outras Legitimidades (Diversitas),  FFLCH, 

USP. priscilamanfrinati@gmail.com 
2 Tais considerações foram possíveis graças à contribuição para a pesquisa de 13 refugiados no Brasil, entre homens e 

mulheres, que vieram da China no período demarcado em razão de sua condição de estrangeiro (portugueses em ampla 

maioria), marcador de diferença no contexto de descolonização. Eles são atualmente de classe média, têm atualmente 

de 60 a 78 anos, e responderam à entrevistas em profundidade (as quais reproduzirei parcialmente neste trabalho). Dez 

deles são residentes na cidade do Rio de Janeiro, dois em São Paulo e uma em Québec, no Canadá. 
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suas possibilidades integradoras para construir uma noção complexa do deslocamento em suas 

dimensões intrínsecas.  

Dessa abordagem ampla que compreende dois ou mais movimentos migratórios (internos e 

externos), escolhi desenvolver para este artigo um estudo sobre a composição étnica e social nos 

locais de origem dos indivíduos que configuram o objeto da pesquisa, de modo a tecer elementos 

para a compreensão das interações, distinções e relações de poder entre colonos e colonizados e, 

mais especificamente, entre estes e os miscigenados, descendentes de várias gerações de 

cruzamentos de portugueses europeus com orientais. Tais gerações são hoje consideradas pela 

literatura sobre o processo de miscigenação colonial na China como “macaenses”, “portugueses de 

Macau” ou “euroasiáticos”3.  

Com isso, desenvolver-se-á aqui um panorama da presença estrangeira em território chinês 

para delinear a configuração de espaços multiculturais especificamente nas cidades de Shanghai e 

Macau4 e problematizar as relações colonialistas de sociabilidade, distinção e hierarquização entre 

chineses e estrangeiros e a conformação de uma zona cinzenta de identidade hifenizada. Tal análise 

é importante para a compreensão da trajetória de imigração posto que tal configuração do espaço 

social determina ou condiciona o ponto de viragem, a Revolução Chinesa, que, sob bases 

ideológicas, colocou em movimento um deslocamento massivo de refugiados. 

 Para tanto, busquei pensar a conformação étnico social dessas colônias, de maneira 

universalizável a partir das categorias de estabelecido e outsider, compreendendo seus 

deslocamentos de acordo com o modelo de Elias & Scotson. A partir dos depoimentos coletados 

pudemos constatar que os miscigenados, que detém o capital de portuguesidade, figuram como 

estabelecidos na hierarquia da sociedade colonial, beneficiando-se das estruturas preparadas e 

ocupadas pelos seus ancestrais imigrantes/colonos. Aqui, o capital humano se converte em capital 

social e econômico. É possível afirmar, portanto, que os imigrantes que eram os outsiders por 

definição literal rapidamente viram os estabelecidos, hegemônicos graças a uma combinação de 

fatores de ordem militar e ideológica, entre outros, que será possível esmiuçar aqui.  

                                                 
3 De características próprias e etnicidade complexa, a comunidade miscigenada é definida por Amaro no trecho: “os 

portugueses que demandaram Macau encontraram companheiras e lograram criar um tipo novo de euro-asiático, 

diferente do mestiço luso-chinês que, alguns autores têm, indistinta e erradamente, visto, ao longo dos séculos, no 

macaense ou filho da terra”. Sobre a etnicidade oriunda dessa miscigenação, ver ainda CABRAL, João de Pina. A 

complexidade étnica de Macau. Lisboa: Instituto Oriental, 1994. 
4 As cidades de Shangai e Macau foram escolhidas em razão de formarem rotas triangulares de deslocamento com 

Hong Kong, acessadas pela unanimidade dos depoimentos coletados, o que sugere a existência de um padrão de 

mobilidade no sul da China que combina motivações econômicas e políticas. 
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Na compreensão do caso a partir das categorias de Elias & Scotson se fez necessário, ainda, 

desenvolver considerações sobre a construção social da diferença, o uso das categorias identitárias 

étnico-racial e nacional no âmbito da teoria pós-colonial, o conceito de miscigenação e sua 

aplicação no contexto particular das comunidades híbridas próprias ao colonialismo, admitidas em 

sua pertinência em relação à estruturação teórica da pesquisa em suas duas etapas. O que nos 

interessa aqui é partir dessas realidades coloniais para discutir como se dá o pertencimento a um 

território, nação ou etnia na zona cinzenta criada pelo colonialismo, refletir as fronteiras entre o 

“eu” e o “outro” na (auto) definição e na conformação grupal de chineses e estrangeiros e, 

consequentemente, na dialética de opressão e contra opressão dos grupos em disputa. Em suma, 

buscamos explicitar como, apesar da identidade em território colonial ser multirreferenciada e de 

definição complexa, foi estabelecida uma hierarquia identitária de tipos alternativos que se 

interpenetram, lutam para manter ou mudar equilíbrio de poder e disputam hegemonias. Em outras 

palavras, como as identidades forjadas em uma produção discursiva e social da diferença são 

mobilizadas positiva e negativamente na conformação de projetos políticos. 

Estabelecidos e outsiders 

No centro da cidade de Shanghai há um parque público criado por britânicos em cerca de 

1860. De 1890 a 1929, conta-se, Huangpu Park ostentava uma placa em que se podiam ler os 

dizeres “Proibida a entrada de cachorros e chineses” – com ela, buscava-se deixar claro que atendia, 

exclusivamente, à população de estrangeiros que crescia paulatinamente não só em Shanghai mas 

na China como um todo. O parque se tornou um símbolo da segregação social urbana no período e 

da humilhação chinesa pelas potências ocidentais, sendo referenciado até os dias de hoje no 

imaginário popular. Outros parques da cidade, remodelada ao gosto europeu, também eram vetados 

à presença de chineses. 

Em 1949, ano da chamada Liberação de Shanghai pelo exército de Mao, as corridas de cavalo 

que ali eram realizadas foram proibidas e, em 1952, o parque foi rebatizado como Praça do Povo. 

A cidade de Shanghai foi entregue à ocupação estrangeira desde os anos 1840, após a 

Primeira Guerra do Ópio. Ela fazia parte do sistema de concessões internacionais regulamentado 

após o Tratado de Nanquim e tinha localização portuária estratégica para os interesses comerciais 

das potências imperialistas, que podiam nela viver, comercializar, construir, viajar e praticar suas 

distintas culturas e religiões. Até 1943, era dividida entre as concessões internacional, ocupada por 

estadunidenses e ingleses, e a francesa, que se assemelhavam a cidades europeias. A ocupação 
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imprimiu modificações arquitetônicas e paisagísticas profundas na cidade de Shanghai5 e 

significou a exclusão dos chineses da cidade, considerados cidadãos de segunda classe e proibidos 

de morar nas concessões. Os estrangeiros desenvolveram suas próprias “subculturas”, isoladas e 

distintas da cultura chinesa e as administrações coloniais buscavam dar ares de normalidade às 

concessões, criando a sensação de “estar em seu próprio país”. 

Tal encontro em território shanghaiense produziu, por exemplo, agrupamentos familiares 

cujos referenciais mesclam elementos linguísticos, religiosos, de tradição e costumes das culturas 

inglesa, portuguesa e, eventualmente, também francesa, filipina e espanhola. Eles se concatenam 

não em uma identidade unificada e estável mas geralmente no “guarda chuva de identidades 

nacionais” da noção de estrangeiro. Esses referenciais múltiplos, apesar de contestarem a 

conformação de uma identidade homogênea, não significam porém a ausência de um sistema 

valorativo e a uma vivência cultural e identitária absolutamente democrática: de acordo com as 

culturas impostas como superiores (estabelecidas), há alinhamentos grupais, produzidos por si e 

pelos outros, repletos de contradições e silêncios.  A análise de tal composição social passa, 

portanto, por noções mais fluidas de etnicidade6 na emergência de identidades potenciais, onde as 

identidades cristalizam-se nas transições e nos diferentes registros de diferenciação. A subdivisão 

étnica no território colonizado carrega em si condição de interculturalidade, configurada no contato 

diário e intenso entre maiorias e minorias étnicas. A localização histórica desta composição social 

no interior do orientalismo ou do discurso colonial, permeado por estereótipos e hierarquias, 

aspectos de reprodutibilidade do sistema colonial, ajuda a compreender a influência minoritária da 

comunidade chinesa em seu seio7. É possível concluir previamente que, mesmo no processo de 

miscigenação, na “crioulização”, agem jogos de poder e hierarquizações e devem ser consideradas 

as disposições próprias dos grupos sociais em interação.  

Assim, tomar Hungpu Park como um local de memória é assumir que sua criação e sua 

ressignificação são processos simbólicos da disputa política pelo pertencimento nos territórios 

                                                 
5 Nos portos marítimos e fluviais, prédios em estilo ocidental, tipos de rua e serviços urbanos de iluminação a gás e 

fornecimento de água, além de serviços de transporte e comércio exterior por navios a vapor, estavam conectados (ou 

eram extensões) do mundo além China. Como aponta Said (1980:78): “Assim, a Europa reconstituiu no exterior sua 

“multiplicação territorial” de projeto e administração bem sucedida. O resultado disso foi um grupo variado de 

“pequenas Europas” espalhadas pela Ásia, África e as Américas, cada uma refletindo as circunstâncias, as 

instrumentalidades específicas da cultura ancestral, seus pioneiros e sua vanguarda. Todos eles se assemelham em um 

principal aspecto – apesar das diferenças, a vida de cada um era levada com ares de normalidade”.  
6 Sobre identidades fluidas, Hall afirma que as diversas componentes da identidade, como gênero, raça e nacionalidade 

são muitas vezes contraditórias e descentram o sujeito, colocando sua identidade em situação de permanente 

negociação. Ver HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. 
7 Apesar da maioria populacional, os chineses são minoritários nas etnias crioulas: têm menos influência sobre a 

conformação da identidade macaense, por exemplo, que malaios e indianos. Ver CABRAL, João de Pina. A 

complexidade étnica de Macau. Lisboa: Instituto Oriental, 1994. 
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coloniais entre o século XIX e o século XX por dois grupos distintos: chineses e estrangeiros. 

Depreende-se desse exemplo que há hierarquias entre os grupos, opostos e desiguais de acordo 

com diversas modalidades teórico-descritivas: colonizados e colonos, excluídos e incluídos8, 

outsiders e estabelecidos, respectivamente - sendo este último obra de desnaturalização própria ao 

contexto e ao discurso colonial9. Além de operar desigualdades de ordem social e econômica, a 

colonização furta às sociedades a possibilidade de construção de um sentimento e uma identidade 

nacional e, à medida em que umas se fortalecem, outras se diluem no âmbito das hierarquias 

civilizatórias norte-sul.  

Enquanto os vínculos de pertencimento à nação são reforçados no centro, eles se diluem na 

realidade colonial das periferias. Essa diluição é chamada por Hall de “ocidentalização”. Em 

sociedades tuteladas e esvaziadas de si mesmas, os sujeitos coloniais são amputados em sua herança 

histórica e submetidos a personalidade do dominador e seus valores culturais, éticos, religiosos, 

econômicos. Assim, sua inferiorização como povo dominado (por construção social de 

diferenciação cultural) serve ao princípio político de imposição de autoridade social, onde a 

discriminação política é cara ao exercício da dominação. O estigma social imposto pelo grupo mais 

poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na auto-imagem deste último e, com isso, 

enfraquecê-lo e desarmá-lo. Como apontam Elias & Scotson10  

[...] os recém-chegados, que de início perceberam os antigos residentes apenas como 

pessoas iguais a eles, nunca entendiam muito bem as razões de sua exclusão e 

estigmatização. Por sua vez, os antigos residentes só conseguiam explicá-las em termos 

de seus sentimentos imediatos, de sua sensação de pertencer a uma parte superior da 

vizinhança, com atividades de lazer, instituições religiosas e uma vida política local que 

era apreciada por todos, e não queriam misturar-se em sua vida particular com pessoas 

de áreas inferiores da localidade, a quem viam como menos respeitáveis e menos 

cumpridoras das normas do que eles. (ELIAS & SCOTSON, 200, p. 39)  

Neste contexto, identidade cultural, raça e identidade política são construídas no campo 

simbólico por meios de processos de alteridade e de hierarquização, processos de fragmentação do 

corpo social donde alteridade implica em vínculos éticos-morais e vínculos afetivos e 

                                                 
8 Excluídos e incluídos são as categorias utilizadas por Stuart Hall na análise das sociedades coloniais e nos servem 

igualmente no presente trabalho uma vez que partem do reconhecimento da acepção da diferença na negação ativa da 

similitude, processo que provoca exclusões e inclusões nos grupos alternativos. 
9 Aprofundaremos a sociologia das relações de poder entre chineses e estrangeiros nas categorias elaboradas por 

Norbert Elias no final da década de 1950, considerando a inversão de papéis provocada em território colonial. Ou seja, 

enquanto Elias e Scotson notaram a distinção social do grupo estabelecido a partir de sua pré-existência em Winston 

Parva em relação ao grupo outsider (marginalizado por sua inserção posterior), nos territórios chineses de Shanghai e 

Macau e, arrisco dizer, na totalidade dos territórios coloniais do século XIX, o diferencial de poder é inverso. 
10 ELIAS, Norbert; SCOTSON. Os estabelecidos e os outsiders. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. p. 24. 
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hierarquização ocasiona conflitos nas interações cotidianas, podendo adquirir contornos mais 

violentos. A configuração e a representação identitárias do grupos alternativos hierarquizados 

obedecem a normas de auto-identificação e de identificação do outro por oposição11: a definição 

das fronteiras culturais e étnicas são relacionais, onde a diferença é estabelecida por marcações 

simbólicas vinculadas a condições sociais e materiais que incluem relações de poder de diversas 

naturezas – classistas, de gênero, étnico-raciais e de nacionalidade. E, como grupos, por fatores 

como antiguidade da associação, grau de coesão grupal e identificação coletiva. 

Comportam-se nesse caso específico como marcações simbólicas os capitais de 

portuguesidade, de inglesidade e demais signos distintivos de “não-chinesidade”, que assumem a 

dianteira na identidade auto-identificada e/ou grupal uma vez que há a estigmatização de tudo o 

que se relaciona ao povo ou a cultura chinesa - e, por oposição, se valoriza tudo aquilo que dela se 

difere. Conclui-se, portanto, que um dos aspectos centrais da contradição social inaugurada com o 

advento do colonialismo é o deslocamento do lugar social dos estabelecidos (aqueles que cuja 

ocupação do território é primeva) para o de outsiders (aqueles considerados inferiores na hierarquia 

social e historicamente produzida). Tal fenômeno se deve não só pela intervenção com fins 

financeiros das potências imperialistas mas também, e principalmente, pelo argumento contundente 

(e, por vezes, subjetivado) de inferioridade dos povos colonizados e sua consequente necessidade 

de tutela ou, nos termos de Elias & Scotson, “assim, a exclusão e a estigmatização dos outsiders 

pelo grupo estabelecido era armas poderosas para que este último preservasse sua identidade e 

afirmasse sua superioridade, mantendo os outros firmemente em seu lugar”. 

 

Cabe lembrar que, para tais comunidades híbridas criadas nessas localidades, são fluidas as 

barreiras de identidade, definidas por Stuart Hall na conjunção de fatores como a invenção da 

tradição, o mito fundacional, a raça pura e a língua estabilizadora (síntese conceitual e prática de 

noção de mundo) – no entanto, apesar de se identificarem com um ou mais elementos próprios aos 

grupos outsiders, as relações de poder os impulsiona a optar pelos os marcadores de diferença dos 

estabelecidos, bem como reproduzir seu discurso. As confrontações entre “nós” e “eles”, “eu” e o 

“outro” não definem apenas o que se é, mas o que não se quer ser. Assim, a identidade revela-se 

na operação opositiva que se realiza no campo da experiência mas também do discurso, podendo 

                                                 
11 É válido pontuar que, tal como apontam Elias e Scotson em seu estudo sobre os grupos alternativos de Winston 

Parva, a distinção nem sempre é nítida em diferenças fenotípicas, por exemplo. Considerando que parte significativa 

dos considerados estrangeiros em tal contexto eram nascidos na China, filhos e pais nascidos na China e tinham feições 

orientais, em pouco ou nada diferiam fisicamente daqueles considerados chineses. 
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um influenciar ou anular o outro. Ela, a identidade, é então um lugar que se escolhe – e de acordo, 

geralmente, com as relações de poder estipuladas. 

Considerando o Orientalismo12 como o sistema de representação vigente nas relações 

coloniais, utilizado como endosso ideológico e até biologizante, e como discurso da diferença, 

pode-se afirmar que a visão orientalista latente que servia ao discurso colonial estigmatizante de 

subalternidade dos asiáticos agia como impeditivo manifesto para o reconhecimento dos 

estrangeiros com os nativos da colônia. Segundo Elias & Scotson, a estigmatização age como 

aspecto de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido que reflete e justifica a aversão que seus 

membros sentem perante um grupo outsider. É possível encontrar no orientalismo o referido 

argumento contundente (e, por vezes, subjetivado) de inferioridade. É a visibilidade dessa 

separação que, ao negar ao colonizado a capacidade de se autogovernar e os modos de civilidade 

que lhe são próprios, confere autoridade à versão e missão oficiais do poder colonial. O discurso 

subjetivado perpassa a dominação colonial do território, presente em formulações por vezes 

essencialistas e estereotipadas acerca das identidades racializadas e coletivas de si e dos outros:  

A construção do sujeito colonial no discurso, e o exercício do poder colonial através do 

discurso, exige uma articulação das formas de diferença – raciais e sexuais. [O discurso 

colonial atua como] forma de ‘governamentalidade’ que, ao delimitar uma ‘nação 

sujeita’, apropria, dirige e domina suas várias esferas de atividade. Portanto, apesar ‘do 

jogo’ no sistema colonial que é fundamental para seu exercício de poder, o discurso 

colonial produz o colonizado como uma realidade social que é ao mesmo tempo ‘outro’ 

e ainda assim inteiramente apreensível e visível. (BHABHA, 2013, p. 141) 

A configuração da identidade nacional: relações de alteridade e relações de poder 

Buscamos demonstrar com isso que as representações de alteridade demonstram e operam as 

indisposições entre os diferentes grupos étnicos em uma comunidade híbrida específica. As 

imagens que são construídas por um e de outro grupo, e vice-versa, pelas relações de alteridade 

alinham as identidades aos seus eixos perpetradores opostos. Percebe-se, portanto, um discurso 

mútuo da diferença, em que miscigenados entre estabelecidos (estrangeiros) e outsiders (chineses) 

                                                 
12 O conceito de Orientalismo foi elaborada por Edward Said para se referir ao conjunto de elementos comportamentais, 

simbólicos e culturais de subalternidade atribuídos ao Oriente pelos ocidentais e instrumentalizado com fins 

imperialistas. Partindo de Oriente e Ocidente como conceitos carregados de significados construídos e atribuídos 

historicamente, podemos pensar o conteúdo ideológico e civilizatório da intervenção das potências imperialistas na 

Ásia – bem como sua aplicabilidade no cotidiano das comunidades transnacionais na fronteira “dos dois mundos”. Tais 

conceitos são mobilizados com naturalidade no discurso dos entrevistados e nos depoimentos escritos, o que demonstra 

que são refletidos não apenas na produção teórica e no discurso politico de tal contetxo histórico também sua 

apropriação subjetiva no cotidiano popular com durabilidade no contexto pós-colonial. 



 

537 

também buscaram a dissociação dos últimos. Tais grupos se reconhecem e de distanciam de acordo 

com suas projeções de alteridade e sua necessidade de preservação do lugar do “eu” estabelecido, 

ameaçado pela experiência vivida e vivência em comum do território, desviando-se de práticas 

consideradas próprias ao outro grupo e atendo-se às próprias tradições e signos de diferenciação 

comunitária, notórios no discurso de Aurea Collaço: 

Em Shanghai tinha o Clube Lusitano que as pessoas descendentes de portugueses iam 

para festas aos sábados. Eles eram muito patriotas em Shanghai. Nós tínhamos um clube 

português, um Consulado português e meus avós falavam português, eles não falavam 

em inglês e o chinês era proibido 

Graças ao afastamento de referências das classes mais abastadas de chineses no cotidiano de 

portugueses, esse distanciamento/diferenciação étnica ganha, ainda, contornos de preconceito de 

classe, como de pode ver na continuidade do depoimento: 

Quando morávamos na China, nunca pensamos que podíamos ser chineses. Nunca, 

nunca! Não gostávamos de ser associados com chineses pois, quando diziam que éramos 

chineses, não estavam falando das classes médias, mas comparando você aos serviçais. 

Nós compartilhávamos da comida, por exemplo, do hábito de comer com ‘pauzinhos’. 

Mas nos recusávamos a aprender chinês. Em 500 anos na China, os portugueses não 

falam chinês. E, você sabe, eles são orgulhosos de não falar chinês, porque se você fala, 

então você é chinês... E eles não queriam ser chineses.  

Há muitas pessoas em nossa comunidade portuguesa que até hoje, mesmo com as feições 

“mais chinesas que as minhas”, recusam-se a assumir que são chineses. Eles fizeram isso 

por um motivo: as famílias chinesas proeminentes nunca os acolheram. Então, eles eram 

expostos somente aos serviçais ou comerciantes. Assim, eles nunca puderam 

compreender nada da cultura chinesa, pois eles nunca foram inseridos nela. 

A partir disso, é possível afirmar que o referencial de “chinesidade” dos portugueses era 

diretamente relacionado a aspectos próprios às classes subalternas. A exposição a essas classes 

coloca aos portugueses um modelo do que era “ser chinês”, representação de alteridade que 

concatenava não só o grupo étnico em si, mas a classe social que ele se localiza, o que gera repulsa: 

o reconhecimento da identidade chinesa passava então, mais que pelas tradições ou pelo idioma, 

pelo lugar social de subalternidade hegemônico no referencial discursivo do outro, o português.  

 De tal maneira, é possível refinar a fórmula de Stuart Hall quando este descarta a importância 

da influência dos interesses de classe na formação de identidade na pós-modernidade. Segundo 

Hall, “as pessoas não identificam mais seus interesses sociais em termos de classe. A classe não 

pode servir como um dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da qual todos 

os variados interesses e todas as variadas identidades das pessoas possam ser reconciliadas e 
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representadas”. Entre outros marcadores sociais e simbólicos da diferença, a classe tem sido uma 

categoria mobilizadora das identidades autodeclaradas de maneira subjetiva e por oposição, 

consolidando-se na negação da identificação com uma comunidade nacional ou étnica considerada 

de classe inferior. 

A configuração dos grupos em oposição e sua instabilidade no campo das relações, posto que 

se instaura uma desigualdade de dependência e a superioridade do poder, é mobilizadora dos 

discursos por diferenciação e/ou auto-preservação. No caso das relações entre chineses e 

portugueses, a diferenciação entre “nós” e “eles” é mútua, experimentada no cotidiano das trocas 

culturais e permeada por estereótipos: uns distanciam-se como forma de recusa à presença e ao 

significado do estrangeiro em território chinês, outros pela repulsa à cultura nativa, considerada 

inferior e indesejável. Como descreve Aurea Collaço, as vidas eram “apartadas” em espaços 

urbanos como Shanghai, em que cada subcultura interagia majoritariamente entre sua comunidade 

étnica e havia um esforço de dissociação (como já nos referíamos a Elias, releva-se o que há em 

comum para ressaltar o que há de incomum):  

Você nunca era convidado para a casa de um chinês porque eles não queriam ser 

associados a nós. As únicas pessoas que nós nos relacionávamos na China eram os 

serviçais e as pessoas dos comércios, onde precisávamos comprar coisas. Não havia 

qualquer relação com os chineses, nunca. Tudo era separado porque nós tínhamos muito 

pouco em comum. Apenas no século XX as gerações mais jovens começaram a 

“misturar”. Mas isso não acontecia nos séculos XVIII ou XIX. 

Nós apenas vivíamos num mesmo lugar, mas tínhamos vidas separadas, vidas muito 

separadas. Porque os chineses se recusavam a nos aceitar. Contando ninguém entende.  

Apesar de ter nascido na China, nunca fui considerada chinesa, tanto que fui obrigada a 

sair da China. 

Também a experiência e o discurso de diferenciação dos chineses em relação aos portugueses 

são verificadas no depoimento de Leonardo Carion, nesse caso relacionado à atitudes 

discriminatórias e estereotipadas pela ação reversa do discurso colonial: 

A gente realmente brincava mais com crianças de Macau, que seriam portuguesas. A 

gente brincava também com as crianças chinesas, mas tinha um destaque, eu não 

entendia o porquê, mas havia uma diferença, havia uma discriminação. Os chineses 

achavam que a gente era filho do diabo, éramos os filhos dos estrangeiros. Realmente os 

estrangeiros faziam muito estrago lá. 

Nos termos do depoente, há uma “autocrítica” da ação dos estrangeiros nas colônias e 

concessões na China e a identificação de uma contra-discriminação, ou contra-estigmatização, 
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defensiva. Outrossim, a estigmatização do grupo estabelecido é utilizada como estratégia de disputa 

de poder dos grupos outsiders: 

o estigma social imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrar 

na auto-imagem deste último e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo. 

Consequentemente, a capacidade de estigmatizar diminui ou até se inverte, quando um 

grupo deixa de estar em condições de manter seu monopólio das principais fontes de 

poder existentes numa sociedade e de excluir da participação nessas fontes outros grupos 

interdependentes e os antigos outsiders. Tão logo diminuem as disparidades de força ou, 

em outras palavras, a desigualdade do equilíbrio de poder, os antigos grupos outsiders, 

por sua vez, tendem a retaliar. Apelam para a contra-estigmatização, como no caso […] 

dos povos antes submetidos à dominação européia […]13. 

O (re) equilíbrio de poder nas sociedades coloniais 

O processo de descolonização na concepção maoísta passava por um fortalecimento das 

referências nacionais chinesas, aprofundadas posteriormente na Revolução Cultural de 1966, e na 

dissolução do que remetesse ao período de exploração colonial da China. Assim, conformou-se um 

discurso defensivo ancorado na exaltação de uma tradição cultural própria que, para Elias e 

Scotson14, é um dos fatores capazes de modificar o equilíbrio das relações de poder entre 

estabelecidos e outsiders.  

Para tanto, a reivindicação do corpo nacional e a afirmação das identidades nacionais na 

conformação dos países emancipados é localizada temporalmente de acordo com as relações 

desiguais de poder e, consequentemente, historicamente específica no âmbito da disputa do 

discurso hegemônico 15. Segundo Mao (1939), todas as nacionalidades da China “souberam opor-

se a subjugação pelo estrangeiro, passando invariavelmente a resistência para liquidá-la. Elas 

aceitavam a união na base da igualdade, sendo opostas a opressão de uma nacionalidade por 

outra”16.  

As saídas do movimento revolucionário à subjugação pretendiam devolver ao povo chinês o 

lugar de estabelecido, baseando-se no discurso nacionalista inflamado de Mao e nas experiências 

cotidianas de opressão. Estabeleceu-se um contexto de instabilidade em uma dialética de opressão 

e contra-opressão: 

                                                 
13 ELIAS, Norbert; SCOTSON, John. Os Estabelecidos e os Outsiders: sociologia das relações de poder a partir de 

uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000. p. 24. 
14 Idem. p. 31 
15 Kathryn Woodward. 
16 TUNG, Mao Tsé. A Revolução Chinesa e o Partido Comunista da China.  Obras Escolhidas de Mao Tsé Tung, 

Pequim, 1975, Tomo II, pp. 493-543. 
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 O nacionalismo chinês nos anos 1925-1927 alcançara um novo nível de expressão e 

concentrava-se contra a Grã-Bretanha como a principal potência imperialista. [...]. Com 

medo da xenofobia, a maioria dos missionários, alguns milhares, abandonou seus postos 

no interior. Em março de 1927, quando as tropas revolucionárias chegaram a Nanjing, 

os residentes estrangeiros foram atacados [...] 17 

A perseguição mais aberta aos estrangeiros no país tornou-se ainda mais voraz às vésperas 

de 1949 e o advento da Liberação de Shanghai, período que inaugura fluxo de saída do país de 

milhares de famílias. É o ponto de viragem de outsiders para estabelecidos preconizado por Elias 

& Scotson, que coloca as migrações étnico-culturais no processo de constituição da República 

Popular da China. Tais imigrantes enquadram-se na sobreposição de motivações de emergência 

com motivações étnico-culturais (onde qualificativo étnico deve ser tomado no sentido amplo de 

ascendência comum: 

Conhecendo-se o modo como, ao longo da História das nações, as invasões, as guerras, 

tratados internacionais e migrações tiveram como frequente consequência a inclusão de 

minorias de origem étnico e cultural diferenciada, em sociedades maioritárias de raiz 

diferente, qualquer ameaça à sobrevivência das primeiras, como entidade cultural 

individualizada, pode motivá-las a mudar de país. Incluem-se no qualitativo cultural, 

características coletivas como a língua, a religião, a organização social e o código de 

valores de referência, parâmetros poderosos para a manutenção da coesão do grupo 

(TRINDADE, 1995, p.42-43)  

Cabe ressaltar que, bem como em outros processos de descolonização do período, a condição 

miscigenada, oriunda de séculos de experiência de colonização é, mais uma vez, excluída em sua 

complexidade de definição e alinhamento identitário. Como afirma Hall: 

Esses novos aspirantes ao status de “nação” tentam construir Estados que sejam 

unificados tanto em termos étnicos quanto em religiosos, e criar entidades políticas em 

torno de identidades culturais homogêneas. O problema é que elas contêm, dentro de 

suas “fronteiras”, minorias que se identificam com culturas diferentes. 18 

Conclusão 

É preciso considerar primeiramente aqui que parte da literatura se preocupa em compreender 

(e exaltar) a formação de uma comunidade híbrida e suas redes de integração, secundarizando a 

uma consideração fundamental sobre o estatuto colonial do território e de suas relações sociais.  

                                                 
17 FAIRBANK, John King; GOLDMAN, Merle. China: Uma nova História. Porto Alegre: L&PM, 2008. pp. 263-264. 
18 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2011. p. 54. 
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Não é possível uma integração harmônica em uma sociedade cujos componentes são demarcados 

nos estigmas próprios às situações coloniais, onde nacionalidade e etnicidade são dispostos como 

capitais simbólicos. 

Assim, apresentamos particularidades identitárias dos indivíduos da pesquisa como membros 

de uma comunidade híbrida que beneficiaram-se de situação privilegiada em relação aos nativos, 

os chineses, em território colonial/concessão internacional. Durante o processo político militar 

nacionalista de descolonização na Revolução Chinesa, apesar de sua componente de chinesidade, 

estes são rebaixados à condição de minoria e a relação de poder se inverte. A “repressão exercida 

pelos vencedores sobre os vencidos na disputa política e receio da perda de privilégios ou à 

existência de ameaças ao patrimônio, à liberdade ou à segurança física”, motivações de ordem 

política, levam os membros dessa comunidade à sair do país (TRINDADE, 1995, p.41).  

Há duas possibilidades nesse movimento de exclusão: tanto os membros da comunidade 

híbrida não se viam adequados ao novo projeto político em construção, uma vez que permaneciam 

identificados com o grupo hegemônico imperialista, como estes eram considerados indesejáveis ao 

corpo nacional em formação. Nesse caso o nacionalismo defensivo, construção ideológica de 

subversão da lógica estabelecidos e outsiders, cumpre um papel na contraidentificação das 

minorias, consideradas como afronta histórica à autonomia da nação em processo de emancipação.  

De tal maneira, pode-se afirmar que, mesmo indeterminadas e plurais, as identidades próprias 

às comunidades híbridas de matriz chinesa e portuguesa encontram afinidades grupais durante a 

vigência da dominação estrangeira, com margem de negociação identitária e agência, mas não se 

relocalizam em sua afinidade subalterna no deslocamento das relações de poder provocado pela 

descolonização19.  
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O EXÍLIO EM OS EMIGRANTES, DE W. G. SEBALD 

Mariana Machado Rodrigues e Silva Martins1 

Nascido em 1944 em Wertach, uma pequena cidade localizada na região da Bavária, no sul 

da Alemanha, Winfried Georg Sebald formou-se em literatura alemã e inglesa na Universidade de 

Fribourg em 1965.  Em 1966 mudou-se para a Inglaterra, onde lecionou e viveu até o ano de sua 

morte, em 2001. O fato de pertencer à geração criada no imediato pós-Guerra fez com que Sebald 

sentisse por si próprio uma “conspiração de silêncio” que está sempre latente em suas obras 

ficcionais. Professor de literatura e teoria literária em famosas universidades inglesas, como a 

Universidade de Manchester e a Universidade de East Anglia, em Norwich, publicou em 1988 sua 

primeira obra de não-ficção, um poema em prosa intitulado Do natural: um poema elementar (Nach 

der Natur: Ein Elementargedicht).  

Nele, já esboçava as principais temáticas que abordaria futuramente em suas quatro prosas 

longas de ficção: Vertigem, de 1990 (Schwindel. Gefühle); Os emigrantes, de 1992 (Die 

Ausgewanderten); Os anéis de Saturno, de 1995 (Die Ringe des Saturn); e Austerlitz, de 2001 

(Austerlitz). A temática principal, que está presente tanto nas obras ficcionais quanto na própria 

vida do autor, é o exílio. Conjugado em geral à análise das consequências do Holocausto judeu na 

Europa da Segunda Guerra Mundial e do pós-Guerra, o exílio assume em suas obras um caráter 

melancólico e muitas vezes elegíaco – uma marca característica de Sebald. 

Apesar de recorrente na obra de Sebald, a perseguição aos judeus sob o regime nazista não 

pode ser considerada, entretanto, o aspecto central da obra. As narrativas de Sebald dão enfoque à 

melancolia e ao sofrimento que perpassam o processo histórico como um todo – e atingem todos 

aqueles que foram submetidos a circunstâncias traumáticas. A sensação de isolamento, de exílio 

(físico, psíquico e emocional) está sempre presente em suas prosas ficcionais – assim como estava 

presente em sua vida, conforme revelam muitas de suas entrevistas.  

A relação com a vida do autor é fundamental para a compreensão da escrita sebaldiana, uma 

vez que dentre os traços comuns entre as obras está a figura do Narrador, nunca nomeado, mas que 

possui inegáveis pontos de contato com a vida do próprio Sebald. Apesar disso, não se pode 

confundir o Narrador com o autor, como ele mesmo ressalta, o que faz com que o Narrador 

sebaldiano possa ser considerado autoficcional, ou seja, reunindo características tanto reais (do 

próprio autor) quanto ficcionais. 

                                                 
1 PPGHIS – UFRJ. marianamrsmartins@hotmail.com 
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Partindo da ideia de Serge Doubrouvsky de que não haveria uma oposição necessária entre 

autobiografia e romance, alguns teóricos da literatura passaram a questionar a relação de identidade 

e/ou alteridade entre autor e narrador. Ainda em vias de consolidação, pode-se considerar, 

conforme a visão de Jacques Lecarme, que “a autoficção reside na montagem e no intervalo lacunar 

entre as duas narrativas, uma fictícia, outra não fictícia” (LECARME, 2014, p.92). Há, portanto, 

uma articulação entre real e ficcional, tomando por base uma narrativa do “eu” que mobiliza tanto 

elementos retóricos da ficção quanto de uma prosa autobiográfica. 

Não sendo capaz de imergir-se completamente na ficcionalidade da obra devida a esses elos 

com a realidade, o leitor é constantemente impelido a lidar com a relação tangencial entre real e 

ficcional. Gera-se com isso uma constante descontinuidade na leitura e um distanciamento do leitor 

em relação a essa ficcionalidade, o que leva, por sua vez, a uma aproximação entre o real e o 

ficcional.  

Portanto, essa figura do Narrador autoficcional gera essa aproximação ao sugerir o maior 

envolvimento do autor com a narração, mas, ao mesmo tempo, sugere um afastamento, um ruído 

entre o ficcional e o real que é marcante na escrita sebaldiana. Essa instabilidade – presente ao 

longo de toda a obra em diferentes aspectos – contribui para a atmosfera própria de leitura da obra, 

assim como as diferentes estratégias retóricas do autor no desenrolar da narrativa, como a 

interlocução com imagens, frases longas, digressões e foreshadowings. 

Esse recurso justapõe-se à construção da estrutura de suas narrativas, em que Sebald faz uma 

abordagem tangencial e metafórica para dar conta do inenarrável. O próprio autor em entrevistas 

aponta esse mecanismo como o único capaz de dar conta minimamente de uma narrativização de 

acontecimentos traumáticos e muitas vezes eticamente complexos. Com isso, a escrita de Sebald 

adentra o campo do que foi chamado pelo crítico literário australiano Peter Craven de faction 

(WOLFF, 2014, p.61), ou seja, uma mistura de “fato” (“fact”) e “ficção” (“fiction”). Em uma de 

suas entrevistas, Sebald explica sua abordagem desse mecanismo ao comentar a reprodução, em 

Os Emigrantes, do diário de viagem de um dos personagens: 

Ah. Aquilo [o diário de viagem], porém, é uma falsificação. Eu escrevi. O que importa 

é tudo verdade. Os grandes eventos – o professor de colégio pondo a cabeça nos trilhos 

do trem, por exemplo – pode-se pensar que foram inventados para efeito dramático. Mas 

pelo contrário, são todos reais. A invenção, na maior parte do tempo, vem a nível de 

detalhes menores, a fim de proporcionar um efeito de real.2 (SEBALD, 2011, p.72) 

                                                 
2 Tradução própria. “Ah. That, however, is falsification. I wrote it. What matters is all true. The big events – the 
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A escrita de Sebald caracteriza-se assim pela ficcionalização de acontecimentos reais, ou 

seja, ele partia de um fato acontecido (um ocorrido em sua vida ou uma reportagem em um jornal, 

um filme) ou até mesmo de imagens (fotografias tiradas por ele ou encontradas em suas 

perambulações por onde vivia e em suas viagens), e construía em torno dessas fontes uma nova 

realidade, dava a esses fatos e essas imagens uma sobrevida. No entanto, pouco é dito explícita e 

diretamente, fazendo com que as entrelinhas em suas obras sejam fundamentais. Muito do real 

significado das narrativas ficcionais de Sebald deve ser apreendido por meios indiretos – por 

indicações implícitas nos textos, reflexões do leitor e diálogo com as imagens. 

Associa-se a essa abordagem tangencial de assuntos tão delicados um jogo não só entre real 

e ficcional, mas também entre passado e presente. Com isso, Sebald cria uma temporalidade de 

leitura própria e particular às suas obras. Não se trata, porém, apenas de uma modificação da 

temporalidade interna da narração, mas também da própria experiência da leitura em si. Não há, 

portanto, uma fronteira temporal claramente definida nas obras de Sebald – o que não só permite, 

mas de fato estimula o contato entre presente e passado, um mecanismo fundante da escrita 

sebaldiana. 

A apropriação de elementos do passado no presente, ou seja, o recurso a imagens, 

sentimentos, sensações, memórias e eventos pretéritos na formação da personalidade e da forma de 

pensar dos personagens no presente é recorrente nas obras ficcionais de Sebald. Entende-se, com 

isso, que haveria um não-fechamento temporal na perspectiva histórica sebaldiana no que tange à 

existência de fronteiras entre o que foi, o que é e o que será. Isso porque não só o passado define o 

presente, mas, como este é o primeiro passo para os eventos vindouros, o passado seria 

determinante também para o futuro. 

Sebald põe em jogo, então, a própria percepção da temporalidade, que, para Amir Eshel, 

professor de Literatura Comparada e de Estudos Germanistas na Universidade de Stanford, seria 

instável, “alternando-se entre diferentes camadas de passado e diferentes aspectos do presente, 

gerando uma elasticidade temporal aparentemente sem fim”3 (ESHEL, 2003, p. 92). Esse aspecto 

da temporalidade nas obras de Sebald estaria dado não apenas explicitamente, mas também nas 

entrelinhas, alterando a percepção de temporalidade da própria leitura: “(...) grande parte da obra 

de Sebald é marcada por uma verbosidade poética, uma sintaxe elástica, um evitar de estruturas 

                                                 
schoolteacher putting his head on the railway line, for instance – you might think those were made up for dramatic 

effect. But on the contrary, they are all real. The invention comes in at the level of minor detail most of the time, to 

provide l’effet du réel.” 
3 Tradução própria. “The result is an unstable temporality that shifts between different layers of the past and different 

aspects of the present (…) the sense of a seemingly endless temporal elasticity”. 
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claras de parágrafos, uma lentidão que pratica e impõe ao leitor”4 (ESHEL, 2003, p. 92), oscilando 

entre os diferentes modos de processo e experiência temporais – contribuindo, assim, para a 

instabilidade apontada anteriormente. 

A questão temporal assume uma significativa importância nas obras sebaldianas na medida 

em que é um dos principais recursos mobilizados por Sebald para dar conta dos temas abordados 

por ele. O resgate do passado, seja por meio de vestígios materiais como fotografias, recortes de 

jornal e diários, seja por meio das memórias dos personagens ou do próprio Narrador, é o elemento 

norteador de sua escrita. Isso porque Sebald se inscreve no que Marianne Hirsch5, professora de 

Literatura Comparada na Universidade de Columbia, denomina a “segunda geração”, ou seja, os 

filhos daqueles que sofreram diretamente os efeitos de um evento traumático: no caso, aqueles 

nascidos nos estertores da Segunda Guerra Mundial ou no imediato pós-Guerra. 

Sebald, nascido em 1944, inscreve-se nessa geração, a qual sofre indiretamente as 

consequências do conflito, estando sujeitos à chamada “pós-memória” — lembranças de um 

acontecimento traumático transmitidas às gerações posteriores por meios indiretos, mediadas pela 

imaginação e projeção daqueles que não chegaram a viver tais acontecimentos. Portanto, ao tratar 

das experiências dos indivíduos nascidos após um evento traumático que, todavia, domina suas 

vidas6, Sebald procura fazer o resgate de um passado reprimido. Nesse sentido, Hirsch propõe que 

a discussão acerca da pós-memória responda questões como: 

O que devemos às vítimas? Como poderíamos levar adiante suas histórias da melhor 

forma sem apropriarmo-nos delas, sem chamarmos atenção indevida para nós mesmos, 

e sem, por sua vez, termos nossas histórias sobrepujadas por elas? Como estamos 

implicados nos crimes? A memória do genocídio pode ser transformada em ação e 

resistência?7 (HIRSCH, 2008, p.106) 

 Há, com isso, a presença da culpa não só de conviver (íntima e socialmente) com as vítimas 

sem, contudo, ter vivenciado o conflito, mas também de tomarem para si a tarefa de prestarem 

contas a esse passado — um passado traumático que não lhes pertence diretamente, do qual não 

participaram, mas que lhes é inerente. Sebald encontrava-se profundamente imerso nesse conflito 

                                                 
4 Tradução própria. “(…) much of Sebald’s work is marked by poetic verbosity, by the elasticity of the syntax, the 

avoidance of clear paragraph structure, by the slowness it practices and imposes on the reader”. 
5 Cf. HIRSCH, Marianne. "The generation of postmemory." In: Poetics Today, 29.1, 2008. p. 103-128. 
6 Cf. LONG, Jonathan James. W.G. Sebald: image, archive, modernity. New York: Columbia University Press, 2007.p. 

162. 
7 Tradução própria. “What do we owe the victims? How can we best carry their stories forward without appropriating 

them, without unduly calling attention to ourselves, and without, in turn, having our own stories displaced by them? 

How are we implicated in the crimes? Can the memory of genocide be transformed into action and resistance?”  
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interno, nessa angústia existencial que marcou os alemães no pós-Segunda Guerra, sendo um dos 

elementos estruturantes da atmosfera da Alemanha naquela época, contribuindo para o tom 

melancólico das suas narrativas. 

Para Sebald, apesar de abafados na Alemanha não só como mero decoro social, mas até 

mesmo como um mecanismo de sobrevivência alemão (uma estratégia de esquecer o passado 

tenebroso e seguir em frente), essa culpa e esse mal-estar inerentes aos acontecimentos recentes 

continuavam latentes na sociedade alemã, impossíveis de serem completamente ignorados. Com 

isso, gerara-se o que Sebald chamou de “conspiração do silêncio” 8. 

Essa “conspiração de silêncio” era sentida fortemente por Sebald em sua terra natal e, 

segundo ele, em retrospecto, teria propiciado um forte sentimento de desconforto a ponto de 

motivá-lo a sair da Alemanha. Dominante na época de sua infância e juventude como mero mal-

estar, uma angústia ao perceber a existência de algo não-dito encoberto pelo silêncio tanto em casa 

quanto no ambiente acadêmico, ao tornar-se adulto e tomar consciência do que se tratava, somou-

se a essa percepção a culpa de não ter vivido aquele momento tão traumático. 

Essa relação fica clara no caso de Sebald, por exemplo, quando conta em uma entrevista9 

como nos álbuns de sua família apareciam fotografias de seu pai, soldado da Wehrmacht, na 

campanha polonesa pouco antes da eclosão do conflito. Retratando inicialmente um ambiente 

descontraído entre os soldados, após a declaração de guerra passaram a retratar vilarejos poloneses 

arrasados. Essas fotos, que pareciam normais para ele enquanto criança, assumiram um significado 

terrível e incompreensível para ele quando adulto. Apesar disso, nunca conseguira conversar com 

seus pais a respeito – o assunto simplesmente não era abordado, até mesmo já na época em que 

fora concedida a entrevista. 

Pode-se perceber, então, que o mal-estar gerado por esse silenciamento acerca de questões 

delicadas mas fundamentais do passado imediato provoca em geral um impulso de saída, de 

tentativa de fuga desse contexto angustiante – impulso esse que foi um dos motivos que levaram à 

emigração de muitos europeus no pós-Segunda Guerra, fora a fuga dos povos perseguidos, iniciada 

já antes do estourar da Guerra, e, claro, a fuga das consequências materiais do conflito. 

Trataremos aqui especificamente da abordagem deste tema na obra Os emigrantes, na qual é 

dada maior ênfase não só ao exílio em si, mas às consequências (em geral nefastas) dessas 

                                                 
8 Cf. CUOMO, Joseph. “A Conversation with W. G. Sebald”. In: SCHWARTZ, Lynne Sharon (Org.). The emergence 

of memory: conversations with W. G. Sebald, Seven Stories Press, 2011. 
9 Cf. SEBALD, W. G. “Who is W. G. Sebald?”. In: SCHWARTZ, Lynne Sharon (Org.). The emergence of memory: 

conversations with W. G. Sebald. Seven Stories Press, 2011. p.161. (Entrevista concedida a Carole Angier em 1997). 

p.66-67. 
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emigrações forçadas. Dividida em quatro partes, é a segunda prosa longa em ficção de Sebald. As 

quatro partes que compõem Os emigrantes não têm relação direta entre si em termos de narrativa, 

mas encontram-se profundamente entrelaçadas em termos temáticos. A temática central, o exílio, 

é referida explícita e implicitamente ao longo das quatro seções, e em cada uma delas trata de 

indivíduos física, psicológica e/ou emocionalmente exilados – tendo como fator preponderante a 

melancolia existencial e o retraimento provocados por essas situações particulares. 

Já na primeira página encontramos uma imagem que é não só um foreshadowing do desfecho 

daquela narrativa, mas que de certa forma define o tom da obra. A fotografia de uma árvore escura 

(um teixo, símbolo da morte) em um cemitério, conjugada com a primeira palavra do texto: “Ende”, 

que pode significar tanto “no final de” (como foi traduzida) ou mesmo “fim”, reiterando o tom 

elegíaco sugerido pela fotografia.  

A primeira parte de Os emigrantes gira em torno do desvelamento gradual da história de vida 

de Henry Selwyn, marido da locatária do apartamento que o Narrador e sua mulher vêm a alugar. 

Apesar de inicialmente mais distante, acaba aproximando-se do casal e, mesmo quando se mudam 

no ano seguinte, continua visitando-os periodicamente. Em uma dessas visitas pergunta ao 

Narrador, que, assim como o autor, emigrara de sua terra natal para dar aulas na Inglaterra, se sente 

saudades de casa. Com isso, embarca em uma descrição das memórias de sua infância e de como 

originalmente emigrara com sua família de sua vila na Lituânia para a Inglaterra em 1899, aos sete 

anos. 

Conta como inicialmente acreditavam ter chegado a Nova Iorque e que, apesar da decepção 

inicial por terem na verdade chegado a Londres, tentara adaptar-se o melhor possível: inclusive 

mudando seu nome a fins de ocultar sua origem judia – mudança que sequer revelara por muito 

tempo à sua mulher, o que teria contribuído para o gradual distanciamento entre eles. 

Dessa forma, Selwyn fora isolando-se em sua vida, aproximando-se apenas às suas plantas e 

aos animais e, já senhor, confessa ao Narrador seu estado de espírito cada vez mais nostálgico. O 

final trágico da narrativa é a culminância inevitável do acúmulo de uma vida de inautenticidade e 

distância de seu verdadeiro eu. Ao tirar a própria vida, Selwyn entrega-se ao vazio que sentia, fruto 

fundamentalmente do afastamento de sua terra natal e apagamento de suas origens. 

A emigração de Selwyn, apesar de não se explicitar o motivo, define o tom do restante da 

obra: ao exilar-se de sua pátria-mãe, exilara-se também de si mesmo, e esse vazio havia 

acompanhado-o ao longo da vida. O entrincheiramento em si, que o afastara até de sua mulher, 

aparece como sintoma emocional e psicológico de um exílio físico, concreto – relação que é 

mantida ao longo das outras partes da obra. 
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A segunda parte de Os emigrantes trata do retorno do Narrador (figura recorrente ao longo 

de toda a obra ficcional de Sebald, apesar dos diferentes fios narrativos) à sua cidade natal após a 

notícia do suicídio de seu professor de infância, Paul Bereyter. Acompanhamos então o 

desvelamento dos fatos acerca da vida de Bereyter, os quais levaram-no a tirar a própria vida em 

um trilho de trem – pelos quais sempre fora apaixonado. 

Nesta narrativa o motivo pela melancolia do personagem central se faz mais claro: ainda na 

introdução da seção, o narrador afirma que o obituário do professor mencionava a proibição do 

exercício de seu ofício durante o Terceiro Reich. No entanto, resume-se basicamente a isso a 

referência direta ao acontecimento histórico que levou ao exílio de Bereyter na França, onde tentara 

trabalhar como preceptor – emprego com o qual não se acomodara, voltando à Alemanha ao final 

da Guerra. 

Esse silenciamento sobre aspectos incômodos da vida de Bereyter será padrão ao longo da 

narrativa – mesmo quando o Narrador escreve acerca da época em que fora seu aluno e relembra 

os momentos em que emergia involuntariamente a melancolia do professor, há sempre presente um 

elemento de ocultamento; seja por parte da própria forma narrativa, que passa diversas informações 

ao leitor pelas entrelinhas, seja por parte do próprio Bereyter, que tenta esconder o vazio existencial 

em si, por trás de uma máscara de comportamento alegre e sempre dedicado aos alunos. 

Os momentos em que, apesar dos esforços para mostrar-se sempre alegre, Paul acabava 

recaindo em lapsos de melancolia, deixam claros que o impacto de seu exílio tivera efeitos 

permanentes e incontornáveis para ele. Assim como Selwyn, interiorizara-se, acabando por cultivar 

em si uma melancolia que eventualmente o consumiria. A ironia do jogo entre a melancolia interior 

de Paul e sua máscara social fica clara na afirmação de Lucy Landau, amiga de Bereyter, de que 

ele, apesar de quase consumido pela sua solidão interior, seria um companheiro inigualavelmente 

atencioso e divertido. Essa caracterização da personalidade de Paul seria a marca do contraste 

paradoxal entre sua vida interior e exterior: 

(...) teve de retirar os óculos porque seus olhos tinham se enchido de lágrimas. Pelo que 

me lembro, chegou mesmo a se virar para esconder de nós o soluço que lhe sobreveio. 

Mas não era somente a música que desencadeava em Paul tais impulsos; pelo contrário, 

a todo momento – no meio da aula, durante o intervalo ou quando saíamos em excursão 

– podia acontecer de ele estacar ou sentar-se em algum lugar, absorto e à parte, como se 

ele, que parecia sempre de bom humor e animado, fosse na verdade e desolação em 

pessoa. (SEBALD, 2009, p.47) 
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A desolação identificada pelo Narrador só passa a fazer sentido para ele quando reúne suas 

lembranças de Paul com o relato que lhe é transmitido por Landau, que lhe conta o que passara em 

vida e como vivera seus últimos anos. Suas revelações revelam o terrível destino de Paul, que, após 

arduamente formar-se professor, vira seus sonhos destruídos devido às leis da Alemanha nazista 

que o impediam de lecionar por ser apenas “três quartos ariano” (SEBALD, 2009, p.54), forçando-

o a abandonar o posto que assumira há pouco tempo. Essa sensação de derrota seria marcante pelo 

resto de sua vida, mesmo ao retornar à mesma cidadezinha e retomar seu posto ao fim da Guerra. 

A emigração forçada, a perda de sua função, o sofrimento pelo qual passara jamais o abandonam, 

perseguindo-o até o fim. 

Ao aposentar-se, mudando-se para a Suíça, Paul não abandonara seu apartamento em S., a 

pequena cidade onde ocupara o posto de professor, e para onde viajava diversas vezes ao ano para 

ver como estava a casa – apesar de, segundo sua amiga, sempre retornar com um humor deveras 

sombrio. Fora isso, Paul lia muito – em grande parte autores que se suicidaram ou chegaram perto 

disso. Ao apresentar o caderno de anotações de Paul ao Narrador, Landau afirma que parecia que 

estava reunindo evidências que o teriam convencido, no fim, de que pertencia aos exilados e não 

ao povo de S. Há aqui uma das muitas aproximações à vida de Sebald, uma vez que ele mesmo lia 

diversos autores emigrantes, nunca conseguindo fugir do sentimento de não-pertencimento que o 

cercava onde quer que estivesse, tanto na Alemanha quanto na Inglaterra. 

Assim como o exílio físico de Selwyn ao longo de sua vida provocara nele um exílio 

psicológico em si mesmo, Bereyter também não conseguira simplesmente “virar a página” daqueles 

anos, ficando para sempre marcado por um profundo vazio existencial que o perseguiria até seus 

últimos momentos. 

Assim como Henry Selwyn e Paul Bereyter, o terceiro personagem retratado, Ambros 

Adelwarth, tio-avô do Narrador, também sucumbe à melancolia de um exílio em si – dessa vez não 

tanto fruto de uma emigração forçada – apesar das constantes viagens empreendidas por ele e seu 

grande amigo e companheiro Cosmo Solomon (filho da família para a qual Adelwarth trabalhava 

e de quem tomava conta e acompanhava em suas viagens) –, mas de um rechaçamento social de 

ambos, mecanismo indireto pelo qual Sebald indica o motivo de seu isolamento: sua 

homossexualidade, que, portanto, não é dita explicitamente ao longo da narrativa, apenas indicada 

tangencialmente. 

A proximidade entre os dois, razão pela qual a família do Narrador nunca falava a respeito 

dele, era motivo de estranhamento e distanciamento por parte daqueles à volta. Entretanto, é a 

morte de Cosmo, devido a uma deterioração mental fortemente marcada pela exibição de um filme 
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sobre um apostador alemão (identificado pelo pesquisador Mark McCulloh como o Dr. Mabuse, 

de Fritz Lang), é a principal causa para o declínio de Adelwarth, que acaba internando-se em um 

sanatório. Submetendo-se sem resistência a tratamentos cruéis que buscavam “curá-lo”, retrai-se 

cada vez mais, isolando-se em um mundo próprio, no qual fazia apenas questão de continuar 

vestindo-se e agindo impecavelmente, como sempre fizera. 

A última parte de Os Emigrantes gira em torno da relação entre o Narrador e Max Ferber, 

um artista de origem alemã emigrado para a Inglaterra. A narrativa em si trata inicialmente da 

expatriação do Narrador à Inglaterra, mais especificamente a cidade de Manchester, onde encontra 

o artista, com quem acaba construindo uma sólida amizade. Entretanto, o Narrador (que possui a 

mesma história e percurso de emigração do próprio Sebald) passa alguns meses lecionando na 

Suíça e, sentindo-se incomodado, retorna à Inglaterra, mas para Norfolk. Com isso, passa anos sem 

ver e até mesmo pensar em Ferber, que se tornara uma memória apagada. 

Ao deparar-se com uma notícia de jornal acerca de Ferber, agora um artista de sucesso, o 

Narrador começa a refletir acerca dos possíveis motivos pelos quais Ferber teria esquivado-se das 

perguntas que fizera outrora sobre o seu passado. Retornando a Manchester e reencontrando Ferber, 

ambos retomam sua amizade e conversam por três dias inteiros sobre uma vasta quantidade de 

assuntos, inclusive as idas e vindas do próprio Narrador, tornando-se perceptível uma sensação 

latente de inquietude e não-pertencimento que perpassa a obra como um todo: “De uma perspectiva 

puramente temporal, observou Ferber acerca da minha carreira, eu estava agora tão afastado da 

Alemanha quanto ele estivera em 1966, mas o tempo, prosseguiu, é uma medida na qual não se 

pode confiar – aliás, não passa de um rumorejo da alma” (SEBALD, 2009, p.182). O artista revela, 

então, sua história pessoal, partindo de seu trauma com a Alemanha, seu esquecimento da própria 

língua alemã e, como pano de fundo, o surgimento do partido nazista e o impacto disso para sua 

família de origem judia. Como um vestígio daquele passado enterrado mas não esquecido, Ferber 

presenteia o Narrador com os diários de sua mãe, Luisa Lanzberg. 

Ficando impactado com a leitura dos diários de Lanzberg, após alguns anos o narrador 

resolve fazer a viagem de Kissingen a Steinach, seguindo o mesmo percurso percorrido por 

Lanzberg, tirando dele suas próprias experiências. O viajar, temática recorrente nas obras de 

Sebald, pode ser considerado um topos literário, um processo de amadurecimento e 

autoconhecimento pelo qual os personagens passam. Em todas as suas obras há a viagem de algum 

dos personagens – em geral do próprio Narrador, em uma aparente busca incessante de não se sabe 

exatamente o quê. Porém, o viajar representa também, sobretudo, o senso de inquietude e não-

pertencimento sentido pelo próprio Sebald, aparente também na caracterização de seus 
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personagens. Sempre viajando, migrando, buscando... Mas nunca encontram um lugar em que se 

sintam verdadeiramente pertencentes. 

Na medida em que permite a nós depararmo-nos com locais que teriam testemunhado a 

história, o viajar representa também, para Sebald, um encontro com o passado. O passado que, para 

ele, não está acabado. A falta de um final definitivo é uma marca de suas obras ficcionais: as 

histórias de seus personagens, até mesmo do Narrador, nunca são definitivamente encerradas, o 

final é sempre deixado em aberto. Isso gera um certo senso de angústia – uma angústia pelo tempo 

que se esvai constantemente, uma angústia pela indefinição do que está por vir. Para Sebald, o 

futuro permanece sempre incerto, mas inevitavelmente marcado pelo passado. O que já aconteceu 

nunca está de todo ultrapassado – principalmente no que tange às situações e circunstâncias 

traumáticas como a perseguição aos judeus no Holocausto provocado pelos nazistas. 

Essa pesada sombra permanece sempre presente na vida daqueles que sobreviveram – mas 

que, mesmo assim, já estariam mortos. A morte, portanto, assumiria um significado para além do 

falecer, passando a abarcar os sobreviventes de fortes traumas – o que ratificaria a simbologia da 

fotografia do teixo, considerado a árvore dos mortos, no início da obra. Os mortos, para Sebald, 

não seriam necessariamente aqueles que morreram, pelo contrário – seriam os sobreviventes, como 

os personagens solitários e vagantes retratados em cada uma das partes da obra.  
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RECONFIGURANDO RELACIONES: PROCESOS DE INTEGRACIÓN INTERNA DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE INTEGRACIÓN 

LATINOAMERICANA 

Víctor Pacheco Garrido1 

Introducción 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) pretende ser uma 

instituição sem fronteiras, com vocação latino-americana e internacional, mas com 

projeto universitário inovador e voltado para o século XXI (Helgio Trinidade, en 

Consulta Internacional, 2009) 

La construcción de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (UNILA) el año 

2010 fue la concretización de un proyecto discutido y esperado por los gobiernos progresistas de 

América del Sur. Un proyecto que pretendía atraer hasta la pequeña ciudad de Foz de Iguaçu cientos 

de estudiantes latinoamericanos no brasileños para generar una institución sin fronteras, donde el 

proyecto diplomático de Itamaraty del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de 

conectar por medio del conocimiento a las diferentes naciones además de expandir el proceso de 

fortalecimiento de Brasil. 

El proceso de construcción partió con una serie de investigaciones sobre la factibilidad de 

generar una institución con esas características. Estas investigaciones, a cargo de la Universidad 

Federal de Paraná, recurrieron a diferentes investigadores alrededor del mundo para pensar como 

debía ser el desarrollo de esta idea: 

el presidente Lula ha nombrado una Comisión de Implantación […] que será bilingüe y 

formará a unos 5.000 estudiantes de grado y posgrado de toda la región, empezando sus 

actividades el próximo año. [...] apuntan a romper el inmovilismo integracionista de 

manera efectiva, para nada retórica. (Manuel Antonio Garreton en Consulta 

Internacional, 2009:245) 

 La consulta favoreció enormemente el proceso. Mientras la mayor parte de consultados 

consideró que el proyecto era sumamente innovador y eficiente a la hora de expandir el 

conocimiento científico latinoamericano, algunos grandes intelectuales como Teun Van Dijk 

postulaban que: 

                                                 
1 Mestrando do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-americanos, Universidade Federal da 

Integração Latino-americana. vpachecogarrido@gmail.com 
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puede enfocar sobre nuevos proyectos internacionales y multidisciplinarios que otras 

universidades en América Latina apenas pueden realizar y contribuir a la formación de 

estudiantes e investigadores con conocimientos, intereses y especializaciones 

transnacionales, necesarios para el análisis y la resolución de los problemas sociales más 

importantes de América Latina. De tal manera Unila contribuye a la integración 

científica y cultural de América Latina y al debate internacional sobre los retos más 

importantes de la humanidad en un mundo globalizado. (Consulta Internacional 

,2009:429) 

 Finalmente, la UNILA se instala en Foz dictando seis carreras del área de ciencias sociales 

y humanidades ligadas a América Latina. Junto con ello, comenzó la llegada de los primeros 

estudiantes extranjeros a la nueva universidad, que careciendo de infraestructura propia debió 

utilizar espacios dentro del Parque Tecnológico de Itaipu. Con el paso de los años y el aumento de 

carreras de graduación y el inicio de las actividades de posgrado, la universidad procedió a arrendar 

diferentes lugares en la ciudad para cumplir su labor docente, lo que sumado a la apertura de 

diversas moradias estudiantiles, comenzó a cambiar el rostro de la ciudad, en un proceso que aún 

en construcción, entrega detalles interesantes sobre las relaciones entre ciudadanos y migrantes. Y 

no solo entre brasileros y extranjeros, sino entre los propios extranjeros, cada uno cargado con una 

cultura propia, con una concepción de mundo diferente, que encuentran en la UNILA un hogar y 

en donde se comienza a sentir y experimentar la idea de una América Latina unida, multicultural y 

respetuosa de cada una de las tradiciones e identidades, mientras se lucha cada día contra el racismo 

y la xenofobia, efectos siniestros del nacionalismo y patriotismo de nuestros países. 

 Por medio del presente trabajo etnográfico, se pretende explicar los cambios percibidos 

dentro de los propios estudiantes en torno a las relaciones interpersonales, a su relación con otros 

migrantes y con la ciudad donde deben vivir por 4 años para formarse como profesionales. A través 

de observación participante y conversaciones etnográficas, el presente documento no busca 

contribuir desde las teorías de la integración, si no a describir un hecho en particular desde la 

antropología, dando un lugar principal a la experiencia de los sujetos que se desenvuelven en el 

espacio estudiado. 

La UNILA y Foz 

 Solo basta caminar por el centro de Foz do Iguaçu para escuchar los más diversos acentos: 

paraguayos, peruanos de la sierra, tucumanos, poblanos de México, mineiros, capixabas, acrianos. 

Cada sotaque que se escucha en Foz es un estudiante diferente. De un estudiante que posee una 

historia y una cultura diferente. De cierta manera, una gran cantidad de la población flotante de la 
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ciudad está conformada por latinoamericanos y brasileros de otros estados. Esta multiplicidad se 

suma a una ciudad ya turística, donde en temporada alta el inglés, el francés, el japonés y el alemán 

de los turistas que llegan a conocer las Cataratas se puede distinguir en diferentes conversaciones.  

 Y es que Foz, a pesar de ser una ciudad pequeña y ampliamente militarizada, por su posición 

estratégica de frontera, ha tenido la vocación de ser multicultural. Digo ha tenido porque la gran 

separación entre la ciudad propiamente tal y la zona turística siempre ha sido un impedimento para 

cosmopolitizar la pequeña urbe. Con un flujo constante con Ciudad del Este, la mayor ciudad 

comercial del Paraguay, y con Puerto Iguazú, pequeña ciudad turística de Argentina, la población 

se había acostumbrado a tratar con dos naciones diferentes, generando prejuicios en torno a ellos, 

prejuicios que persisten hasta hoy 

Si son blancos, son argentinos, si son morenos, son paraguayos; si son rubios son 

argentinos, si son de pelo negro, son paraguayos. Los paraguayos hablan más similar al 

portugués de aquí, pero no se les entiende mucho. Los argentinos hablan fuerte, así se 

les reconoce en todos lados (mujer iguaçuense, 35 años) 

 Las relaciones de Foz con sus ciudades vecinas se basa en gran parte en la xenofobia y el 

desconocimiento, además de una serie de prejuicios generados en torno a los extranjeros, 

principalmente frente a los paraguayos, probablemente efecto de la Guerra de la Triple Alianza 

(Ayala, 2014): 

Los brasiguayos [brasileros nacidos en paraguay o paraguayos nacidos en Brasil] son 

quienes hacen que no funcione el servicio de Salud. Ocupan los recursos que nos 

pertenecen, por eso la atención de salud es tan mala (estudiante brasilera, 40 años) 

 Es por eso que cuando se abrió la UNILA, se generó un doble sentimiento. Por un lado, la 

ciudad tendría una universidad federal, un sueño largamente esperado en el Oeste de Paraná, pero 

por otro se traía a una serie de extranjeros, principalmente paraguayos a residir en la ciudad.  

Lo primero que pensamos es que por fin habrían mas oportunidades para nuestros hijos 

y para los nietos, pero cuando vimos que la universidad era para extranjeros, y que 

nosotros los tendríamos que mantener, porque son nuestros impuestos los que mantienen 

a los extranjeros de la UNILA, no quedamos nada de felices. Íbamos a tener una 

universidad en Foz, pero no iba a ser para nosotros (mujer iguaçuense, 51 años) 

 Esta idea fue central durante los primeros años de la UNILA, y marcaría profundamente la 

estancia de los primeros extranjeros, especialmente quienes provenían de países andinos: 
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Nos miraban feo o escuchábamos que susurraban en el ómnibus, nos miraban extraño 

por nuestro color de piel, porque eramos más bajos que ellos. En el mercado del centro 

nos atendían mal. (estudiante peruano de la UNILA) 

 Así, la convivencia de los primeros unileros distaba de ser agradable. Con una protesta y 

paro de actividades académicas que duró varios meses, la situación empeoró: una ciudad pequeña, 

sin grandes entretenciones, con una población que tenía un fuerte rechazo a la universidad y cientos 

de estudiantes sin actividades académicas. El rechazo aumentó probablemente al ver a los 

estudiantes rondando por el centro de la ciudad, llenando los pocos bares y restaurantes del centro, 

mientras los ciudadanos pensaban que la UNILA era solo un proyecto que traía problemas: 

No me recuerdo cuando, pero los chicos no tenían que hacer. Se la pasaban de fiesta. Era 

porque no tenían donde ir. Tampoco tenían grana para devolverse a sus casas, entonces 

siempre estaban rondando (mujer iguaçuense, 51 años) 

 Pero este proceso no solo afecto a los estudiantes hispanohablantes, sino también a los 

propios estudiantes brasileros. A pesar de hablar portugués, estar lejos de casa y en una situación 

de espera, donde el reinicio de clases parecía no llegar, ellos no lo pasaron mejor: 

Se creó la idea de que el unilero era maconheiro (marihuanero) y que solo veníamos de 

nuestros estados a usar marihuana y a gastar el dinero de la Unión. Después todos 

pensaban que la UNILA era un lugar horrible, casi el infierno. (Estudiante Brasilero de 

la UNILA) 

Así, los primero años de relación entre Foz y la Universidad fueron de mutuo desprecio. Por 

un lado los estudiantes pensaban que Foz era un lugar lleno de gente racista, xenófoba y anticuada; 

mientras los iguaçuenses pensaban que los unileros eran sucios, drogadictos y flojos. La relación 

comenzó a mejorar a medida que algunos y algunas jóvenes de Foz comenzaron a ingresar a la 

Universidad. De a poco, se configuran nuevas relaciones. La misma mujer que pensaba que la 

UNILA era un robo a los contribuyentes, ha suavizado su impresión: 

Ahora no [lo considero así]. Los chicos vienen a comprarme la comida para la semana, 

algunos hasta tienen una cuenta, entonces cuando no tienen grana les dejo y ellos me 

pagan cuando cae su beca. He aprendido algunas palabras en español. Hasta el barrio 

parece más seguro, donde hay varios estudiantes jóvenes y a una la conocen y la saludan 

en la calle (mujer iguaçuense, 51 años) 
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Ahora, cada vez con más iguaçuenses, la UNILA parece comenzar a cerrar la brecha entre la 

ciudadanía y los estudiantes. 

Si escuchas a alguien hablando en español en dirección hacia Vila C, sabes que son de 

la UNILA y que van a estudiar. Ahora no hay tanto miedo, porque a veces uno pensaba 

que iba a ser asaltada. Y a veces si les preguntas algo, te hablan en portugués. Eso es 

bueno porque vienen a nuestro país y tienen que saber nuestro idioma (mujer iguaçuense, 

27 años) 

El proceso de aprendizaje en la calle: Aprendiendo portugués en el bar 

Dos de los pilares de la UNILA son el bilingüismo y la integración, que buscan que los 

estudiantes puedan comunicarse en ambos idiomas, español y portugués, fluentemente; además de 

conocer y entender América Latina por medio del contacto con temas de propios del continente. 

Pero al llegar a Brasil sin saber el idioma, y al tener la necesidad urgente de comunicarse, los 

estudiantes no lusohablantes de la UNILA recurren a sus relaciones más cercanas: sus compañeros 

de clase. Pero el proceso integrador no comienza en la sala de clases. 

Al llegar a Foz, uno de los estudiantes hispanoamericanos de la Universidad a quién 

llamaremos X, no comprendía las materias y contenidos vistos en aula. Su nivel de portugués era 

muy bajo y sus profesores no hablaban casi español. Junto con uno de sus compañeros, se 

encontraban en un bar del centro, que parecía ser el epicentro de la vida nocturna de Foz. 

Lentamente, el grupo se fue ampliando con otros colegas de turma. El contacto entre el grupo 

ocurría casi a diario. No necesariamente incluía alcohol, ya que muchas veces solo se reunían para 

cenar algún salgado. Pero poco a poco, X fue aprendiendo cosas sobre sus colegas: varios no tenían 

al español como lengua materna, sino una legua indígena; pocos sabían realmente como eran los 

países de cada uno, poco a poco comenzaron a ver que las ideas que tenían unos de otros eran 

construcciones prejuiciosas sobre el otro. El chileno no era racista, el argentino no era arrogante, 

el peruano no era pobre, el boliviano había viajado por el mundo mientras que el brasilero solo 

conocía São Paulo. Y lentamente comenzaron a aprender portugués y español. 

 Un profesor de la universidad se atrevió a decir en plena clase de maestría que la integración 

no ocurría con los contenidos del aula, si no con las conversaciones en el kiosco de la universidad, 

en los lanchonetes del Gramadão y en los bares del centro. Una declaración que los cientístas 

políticos y analistas internacionales podrán desmentir o corroborar, pero en este caso parecía una 

explicación al fenómeno que se vivía en las calles de Foz de Iguaçu. Una integración que no paraba 

en los estudiantes. Era común que iguaçuenses también se integrasen a estos grupos, muchas veces 
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por curiosidad, a veces para reforzar sus ideas, pero lo cierto es que finalmente, la integración de 

rua, la calle, fue la que unió a extranjeros y residentes. No totalmente, es casi imposible pensarlo, 

pero si comenzó a tirar el prejuicio y a limpiar las relaciones en la ciudad.  

Es común que en las fiestas haya gente que no es de la UNILA, que sean gente del barrio 

o amigos de unileros, es lo mejor porque da para practicar el portugués. Además es bueno 

mezclarse, hacer amigos, es una ciudad tan pequeña que si uno no se hace un grupo de 

amigos se aburriría (estudiante colombiana de la UNILA) 

 

Mi novio es de Foz, estudia en la UNIOESTE. No sabía mucho de mi país, pero ha 

aprendido harto y le gusta compartir con la gente latina (estudiante colombiano de la 

UNILA) 

 

Cuando mi hermano entró en la UNILA me comencé a juntar con sus amigos, son del 

nordeste, pero son de boa (buena gente). Hablan un portugués diferente al de Paraná, 

pero uno se acostumbra (estudiante de la UNIOESTE) 

 

Yo creo que es cosa de tiempo para que nos aceptemos y nos saquemos el prejuicio. Los 

brasileros a veces creen que son los únicos que saben de ciertas cosas, pero cuando uno 

les dice: oye, en mi país es igual; parece que uno les dijera una grosería. Pero después 

van aprendiendo. Hasta los argentinos que somos bien egocéntricos, parece que están 

dejando de ser tan pedantes. (estudiante argentino de la UNILA) 

 Las relaciones comienzan a fluir lentamente. La mayor parte de estudiantes se ha 

acostumbrado a escuchar diversos sotaques, diversos acentos. Todos han experimentado de una u 

otra forma la cultura de otros países. Algunos  por medio de relaciones amorosas, otros con 

relaciones de amistad, otros por medio de la culinaria, por medio de la música, poco a poco todos 

van comprendiendo América Latina a su manera. 

Todos los prejuicios se van de a poco, mientras más nos hacemos amigos de gente que 

no es de nuestros países y deconstruimos lo que pensamos sobre la sociedad del país que 

nos dijeron que era nuestro enemigo (estudiante brasilero de la UNILA) 

Fiestas y ritos latinoamericanos en Foz do Iguaçu 

 Hace algún tiempo fui convidado por un amigo peruano a una pollada, uno de los más 

grandes eventos sociales de los barrios en el Perú. La idea era reunir fondos para comprar los 

remedios para su mascota, una gatita pequeña. Una pollada que realizaron en conjunto con dos 

mexicanos y dos paraguayos, que vivían también en esa casa. Una pollada que tuvo venta de 

caipirinhas y piña colada, que se hizo con mandioca en vez de papas, que es la receta usada en 

Lima, y que fue degustada por chilenos, brasileros, peruanos, ecuatorianos y colombianos. Que 
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contó con juegos mexicanos, con un número de música peruana, con conversaciones fluidas en 

portuñol.  

Lo importante en una pollada es llegar a la meta, económicamente. Lo más curioso fue 

intentar conseguir los productos ciertos de la preparación, para que ellos supieran como 

es una pollada de verdad. Me daba curiosidad el como iban a entender la pollada, tenía 

miedo que no entendieran lo que significaba, porque en Perú es un gran evento. Pero 

creo que se entendió. Se entendió que busca unir a gente de todo tipo, da igual la clase 

social, es un espacio comunitario. Siento que la fiesta que hice contribuyó a la unión 

entre gente diferente, que no se conoce, todo se desarrolla en torno al pollo y la cerveza. 

Todos se unen sin importar sus diferencias. Un peruano y un chileno comiendo juntos, 

eso es lo que quería demostrar. (Estudiante peruano de la UNILA) 

 El cumpleaños de un unilero mexicano tiene preparada una piñata, hecha por sus amigos 

paraguayos y colombianos. Primero la intentan reventar al sonido de Las mañanitas, luego intentan 

hacerlo otros convidados mientras suena cumbia peruana, luego pop chileno y finalmente un grupo 

de rap de Osasco. Nadie parece importarse por el cambio repentino de ritmos. Algunos hablan en 

español mientras les responden en portugués. Más allá un grupo habla en portuñol sobre las clases 

de francés que están tomando con un estudiante haitiano. Una pareja de amigos brasileros habla 

con una chica peruana de la sierra sobre la importancia de leer a Mariategui para comprender los 

procesos políticos actuales que vive en Brasil, mientras un chileno y un paraguayo hablan sobre 

sus temores luego del impeachment de la Presidenta Dilma. América Latina es pensada y vivida 

por los estudiantes de la UNILA. Desde temas tan básicos como la música hasta la macroeconomía, 

los unileros sienten propiedad para opinar sobre todos los temas. 

Al fin y al cabo, todo lo que pasa en nuestro continente nos termina afectando de una u 

otra forma (Estudiante chileno de la UNILA) 

 Y mientras estos temas siguen su rumbo, se revienta la piñata y todos caen de rodillas al 

piso para tomar algunos dulces y preservativos que cayeron al piso. Y todo el mundo sigue su 

conversación en portuñol. Así se configuran los ritos unileros. No importa la nacionalidad, siempre 

existe alguna cosa que una a todas las nacionalidades en torno a una fiesta.  

Todos brindamos por América Latina, gritamos Viva México, decimos Chi Chi Chi, 

decimos saúde! y bebemos cachaça Velho Barreiro. A todos nos une algo más que haber 

sido colonias de España y Portugal (estudiante brasilero de la UNILA) 
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Yo creo que nos une una cosa más grande, más importante, que es la amistad. Hemos 

creado nuestras relaciones y da igual de donde seas, te sientes latinoamericano cada vez 

que escuchas a Calle 13, o que alguien toca una canción de MPB. Al final, que son las 

fronteras si te gusta alguien o te cae bien alguien? (estudiante brasilera de la UNILA) 

 

Cuando nos juntamos en una fiesta somos unileros. A pesar de que a uno siempre le va 

a caer mal alguien, yo creo que si hubiese algún problema todos saltaríamos a 

defenderlos. Si al final lo que mas importa es que seamos respetuosos (Estudiante 

chileno de la UNILA) 

 Las acciones integradoras nacen desde la experiencia de los sujetos. Esto lo podemos ver 

cada día en Foz de Iguaçu. Las dificultades para apagar el odio generado por los Estados Nacionales 

es fuerte. Hay quien aún realiza chistes de tipo nacionalista, pero lentamente van desapareciendo. 

Lentamente. Aún es difícil para muchos relacionarse con personas que no sean de su propio país, 

principalmente por los prejuicios que todos tenemos sobre el otro. Y es muy difícil darse a si mismo 

una identidad si no es en comparación al otro.  

 Mientras algunos intentan cerrar su circulo de amistades a personas de sus propios países, 

otros han comenzado a pensar en si mismos como una doble identidad. Por un lado, son parte de 

un Estado Nacional que posee ciertas características culturales que les dan forma, por otro 

comienzan a sentirse tan latinoamericanos como el resto de sus compañeros.  

Yo ya no sé si es bueno o es malo. Me siento peruana pero soy tan latinoamericana como 

el chileno, tenemos tantas cosas en común, pero una historia que nos divide. Aún así es 

una historia en común. (estudiante peruana de la UNILA) 

De cualquier manera bailamos axé y forró, y nos sabemos los funkies de moda. Todos se 

saben alguna canción de Anitta, Valesca o Mc Carol. O al menos las conocemos. Ir al bar de Seu 

Carlos en el centro es más que ir a beber. Es ir a aprender el uno del otro, es practicar español o 

portugués, es fomentar la integración y los lazos que en un futuro entregarán una amplia red de 

contactos por toda América que nos permitirá romper con las ideas preestablecidas de xenofobia y 

racismo de cada uno de nuestros países. 

Me alegro de tener amigos chilenos, brasileros, haitianos, cubanos. Ahora sé como 

hablan, ya no me da risa escuchar otros acentos. Ya no me enoja ver gente hablando mal 

sobre una cosa de mi país. Lo hacen porque probablemente tienen los mismos problemas 

en sus países. Es que igual nos parecemos harto, aunque no queramos aceptarlo a veces. 

(Estudiante de la UNILA) 
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TORNAR-SE VALPARAISENSE, UM EXERCÍCIO PARA O DEVIR1 

Eliete Barbosa de Brito Silva2 

Nelton Moreira Souza3 

Valparaíso de Goiás, localiza-se ao sul do Distrito Federal. Dista de Brasília, capital federal, 

aproximadamente trinta e cinco quilômetros. É um município da Área Metropolitana de Brasília - 

AMB4. O seu processo de povoamento é anterior à construção da nova capital do Brasil. A cidade 

era, até a primeira metade da década de 1990, distrito de Luziânia, centenária cidade goiana. 

Entretanto, é a partir do projeto de interiorização do país com a construção da nova capital que a 

migração se intensifica para a região. A vinda de pessoas para o Distrito Federal deve ser vista 

dentro de um contexto onde significativas transformações ocorreram desde o início da década de 

1960 no Brasil.  

As referidas transformações relacionam-se ao desenvolvimento do capitalismo. Estas podem 

ser percebidas através da substituição das importações e da implantação de parques industriais no 

país. Pela primeira vez percebe-se uma tendência migratória do campo para a cidade.  Esse processo 

de deslocamento da população nacional para as urbes acentua-se na segunda metade do século XX 

em decorrência da modernização da agricultura. É durante esse processo de urbanização vivenciado 

pelo Brasil que Brasília é construída.  

Desde os primórdios de sua construção, Brasília surge como polo atrativo para as massas de 

migrantes. Estes, expulsos do campo, partem para as cidades em busca de novas oportunidades. 

Em um momento no qual o país vibrava com a construção de sua nova capital, era de se esperar 

que oportunidades fossem buscadas em seu canteiro de obras. A construção de Brasília desperta 

nos brasileiros um estado de euforia poucas vezes presenciado na história do país5.  

                                                 
1 O presente texto decorre de nossa dissertação de mestrado defendida em 2014, no programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de História da Universidade Federal de Goiás sob o título: Valparaíso de Goiás-GO: o lugar das identidades, 

as identidades do lugar. 1995/2010. 
2 Universidade Federal de Goiás. elietebarbosa1@hotmail.com 
3 Universidade Federal de Pelotas. moreirasouza48@gmail.com 
4 Nomenclatura empregada pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal/CODEPLAN divulgada em 

jan./2013; que abrange o Distrito Federal e mais 12 municípios goianos da chamada Área Metropolitana Integrada de 

Brasília – AMIB. A AMIB é composta pelos municípios de Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cidade Ocidental, 

Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina de Goiás, Santo Antônio 

do Descoberto e Valparaíso de Goiás. As cidades de Alexânia e Luziânia, embora não sejam contíguas ao Distrito 

Federal, possuem também forte grau de integração com este. Cf. Silva, G. E. R. da. 2012 e CODEPALN/PMAD, 2013. 

Brasília apresenta dentro das leituras realizadas quer seja pela concepção simmeliana de metrópole quer seja pela 

concepção geográfica elementos que a definem como uma metrópole nacional. Cf. Santos, Milton. A urbanização 

Brasileira, São Paulo: Hucitec, 1993. Simmel, G., A Metrópole e a Vida Mental, in Velho, Otávio Guilherme (org.), O 

Fenômeno Urbano, 4ª Edição da Zahar Editores, Biblioteca de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, Brasil, 1979. 
5 Acerca das representações sobre Brasília à época da construção da capital conferir Silva, L. S. D. da.  A construção 

de Brasília: modernidade e periferia. 2ª edição. Editora UFG, 2010. 
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Embora no imaginário popular Brasília simbolizasse a “Capital da Esperança”, os migrantes 

que para aí se deslocaram e continuaram a vir encontraram um espaço de profundas contradições 

sociais, econômicas e de trabalho. As relações humanas no mundo da grande cidade configuraram-

se diferentes do mundo do qual eram oriundos. 

Foram principalmente essas contradições econômicas verificadas na capital federal, aliadas 

a outros fatores, que inviabilizaram a permanência desses migrantes em Brasília ou em suas cidades 

satélites6. Estes foram então constrangidos a se deslocarem para além do Distrito Federal; 

provocando um “espraiamento”7 para a região fronteiriça a este distrito, região que ficou conhecida 

como “Entorno do Distrito Federal”. Posteriormente denominada Área Metropolitana de Brasília8. 

A proximidade com Brasília explica o intenso afluxo de pessoas para a cidade de Valparaíso 

de Goiás. Esta configura-se em uma cidade de “sempre chegantes”. Tal característica parece 

dificultar, ou mesmo torna singular o processo de construção da identidade local. Partimos dos 

pressupostos de que a migração para Valparaíso de Goiás é resultante do processo de expropriação 

efetivado pela lógica capitalista; a cidade encontra-se socialmente vinculada ao Distrito Federal; 

os moradores de Valparaíso de Goiás aparentemente não vivenciam a cidade onde se 

estabeleceram. O que dificulta o enraizamento destes no local de moradia.  

É recorrente entre os moradores a noção de segregação ou inferioridade mediante o Distrito 

Federal. Por fim, os parâmetros sociais da população de Valparaíso de Goiás foram estabelecidos 

com o Distrito Federal em detrimento do estado de Goiás. Com base nestes pressupostos, o presente 

estudo arcabouça-se na hipótese de que o senso de pertencimento9 dos moradores de Valparaíso de 

Goiás se dá em relação a Brasília. Este encontra-se vinculado às práticas socioespaciais e aos 

espaços de representação estabelecidos no Distrito Federal.  Percebe-se que a identidade social é 

                                                 
6 É o antigo nome que se dá para as regiões administrativas localizadas no entorno de Brasília, aqui entendida como o 

Plano Piloto. Atualmente são 31(GDF/2012). Elas não têm autonomia política e, por isso, são dirigidas por 

administradores nomeados pelo governador local. Originalmente, foram planejadas para serem núcleos urbanos e para 

funcionar como cidade-dormitório. Cf. Revista Nova Escola.  Seção: Na dúvida? Nova Escola responde. Edição 219 

– Jan./Fev. 2009. 
7 Cf. Santos, M. A Urbanização Brasileira. 5ª ed. Editora Edusp. São Paulo, 2009. 176p. 
8 Até a data de 27 de fevereiro de 2013 a hoje denominada Área Metropolitana Integrada de Brasília era conhecida por 

Entorno do Distrito Federal. Por Região do Entorno do Distrito Federal ou Área Metropolitana de Brasília leia-se o 

conjunto de municípios goianos que circundam o referido distrito. A mudança foi resultante da ação de combate ao 

preconceito toponímico desenvolvida pelo pesquisador professor emérito da UnB Aldo Paviani.  Cf. Silva, G. E. 

VALPARAÍSO DE GOIÁS-GO: migração e dinâmica socioespacial – 1995/2010. Dissertação de Mestrado. 

Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2012. 195f. e Correio Braziliense. Caderno Cidades. Brasília, 26 de março de 

2013. 

 
9 Para Weil, S. (1979, pp.347-348) é o enraizamento que redundará no senso de pertencimento do sujeito. Segundo a 

autora o “enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da alma humana”.   Pressupõe o 

experienciamento do lugar. Cf. Weil, S. A Condição operária e outros estudos sobre a opressão. Paz e Terra. Rio de 

Janeiro, 1979. 
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sempre construída em relação ao contexto no qual se insere. Os moradores de Valparaíso de Goiás 

aparentemente encontram dificuldades para construir uma identidade arcabouçada no senso de 

pertencimento a esse município. 

O ato de migrar implica em romper não apenas com as fronteiras físicas, mas também, com 

as simbólicas. Com um universo de representações acerca do “eu” elaboradas no lugar de origem. 

O deslocar-se exige do migrante a invenção de formas subjetivas de interconexão entre o mundo 

deixado alhures e o que se anuncia no espaço de chegada. Barbosa (2009:356) sugere que o estudo 

cujo objeto é o migrante deve pautar-se em pressupostos outros além daqueles que vigeram até 

então. Afirma o autor: 

Trabalho com o pressuposto de que aqueles que se deslocaram, ao se afiliarem a outro 

espaço social, investiram no aprendizado e na reinvenção de novos códigos sociais, 

apresentando-se sob outras identidades, e não só através da condição de “migrante”. O 

termo “migrante” refere-se muito mais a formas sociológicas de categorização, 

nomeação e distinção do que a uma situação vivenciada por quem se desloca entre 

universos distintos em busca de outras formas de inserção social. Aqueles que migram, 

ao se instalarem em seu local de destino, confrontam-se com uma série de reordenações 

em diferentes planos. O próprio deslocamento espacial implica contatos a partir de 

inúmeras fronteiras que entrecruzam visões de mundo, valores e práticas culturais. A 

integração em si já se refere a um universo de significações. Mesmo havendo mediações 

de familiares, de parentes e de amigos, elas próprias já indicam que se trata de adesão a 

outros universos que têm que ser descobertos e confrontados. 

 A leitura do “migrante” efetuada por Barbosa vai ao encontro do proposto para o estudo em 

questão. Isto é apreender as relações estabelecidas no processo migratório, as adaptações ao espaço 

de chegada, as interferências e negociações efetivadas aí para a materialização da sobrevivência. 

A integração deste no novo local de moradia. Dito de outra forma, nos propusemos a uma leitura 

do migrante a partir de sua inserção social. Para tal torna-se importante que delineemos os reajustes 

efetivados que redundarão na elaboração de uma nova forma para sua identidade social.  

Para que novas concepções identitárias se estabeleçam mister se faz que sejam estruturadas 

na diferença. As representações construídas a partir da decisão por migrar vão já agindo na 

constituição identitária do sujeito migrante. A materialização de tais representações será a 

responsável pelo estabelecimento de vínculos com o espaço de chegada tornando-o um lugar 

dotado de significados.  

As representações, se estruturam, segundo Chartier (1991), em coletividade. Ou seja, se 

constituem a partir de experiências sociais da comunidade e são ressignificadas pelo indivíduo. Em 

um contexto coletivo, os moradores de Valparaíso de Goiás, estruturam suas representações de 
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“bem morar” no Distrito Federal. A partir deste construto coletivo, cada qual vai conotando as 

referidas representações em acordo com as experiências vivenciadas. 

Estabelecer-se-á dessa forma o senso de pertencimento à cidade, ao “lugar”. Afirma Tuan 

(1983) que o “espaço” somente é alçado à categoria de “lugar” quando a ele é atribuído valor. 

Assim sendo, a sensação de espaço e lugar resulta diferente. A forma como se dá a transição de um 

para outro vai sendo definida a partir das experiências vivenciadas. Fato é que um encontra-se 

imbicado no outro.  

No que diz respeito aos moradores de Valparaíso de Goiás, percebemos certa dificuldade 

para transformar o “espaço” da cidade em “lugar”. Atribuímos este comportamento à condição de 

ubiquidade10 na qual se encontram. Migraram para o Distrito Federal, porém foi em Valparaíso de 

Goiás que estabeleceram residência. Apesar de residir na cidade goiana é no Distrito Federal que 

materializaram sua existência. Resulta assim conflituosa a integração destes sujeitos ao local de 

moradia. 

Por se localizar em uma região de fronteira (Silva, L. 2010), diariamente os moradores do 

município transitam entre duas unidades da federação, Valparaíso de Goiás configura-se em um 

espaço de constantes conflitos socioeconômicos, onde se manifesta de forma subjetiva as 

diferenças existentes entre uma e outra unidade federativa. É também o lugar de oportunidades, no 

qual materializam-se para o migrante: descontentamento, enfrentamento e possibilidades, uma vez 

que a fronteira não se apresenta somente enquanto espaço físico, mas como o lugar das diferenças 

e da interculturalidade.  

Viver na metrópole11 é algo prenhe de oportunidades e experiências. Provoca estranhamento 

no sujeito. É perpassada de situações e relações sempre fluidas. Diferentemente das pequenas e 

médias cidades, viver na metrópole implica viver em um tempo rápido. O sujeito é conclamado a 

                                                 
10 Ser ubíquo segundo definição do Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1986, p. 1732) implica na condição 

daquele que está presente em toda a parte; onipresente. Aplicado ao contexto em estudo, consideramos ubíquo o 

morador de Valparaíso de Goiás que embora tenha fixado residência no município, encontra-se simbolicamente 

vivendo o espaço do Distrito Federal. Essa condição é reforçada pelo fato de esse morador desempenhar no cito distrito 

atividades de trabalho, lazer, estudo dentre outras. Essa situação gera nos moradores um estado aparente de 

desenraizamento que dificulta o estabelecimento do senso de pertencimento em relação ao município. Essa negação é 

reforçada pela impossibilidade de o município ofertar-lhes um aparelhamento estatal coletivo de qualidade, inclusive 

os espaços públicos de lazer. Viver em ubiquidade significa, pois, habitar um espaço e em representação se transferir 

para outro. Tal fato faz com que o município onde estabeleceu residência assuma um caráter utilitário. Dificulta o 

estabelecimento com o município onde habita de um vínculo de pertencimento. 

 
11 O conceito de metrópole pode ser entendido pelo viés geográfico, sociológico, antropológico dentre outros.  O 

presente texto arcabouça-se para o entendimento do conceito de metrópole na leitura simmeliana da mesma. Para o 

autor (Simmel, 1979:13) a metrópole seria a mediação espacial entre a troca monetária e a produção social. 

Procuraremos, pois, entender a metrópole a partir de suas nuances econômica, social e simbólica. 
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ressignificar cotidianamente suas relações sociais. A metrópole é por excelência o espaço das 

manifestações do capital. A lógica que a rege é, também, a econômica. 

Mumford (1998) ao tratar a origem da cidade considera que na análise deve ser levado em 

conta não apenas o aspecto econômico. Este é marcadamente um elemento significativo no 

processo, porém, não é o único. É pertinente, segundo o autor, que sejam considerados também o 

aspecto social e o político. Deve-se atentar para o fato de que na cidade estabelecem-se relações de 

trabalho, lazer, estudo.  

Embates pelo poder, também se efetivam em níveis que oscilam do micro ao macro, ou vice-

versa, no cenário urbano. Nessa perspectiva é pertinente a concepção de que a cidade deve ser 

tratada como uma realização humana onde forças sociais se coadunam para o estabelecimento de 

um campo cultural (Park, 1979). As representações sobre esse universo são ingredientes que 

ajudam a compor o referido cenário urbano. 

A cidade possui nuances para além do universo material. Extrapola a estrutura de ferro e 

concreto12. De acordo com os estudiosos da História Urbana13, devemos conceber a cidade também 

como universo cultural, social, simbólico. Neste, representações são urdidas e alteridades se 

estabelecem. Dito de outra forma, a cidade deve ser pensada enquanto espaço habitado por sujeitos 

históricos. Um logo de acontecimentos históricos incessantes que agem e interagem no meio 

urbano14. 

Assim sendo, diversidade, identidade e representações são temáticas recorrentes quando o 

mote são os estudos sobre a cidade. A cidade deve ser vista enquanto espaço de múltiplas memórias, 

diversificadas culturas, diferentes leitores (Pesavento, 1995). Nesta ótica a cidade configura-se 

objeto de estudo da História Urbana. Um objeto que se faz mister registrar, permeado de memórias, 

manifestações culturais, conflitos. Um objeto de estudos multifacetado, pluridimensional, 

complexo, interdisciplinar. Diversos autores15, em diferentes momentos, debruçaram-se sobre o 

estudo das cidades. Não é recente a atenção que se volta para esse estudo. Assim como não é 

                                                 
12 Cf. Freitag, B. Cidade dos Homens, 2002, pp.233-234. 
13 Dentre eles Pesavento (1995), Lepetit (2001), Freitag (2002), Vidal (2008), Raminelli (2010) e outros mais.  
14 Acerca dessa forma diferenciada de se estudar o espaço urbano Silva e Oliveira afirmam que “A maneira de 

compreender as cidades por meio das práticas espaciais ou mesmo corporais indica uma discussão teórica, como 

também envereda pelos caminhos das territorialidades e da identidade do lugar.” Cf. Silva, L. S. D.; Oliveira, A. M. V. 

de. In: Revista Princípios. Ago./set.-2008. pp. 17-21. 
15 Dentre eles Fustel de Coulanges (1864), Max Weber (1864-1920), Walter Benjamim (1892-1940), George Simmel 

(1858-1918), Pirenne (1927) Estes três autores, Fustel de Coulanges, Walter Benjamim e Simmel, dedicaram toda uma 

existência ao estudo das cidades. Os dois últimos realizaram abordagens e estudo das cidades considerando os aspectos 

subjetivos e culturais dos indivíduos. Estes foram percebidos pelos autores enquanto seres históricos em interação com 

o meio urbano. Cf. Kohlsdorf, M. E. In: Farret, Ricardo L. O espaço da cidade. Editora Projeto. São Paulo, 1985.  
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exclusividade da História Urbana a adoção da temática enquanto eixo de estudos. Há nas ciências 

sociais e humanas uma recorrência no interesse pelas problemáticas do meio urbano.  

Ao elegermos a cidade como objeto de estudo, partimos da premissa de que o estudo do 

ambiente urbano viabiliza o entendimento dos processos de transformações aí efetivadas. O poder 

do capital enquanto baluarte e motor de tais transformações é algo a ser considerado. Buscamos 

então apreender no presente estudo os problemas advindos da metropolização dos espaços 

urbanos16. A alteridade nas relações cotidianas.  

A cidade deve ser pensada, considerando Pesavento (1995), enquanto espaço de produção de 

textos e de múltiplas leituras. Pela ótica da autora, nos propomos a pensar a cidade de Valparaíso 

de Goiás em sua relação com o Distrito Federal enquanto texto a ser lido e interpretado. Pensamos 

o mundo a partir de nosso entorno. Relacionamo-nos com o mundo a partir das experiências 

vivenciadas neste universo circundante. O indivíduo contemporâneo deve, pois, ser considerado 

como parte de um todo. Ele é resultado, mas é também produto de seu tempo. Interfere de forma 

ativa e participativa em seu mundo.  

As relações estabelecidas pelo sujeito em seu meio social criam uma acentuada tensão. Assim 

sendo, na busca por entender os conflitos que o envolvem devemos partir dele mesmo e do contexto 

no qual se insere. Dito de outra forma, sujeito e sociedade se interrelacionam para a garantia de 

sobrevivência mútua. Um não pode prescindir do outro.  

O estudo da cidade, do universo urbano viabiliza o entendimento do processo de 

transformação desse meio. A metropolização, a alteridade presente em suas relações, a forma pela 

qual a cidade percebe seus habitantes e é por eles percebida é ainda alternativa para tais estudos. O 

desafio que orientou nossos estudos foi entender as construções identitárias e representações 

simbólicas acerca do universo urbano dos moradores da cidade de Valparaíso de Goiás em sua 

relação com o Distrito Federal. 

Para tal buscamos apreender o simbolismo enunciado na fala dos moradores da cidade. 

Entendemos que as representações sociais são cunhadas no cotidiano. Nos encontros e ações são 

materializados os elementos compositores dos simbolismos que permeiam o universo urbano. Os 

diversos ambientes sociais nos quais o sujeito interage configuram-se espaços de fomento para o 

surgimento das representações e interferem diretamente na composição das identidades.  

Os moradores de Valparaíso de Goiás, sujeitos de nossa pesquisa, desenvolveram com o 

Distrito Federal vínculos simbólicos de grande intensidade. É no referido espaço que os 

                                                 
16 Sobre do processo de metropolização conferir Moysés, A. A questão metropolitana no Brasil: Desafios e 

perspectivas. In: Moysés, A. Cidade, Segregação Urbana e Planejamento. Editora, Editora da UCG, 2005. 
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valparaisenses materializam sua sobrevivência. É para o Distrito Federal que seu imaginário aponta 

quando o tema é “ser bem-sucedido na vida”17. É a partir dessa experiência de vida que os 

moradores de Valparaíso de Goiás urdem suas representações sociais em relação ao espaço onde 

residem e ao Distrito Federal. 

Ser um sujeito em um espaço permeado por múltiplos conflitos sociais implica em constante 

renegociação identitária. Faz-se necessário um ajuste cotidiano aos desafios do novo modo de 

viver. As representações sobre a cidade e seus citadinos são uma construção daqueles que a 

habitam. Cada um deles constrói a cidade a partir de sua vivência. Existem tantas cidades quantos 

o são os seus cidadãos18.  Há que se evidenciar, pois, a partir do estudo da cidade as outras cidades 

da cidade. A cidade construída por cada um de seus moradores a partir de sua experiência na cidade. 

Dito de outra forma, deve ser considerado em tais estudos a polissemia presente no espaço 

da cidade, bem como, na construção das representações sociais acerca desta (Ferreira, 2004). A 

busca por apreender as várias cidades coexistentes na cidade de Valparaíso de Goiás, as relações 

estabelecidas com o Distrito Federal como também a significância destas para a formação 

identitária de seus moradores configurou-se no eixo de orientação do presente estudo.  

A “Teoria das Representações Sociais”19 concebe a vida em sociedade. Aplica-se a todas as 

ciências que buscam entender o homem e suas relações com o meio. Respalda ou busca elementos 

que a reforcem nas ciências humanas. As representações sociais são, pois, um construto coletivo 

no qual cada indivíduo possui especificidades que irão compor o quadro das representações 

coletivas. De acordo com os pressupostos da teoria das representações sociais o indivíduo nunca 

se define de forma autônoma, sua definição somente ocorre em oposição ou mesmo em relação aos 

seus semelhantes. Assim é que se mostra pertinente quando objetivamos o entendimento dos 

fenômenos coletivos (Farr, 2012).  

É inegável que a construção do “eu” se dá na existência e percepção do outro. No exercício 

da alteridade. Essa percepção, aliada às construções simbólicas do mundo vivido, vai compor o 

quadro identitário do sujeito. Nessa ótica, o comportamento dos moradores de Valparaíso de Goiás 

                                                 
17 Para o contexto em estudo consideramos, pelas respostas obtidas nas entrevistas, que ser bem sucedido implica na 

posse de uma casa própria, de um automóvel e ser um trabalhador estável, ou seja, trabalhar com carteira assinada ou 

ser concursado. 
18 Cf. Lynch, K. A imagem da cidade. Editora Martins Fontes. São Paulo, 1994. pp. 1-15. 
19 Para o embasamento teórico na leitura das representações sociais presentes no município de Valparaíso de Goiás foi-

nos de grande importância a Leitura de Chartier (1990) e Guareschi; Jovchelovitch (2012). Cf. Chartier, R. A História 

Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria Manuela Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. 

245p.; Guareschi, P. A. e Jovchelovitch, S. Textos em representações sociais. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012. 262p. 
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em relação à Brasília, relação essa que, aparentemente, dificulta o enraizamento desses moradores 

em seu município, pode ser entendido a partir da teoria das representações sociais.  

Na perspectiva das representações sociais enquanto elementos que influem no cotidiano, 

podemos então considerar que: o objeto de desejo dos moradores de Valparaíso de Goiás é viver 

no Distrito Federal. O modelo é o padrão de vida dos brasilienses e os sujeitos são todos os 

moradores da cidade que almejam conquistar tal objeto.  A impossibilidade ou dificuldade de 

materialização do desejo cria a situação de conflito que redundará na violência expressa na cidade 

de Valparaíso de Goiás. A violência é, na atualidade, ingrediente que marca a formação das 

identidades dos sujeitos que vivenciam o espaço metropolitano. 

Diversos autores20, dentre eles René Girard (1978), nos possibilitaram entender como 

diferentes atores com práticas culturais múltiplas coexistem em um espaço permeado por 

fragilidades sociais. Foram também as leituras ancoradas nestes autores que nos levaram ao 

entendimento da formação identitária a partir de uma relação de alteridade e fragilidade das 

identidades pós-modernas. 

Os estudos dos referidos autores quando aplicados a Valparaíso de Goiás coadunam com as 

pesquisas realizadas em campo e reforçam o aspecto de fragilidade das identidades aí construídas. 

O desejo de morar na cidade polo da Área Metropolitana de Brasília perpassa toda a existência 

desses sujeitos. Este desejo não realizado é, em nossa concepção, elemento que dificulta aos 

moradores de Valparaíso de Goiás “viver a cidade”. Em não experienciando o espaço do município 

o enraizamento destes encontra-se dificultado. A ocorrência do que nomeamos “centralidade 

invertida”21 afigura-se como alternativa para incentivar o enraizamento dos moradores de 

Valparaíso de Goiás. Os conflitos identitários e representações sociais originários dessa condição 

transfronteiriça de desejos não realizados dos cidadãos de Valparaíso de Goiás são inevitáveis. 

A construção de Brasília alterou o quadro urbano regional do Centro-Oeste do país. Mais 

especificamente podemos afirmar que a sua construção adensou a população do estado de Goiás. 

Este adensamento populacional se deu nas áreas goianas próximas àquela escolhida para abrigar a 

                                                 
20  Hall (1999), Bauman (2005), Bhabha (2007), Canclini (2008), Geertz (1989), Chartier (1990). 
21 O conceito de centralidade pressupõe a existência de uma forte polarização econômica que atrai o capital e a força 

de trabalho. Segundo Gottdiener (1993: 244), “as forças econômicas e políticas requerem centralidade a fim de 

organizarem as atividades sociais”. No caso de Valparaíso de Goiás, se considerarmos que a oferta de mão de obra 

concentra-se no município e que o movimento em torno desta oferta organiza as atividades sociais no referido 

município, podemos afirmar que em relação à Brasília, quando a carência de mão de obra da capital é suprida, 

principalmente em Valparaíso de Goiás, a centralidade inverte-se da cidade polo para sua adjacência. Para um 

aprofundamento maior sobre a questão da centralidade, conferir os estudos de Lobato Corrêa e Rosendhal (1999), 

Gottdiener (1993), Villaça (1997), Teles (2010). 
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capital do país. Mais uma vez, Goiás encontrava-se no centro dos destinos migrantes. O estado 

conheceria uma nova fase em seu desenvolvimento urbano. 

Ao tratar do desenvolvimento urbano em Goiás, Chaul e Silva (2005), consideram que este 

pode ser divido em três fases distintas. Uma primeira fase caracterizada pelo surgimento de cidades 

oriundas da atividade mineradora; uma segunda fase na qual a gênese das cidades encontra-se 

vinculada às manifestações da fé. São as cidades-patrimônio; em uma terceira fase os autores 

identificam as cidades fruto do “ciclo de planejamento urbano”. Nesta terceira fase encontram-se 

inseridas as cidades nascidas a partir da construção das estradas de ferro, aquelas resultantes da 

expansão a partir da construção de Goiânia e, finalmente, aquelas que nasceram com ou em função 

de Brasília. 

A cidade de Valparaíso de Goiás surge no contexto da terceira fase do desenvolvimento 

urbano do estado. Sua gênese está, pois, condicionada à construção da nova capital22. A construção 

de Brasília reorganizou as práticas socioeconômicas do estado de Goiás. Entretanto, as referidas 

modificações não conheceram uma homogeneidade. A região do estado que mais de perto sentiu 

os efeitos da construção da nova capital foi a do Leste goiano. De acordo com Estevam (2004:143): 

(...) a implantação de Brasília aprofundou as modificações socioeconômicas no 

território. O Distrito Federal foi delimitado em área praticamente desabitada que – a 

partir de 1958 – recebeu um fluxo significativo de migrações e um ritmo acelerado de 

construções; as rodovias que demandavam a capital federal atravessaram 

necessariamente o território goiano, proporcionando o surgimento e consolidação de 

centros urbanos em suas margens. Em pouco tempo Brasília tornou-se um aglomerado 

urbano e demográfico sem precedentes no planalto central – com gente de todas as 

camadas sociais – alterando o quadro socioeconômico regional, eminentemente a partir 

de 1960.  

 As considerações de Estevam suscitam-nos algumas observações. Mesmo não interferindo 

diretamente nas estruturas socioeconômicas das demais regiões do estado, a construção de Brasília 

apresentou em maior ou menor intensidade alterações nestas regiões. Nem todos os que para 

Brasília vieram, instalaram-se em seu território. Justifica-se desta forma o surgimento e a 

consolidação de centros urbanos ao longo das rodovias que lhe davam acesso. Depois da construção 

de Goiânia, a construção de Brasília significou importante fator de adensamento populacional para 

o estado de Goiás.  

A criação da nova capital movimentou toda a área que envolve o quadrante do Distrito 

Federal e suas adjacências. Grande foi a quantidade de pessoas que para lá se dirigiu. Isso porque, 

                                                 
22 Discorreremos mais aprofundadamente sobre a cidade em questão no tópico que segue. 
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Brasília continuou atraindo para o estado grande quantitativo de migrantes. Pela lógica da migração 

apontada até então, o estado de Goiás apresenta-se como centro receptor de migrantes.  

De acordo com o censo IBGE/2010, em relação ao Distrito Federal, o estado de Goiás 

recebeu um quantitativo 14,8 vezes maior de migrantes. Se observarmos a tabela abaixo será 

possível perceber que esta é uma tendência que já se anunciava nos anos de 2000, 2004 e 2009. A 

partir do ano 2000 o Distrito Federal apresentava já significativas perdas em relação ao estado de 

Goiás. Chegou mesmo a ter um saldo líquido migratório negativo no ano de 2004.  

Por se localizar no estado de Goiás, na linha fronteiriça ao DF essa tendência atrativa de 

migrantes se repercutiu nos municípios da AMB. Foi assim que Valparaíso de Goiás apresentou-

se como uma possibilidade de fixação para tais migrantes. O município localiza-se geograficamente 

ao sul do Distrito Federal. Faz divisa com as cidades goianas: Luziânia (sua cidade de origem), 

Cidade Ocidental e Novo Gama. No Distrito Federal faz divisa com a RA13, Santa Maria. É das 

cidades goianas que compõem a região do Entorno Sul, o mais próximo de Brasília. O espaço que 

acolhe o município de Valparaíso de Goiás, encontra-se conurbado com suas cidades limítrofes. 

A cidade de Valparaíso de Goiás possui uma área eminentemente urbana e territorialmente 

encontra-se entre os três menores municípios do estado de Goiás. É no contexto das cidades que 

surgiram em função da migração de trabalhadores que vieram para a construção de Brasília, o de 

maior densidade demográfica (Silva, 2012). Embora seja uma cidade goiana, Valparaíso de Goiás 

guarda pouco ou nada das cidades do interior do estado. Poder-se-ia dizer que “vai longe” na mente 

dos moradores o tempo em que esta cidade era distrito da também cidade goiana Luziânia.  

É na capital federal que significativa parcela da população de Valparaíso de Goiás trabalha, 

estuda, se diverte ou efetiva consulta na área de saúde. Dessa forma, as relações institucionais se 

efetivam no estado de Goiás e o cotidiano se materializa em terras distritais. Do universo 

pesquisado23 o principal elemento compositor do quadro populacional de Valparaíso de Goiás é 

oriundo do Distrito Federal.  

Dos moradores da cidade 25,5% já moraram no referido distrito. Quando questionados 

afirmam seu desejo de retornar às plagas distritais. Se somarmos os estados da região Nordeste, 

obteremos um quantitativo de aproximadamente 57% dos moradores compondo o ingrediente 

populacional de Valparaíso de Goiás. Declarados oriundos do estado de Goiás, 4,9%. Se 

considerarmos que este quantitativo se pulveriza entre os 245 municípios restantes do estado, é 

lícito afirmar que este configura-se um percentual pouco significativo. 

                                                 
23 Foram aplicados 406 questionários e realizadas 20 entrevistas orais entre os moradores da cidade de Valparaíso de 

Goiás.  



 

572 

A análise dos dados expressos aponta para a região Centro-Oeste como sendo aquela de maior 

incidência na origem dos moradores de Valparaíso de Goiás. Este fato aparentemente contradiz o 

acima exposto. Entretanto, faz-se mister assinalar que as pessoas que afirmaram sua origem no 

Distrito Federal são compostas em sua maioria por migrantes oriundos da região Nordeste do país24. 

Assim sendo, se considerado o quantitativo de nordestinos que compõe a região Centro-Oeste 

somados àqueles declarados na região Nordeste, esta região se torna a responsável pelo maior 

percentual na composição populacional de Valparaíso de Goiás. 

Os processos migratórios sempre estiveram presentes no decurso da história da humanidade. 

Ainda que o caminho percorrido seja árduo, o desejo por uma vida melhor faz com que essas 

pessoas abandonem o lugar de sua experiência histórica de vida e partam rumo ao desconhecido. 

Ao partir, o indivíduo reorganizou seu espaço mental. Criou representações acerca do local de sua 

chegada.  

O migrante transita em dois tempos, o da partida, que representa experiências a serem 

superadas e o da chegada. Este, permeado de expectativas em uma vida melhor. No qual as 

dificuldades cotidianas são superadas e as conquistas marcam o advento de uma nova era. A “era 

da prosperidade”. O entremeio destes tempos é percebido pelo sujeito como uma fase de transição 

na qual tudo deve suportar. Os processos migratórios experienciados pelo ser humano no decorrer 

de sua história são abordados por Telles (2010:17). Afirma a autora que: 

No curso de suas vidas, indivíduos e suas famílias atravessam espaços sociais diversos, 

transitam entre códigos diferentes, seus percursos passam através de diversas fronteiras 

e são esses traçados que podem nos informar sobre a tessitura do mundo urbano, seus 

bloqueios e seus pontos de tensão, mas também os campos de gravitação da experiência 

urbana nesse cenário tão modificado. Entre os deslocamentos espaciais e expedientes 

mobilizados para o acesso à moradia, os percursos do trabalho e suas inflexões recentes, 

os agenciamentos da vida cotidiana e os circuitos que articulam moradia e cidade, seus 

espaços e serviços, essas trajetórias são pontuadas por situações que podem ser vistas 

como pontos de condensação de práticas, mediações e mediadores nos quais estão 

cifrados os processos em curso. 

A cidade de Valparaíso de Goiás tem sua origem em um desses fenômenos migratórios. Ao 

nos propormos o estudo dessa sociedade, tentamos muito mais que entender a sua malha urbana. 

Buscamos deslindar as imbricações ocorridas entre este e seu corpus social. Decifrar mesmo o 

processo efetivado para a consolidação desta sociedade migrante, desde a partida até seu aportar 

                                                 
24 Cf. Pesquisa Metropolitana por Amostra de Domicílios. CODEPLAN, 2013. 
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em terras goianas.  Isso porque uma sociedade somente é dada a compreender a partir de uma 

análise socioespacial de seu processo histórico de formação. 

Brasília, desde o canteiro de obras mexe com o imaginário nacional. E Luziânia não estava 

imune ao seu “canto de sereia”. Nas décadas que compreenderam o período de construção da capital 

federal assistimos a um afluxo intenso de migrantes para a região Centro-Oeste. Em específico para 

o canteiro de obras de Brasília. Luziânia, neste contexto, recebia sua “cota” de migrantes. Toda a 

vida da cidade foi “sacudida” pela construção de Brasília.  

Os trabalhadores “candangos”25 criam que estava se construindo no Planalto Central 

brasileiro um espaço de prosperidade e transformações. Um lugar onde as desigualdades sociais 

seriam superadas e a isonomia e o sucesso pessoal seriam uma constante. Onde poderiam 

recomeçar suas vidas em bases mais auspiciosas. São múltiplas as referências a esse estado de 

espírito dos pioneiros. Silva (1997) sobre a crença na construção do novo que permeava 

principalmente o imaginário candango, afirma que aquelas pessoas acreditavam que a construção 

da nova capital representava a oportunidade de uma vida nova.  

Porém, a dita “Capital da Esperança” constituir-se-ia doravante na “Capital da Exclusão”. 

Ficaria claro a esses indivíduos que esta não fora construída para abrigar o cidadão comum. Estes 

são obrigados então a reelaborar seus planos para assegurar a sobrevivência. É nesse contexto que 

surge a chamada região do Entorno de Brasília26. Valparaíso de Goiás por inserir-se nessa região é 

parte do processo de readaptação dos planos candangos. Já existia na região um considerável 

adensamento populacional. Desse intensivo movimento surge o bairro Parque São Bernardo. O 

                                                 
25"Candango" é o termo dado aos trabalhadores que imigravam à futura capital para sua construção. De origem africana, 

Candango significa "ordinário", "ruim", e era a denominação que se dava aos trabalhadores que participaram da 

construção de Brasília. Segundo o Dicionário de Folclore para Estudantes, "candango" é palavra do dialeto quimbundo, 

da região de Angola, com a qual os africanos escravizados nomeavam os senhores de engenho. Pela importante atuação 

na criação de Brasília, hoje o nome "candango" é dado também às pessoas que nascem no Distrito Federal, uma forma 

de homenagear os pioneiros. Cf. Luiz, Edson Beú. Os filhos dos candangos: exclusão e identidades. 2007. 140f. 

Dissertação (Mestrado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 
26 Embora seja na atualidade considerada uma expressão pejorativa, entende-se por Entorno o espaço de influência do 

Distrito Federal em articulação com os 22 municípios (19 goianos e três mineiros) adjacentes a este: Abadiânia, Água 

Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de 

Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina de 

Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Vila Boa no estado de Goiás; Buritis, Cabeceira Grande e 

Unaí em Minas Gerais. E Brasília como cidade polo. Conforme o grau de dependência dos municípios do Entorno nos 

setores de emprego, educação, equipamentos públicos, relações comerciais e espaço de atração migratória classificam-

se em: Entorno Imediato, com alta polarização (Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama, 

Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás); Entorno Intermediário, com média polarização (Abadiânia, 

Alexânia, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa e Planaltina de Goiás); Entorno Distante, com baixa polarização 

(Água Fria de Goiás, Buritis, Cabeceira Grande, Cabeceiras, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Pirenópolis, Unaí e 

Vila Boa). Cf. Zoneamento Ecológico-Econômico do DF, Subproduto 3.2- Relatório do Diagnóstico: Articulações com 

a RIDE. Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF, 2010. Cf. Silva, G.E.R. da.  VALPARAÍSO 

DE GOIÁS-GO: migração e dinâmica socioespacial _ 1995/2010. 2012. 194f. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 

Instituto de Estudos Socioambientais/IESA, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 
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bairro Parque São Bernardo é o destino daqueles que não podendo morar em Brasília, não queriam 

perdê-la de vista. 

Dessa forma, vai se construindo a trama do tecido que resultaria, no ano de 1995, no 

município de Valparaíso de Goiás. O município passou por três tentativas de emancipação de 

Luziânia. Segundo relatos de Angélica, moradora de Valparaíso de Goiás que vivenciou o período 

em questão o que justifica o fracasso das duas primeiras tentativas foi o fato de que: 

Existia um sentimento das pessoas de não pertencimento à cidade. As pessoas viviam 

aqui mas elas estavam muito ligadas ao Distrito Federal. Muitas delas inclusive com o 

desejo de voltar a morar no Distrito Federal. Então você veja, elas não tinham muito 

interesse da participação. Não tinham interesse... e... não estavam assim... motivadas a 

participar, porque não tinham interesse de viver aqui. Aqui era...para aquelas 

pessoas...tanto fazia, sendo ou não Distrito, para elas não fazia muita diferença. Elas 

estavam muito ligadas ao Distrito Federal. De certa forma isso dificultou para atingir o 

quórum. Porque atingir o quórum não é fácil e as pessoas não estavam interessadas no 

processo. 

Pela fala da entrevistada é perceptível desde então o forte sentimento de pertencimento que 

as pessoas que se deslocaram para o município nutriam em relação ao Distrito Federal. Tanto assim 

que somente na terceira tentativa é que se obtém o número mínimo para a emancipação do 

município de Valparaíso de Goiás. Tendo em vista as leituras realizadas, concluímos que 

tradicionalmente os municípios emancipados tendem a ressignificar as tradições culturais de seu 

município de origem.  

A população que se emancipa guarda em parte algumas características dessa cultura 

cessionária.27 Valparaíso de Goiás, entretanto, foge a essa “regra”. Ao observar as práticas 

cotidianas da cidade percebe-se que esta pouco ou mesmo nada guarda de sua cidade de origem. O 

seu tecido urbano encontra-se multifacetado pela quantidade de migrantes que o povoam. Estes 

oriundam de todas as regiões brasileiras.  

Infere-se, que daqueles que compõem o quadro populacional de Valparaíso de Goiás, a 

minoria é composta de antigos moradores. Ou seja, poucos são os que guardam relações com 

Luziânia. Não se percebe aí manifestações que remetam à “cidade mãe”. Os vínculos parecem ter 

se esvaído na multiplicidade de encontros e culturas presentes em seu meio social. 

Valparaíso de Goiás nesta conjuntura vive o tempo da metrópole. O tempo ditado pelas 

premências de Brasília. Com a “emancipação política” a cidade rompeu as amarras que a ligavam 

                                                 
27 Não nos foi possível identificar em Valparaíso de Goiás práticas oriundas do período em que a cidade encontrava-se 

vinculada à Luziânia. 
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à Luziânia. A partir de então, as relações de trabalho, saúde e/ou sociais dos moradores de 

Valparaíso de Goiás que já se efetivavam com o Distrito Federal, tornaram-se mais intensas. A 

Goiás ficou reservado apenas as relações institucionais. Que pouco ou quase nada simbolizam no 

cotidiano de pessoas que materializam sua existência em outra unidade federativa, o Distrito 

Federal. O contexto de residência em condição de ubiquidade cria relações fluidas, representações 

multifacetadas e situações de efemeridade. 

Considerando que o sentido do pertencimento se dá pelo ato de “ser” e “viver” na cidade, 

percebemos entre a população jovem da cidade de Valparaíso de Goiás uma predisposição ao 

enraizamento. Assim sendo inferimos que este se efetivará nas próximas gerações de moradores. 
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UM OLHAR SOBRE A MIGRAÇÃO BAIANA NO MUNICÍPIO DE BRUSQUE/SC 

Josely Cristiane Rosa Trevisol1 

Marilda Checcucci Gonçalves da Silva2 

Introdução 

O presente artigo sintetiza informações iniciais da análise do sistema de fluxo migratório do 

Estado da Bahia para o Município de Brusque/SC. A problemática desta pesquisa está em 

apresentar o migrante baiano, apontando para a análise da capacidade dos migrantes em circular, 

construir e apropriar-se de espaços, produzindo territórios e identidades sociais.  

Neste ponto, sobressai o recorte da situação dos migrantes baianos para o Município de 

Brusque, haja vista que a sociedade de Brusque é formada por diferentes atores sociais que atuam 

entre si e intervém na busca de soluções para os problemas cotidianos que os afligem. Nesse cenário 

é fundamental conhecer como se dão as relações entre os diferentes atores e quais as mantêm com 

os baianos e os eventuais conflitos existentes com a presença desses migrantes. Compreende-se 

que o local atua como elemento de transformação sócio-político-econômica, muitas vezes 

incorporando novas formas de solidariedade e parceria entre os atores, no qual a competição cede 

espaço para a cooperação. O local pode estabelecer redes sociais fundadas em novas 

territorialidades, que se impõem frente às exigências colocadas por problemas globais (FRANCO, 

2000). 

Do ponto de vista metodológico trata-se de uma pesquisa etnográfica. Tal prática responde a 

uma demanda científica de produção de dados de conhecimento antropológico, a partir de uma 

inter-relação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, onde estes interagem no contexto 

recorrendo primordialmente às técnicas de pesquisa da observação direta, de conversas informais 

e formais, entrevistas não diretivas, etc. (ECKERT; ROCHA, 2008). 

Desta forma, o método etnográfico tem a finalidade de desvendar a realidade através de uma 

perspectiva cultural (SEGOVIA HERRERA, 1988). A pesquisa etnográfica apresenta e traduz a 

prática da observação, da descrição e da análise das dinâmicas interativas e comunicativas como 

uma das mais relevantes técnicas. Para Spradley (1979), etnografia “é a descrição de um sistema 

de significados culturais de um determinado grupo”, objetivando entender um outro modo de vida, 

mas do ponto de vista do informante. Assim, esta pesquisa contou com conversas informais e 

                                                 
1 FURB/SC. jo.cris.rosa@mail.com 
2 FURB/SC. marildacheccucci@hotmail.com 
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entrevistas com baianos residentes em Brusque. Salienta-se que a pesquisa teve a preocupação de 

preservar a identidade dos atores sociais mantendo o sigilo de identificação pessoal.  

A questão da migração e do desenvolvimento regional 

Compreende-se que a migração opera como fator determinante na constituição do mercado 

de trabalho e nos padrões de ocupação e expansão das localidades. Este pressuposto encontra apoio 

nas considerações de Martine (1980), Matos (2002), Brito (2004), Matos e Ferreira (2004) ao 

afirmar que as migrações indicam as direções nas quais o mercado de trabalho cresce e se 

especializa, determinando a demanda por mão de obra qualificada ou desqualificada.  Lee (1980) 

e Singer (1985) consideram também que as migrações sinalizam para o dinamismo econômico dos 

espaços, refletidos na atração ou repulsão populacional.  

Segundo Schiller (2008), o desenvolvimento local é centrado nas iniciativas e instituições 

locais e se refere à capacidade da organização social da região por meio de uma malha complexa 

de instituições e de agentes de desenvolvimento articulados por uma cultura e um projeto político 

local. Corroborando com este conceito, Fischer (2002) afirma que o desenvolvimento local ou 

regional é a grande busca das organizações, do Estado e da sociedade. O conceito de 

desenvolvimento está ligado a inúmeras variáveis e relacionado a diversas questões, desde o 

desenvolvimento pessoal até o desenvolvimento de uma organização, localidade, sociedade. Por 

isso, a sociedade, através de suas organizações, especialmente o Estado, tem como dever 

harmonizar as ações em prol do desenvolvimento. Sen (2000) reforça esta concepção alegando que 

só há desenvolvimento com liberdade, sendo elas: políticas, facilidades econômicas, oportunidades 

sociais, garantias de transparência e segurança protetora.  

Compreender o desenvolvimento regional em sua totalidade é necessário, segundo Macedo 

(2014, p. 20) partir “de uma perspectiva teórica e histórica da problemática regional do país, 

interpretando-a como resultado dos conflitos que emergem, do seu passado colonial e das 

características de seu padrão de acumulação”. O autor expõe que a problemática regional, no que 

diz respeito à organização espacial onde perpetua questões de desigualdades territoriais é resultado 

das contradições econômicas e sociais que marcaram historicamente o movimento da sociedade 

brasileira.  

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Tavares (2011, p. 11) afirma “que o Brasil é um 

exemplo clássico de uma sociedade capitalista de desenvolvimento marcadamente desigual, o que 

se agrava com as enormes dimensões territoriais do país”.  Tavares em seu artigo intitulado, 
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Desenvolvimento, Região e Poder Local trata da evolução da economia brasileira sob o prisma do 

desenvolvimento das regiões do país na visão de Celso Furtado. Na oportunidade, confere de forma 

especial uma abrangência para o desenvolvimento do Nordeste, região esta que estará sob foco de 

análise.  

Neste contexto entende-se que a migração baiana para Brusque interfere em seu 

desenvolvimento regional/local, visto que o território é um espaço de migrações e de processos de 

mobilidade espacial, característica das sociedades contemporâneas. Para Polése (1998, p. 217), 

"mais do que um simples conceito, o Desenvolvimento Local é um ideal e traz consigo a promessa 

de um modelo alternativo de desenvolvimento, de uma solução para o problema do 

desenvolvimento desigual, para o crescimento impelido por forças externas". Assim, pensar na 

migração baiana em Brusque e no desenvolvimento regional é pensar em desenvolvimento social, 

integrado, sustentável, endógeno, visto que há uma sinergia com os conceitos de inclusão, 

participação, coesão, competitividade e solidariedade.  

O desafio de ser migrante 

Compreende-se a migração como um fenômeno de mobilidade. Neste aspecto, observa-se a 

aproximação a uma reflexão recente entre estudiosos das migrações que poderia ser sintetizada na 

frase: a migração se transformou em um fenômeno de mobilidade, afirmada por Flores (2010), 

pesquisadora mexicana de larga experiência nos estudos das migrações. Flores (2010) esboça uma 

crítica à concepção das migrações como deslocamentos populacionais entre áreas de origem e de 

destino, que se situa no paradigma histórico-estrutural das migrações e coloca o centro da análise 

na capacidade dos migrantes em circular, construir e apropriar-se de espaços, dessa maneira, 

produzindo territórios e identidades sociais.  

Similar à ideia de campo e espaço migratório é a noção de território circulatório proposta por 

Tarrius (2001 apud TEIXEIRA; BRAGA; BAENINGER, 2012), onde se observa que as categorias 

de tempo e espaço são destacadas na análise da mobilidade populacional. Trata-se da diversidade 

dos espaços e temporalidades. Ao utilizar as noções de campo e espaço migratório, o autor 

compreende os espaços pelos quais circulam os migrantes em suas temporalidades, desse modo, 

ultrapassando os limites das categorias de origem e destino, lugares de atração e de expulsão. 

Assim, as noções de campo, espaço migratório e território circulatório aproximam-se da visão 

mencionada de Flores (2010), em que os migrantes não apenas são capazes de circular, mas de 

apropriarem-se desses espaços, então, produzindo territórios e participando da criação de riquezas 
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de novas identidades sociais. Assim, há um deslocamento do olhar da migração para os sujeitos 

dessa ação – os migrantes – enquanto sujeitos que, embora condicionados por condições estruturais, 

econômicas, sociais, políticas e culturais, também, atuam sobre essas condições, significando-as, 

atribuindo-lhes significados a partir de seus projetos de vida individuais e familiares. 

Pontua-se também a discussão sobre mobilidade ser uma estratégia de realização de um 

projeto de vida individual e familiar, que não se podem esquecer as condições de exploração, de 

risco, discriminação e casos de extrema violência que vivenciam os migrantes de diversas 

categorias internas e externas. É preciso reconhecer que os sujeitos dos processos migratórios – os 

migrantes – lutam com todas as armas possíveis, mesmo que sejam “armas dos fracos”, nos termos 

propostos por James Scott (1985, 1990), para conquistarem uma vida digna. Essa luta se expressa, 

na maioria das vezes, por formas de resistência dissimuladas e silenciadas. O cenário de 

invisibilidade política e de aparente passividade está sendo questionado pelos movimentos, ações 

e símbolos dos migrantes nacionais que irrompem a cena pública e ganham visibilidade política. 

Há um longo caminho a percorrer, o qual se entende que seja de caráter metodológico, para 

compreender a experiência dos migrantes, que, muitas vezes, é indizível, vivenciada em silêncio 

ou silenciada, pois é constituída de sentimentos de indignação, humilhação, sofrimento, dor, mas, 

também, de muita coragem, sonhos, desejos. 

Não restam dúvidas de que a migração se constitui como um fato coletivo que é 

constantemente influenciado por distintos ordenamentos econômicos e sociais.  Os diferentes 

itinerários de ordem pessoal que se formam através das diferentes trajetórias e experiências dos 

migrantes constituem também um vetor importante para compreender e analisar a temática da 

mobilidade. Como fato social, a migração está formada por deslocamentos das pessoas no espaço 

geográfico, mas também em outros espaços, como podem ser o social, político, econômico ou 

cultural (SAYAD, 1998). 

Da Bahia para Brusque: o migrante baiano  

Uma questão que se coloca constantemente no campo dos estudos migratórios é: por que as 

pessoas migram? A história do povo brasileiro é uma história de deslocamentos e migrações, que 

estão associados a fatores econômicos como se percebe ao longo da historia. Retratam-se os ciclos 

da cana de açúcar no Nordeste, do ouro em Minas Gerais, do café no interior de São Paulo e da 

industrialização no Sudeste. De culturas agrícolas, extrativas a culturas industrias, a migração 
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brasileira é marcada pelo deslocamento de pessoas em busca de melhores condições de vida. E com 

o sul da Bahia não foi diferente.  

A partir da década de 90, instalou-se uma grave crise no sul da Bahia3 provocada pela 

superprodução mundial de cacau e pelo fungo moniliophtora perniciosa, conhecido como 

“vassoura de bruxa”, que atingiu as plantações de cacau. Essa crise sucedeu uma série de outras 

provocadas pelo clima, falta de preço e escassez do produto, resultando em um impacto negativo 

para a economia regional que se traduziu, no primeiro momento, em uma condição de decadência 

para os habitantes da região, tanto os que viviam da lavoura como os demais, pois era o cacau que 

movimentava a vida comercial e politica regional. O resultado disso tudo foi o êxodo para os 

diversos espaços urbanos, que se constituíram em polos de atração de populações pobres, 

perpetuando a ilusão de que nas cidades existiriam oportunidades iguais para todos (SANTOS, 

2010).  

A região que hoje compreende o Município de Brusque/SC foi um dos pontos de chegada 

dos migrantes baianos ao sair do sul da Bahia. Brusque localiza-se na Mesorregião do Vale do 

Itajaí/SC, contanto com uma população estimada em 2015 de 122.775 pessoas (IBGE). Em relação 

à economia, a indústria é a base da economia local, especialmente o setor têxtil e metal mecânico, 

mas o comércio de vestuário (cama, mesa e banho), o turismo religioso e de compras, também se 

destacam na geração de renda da cidade. 

A busca por melhores condições de vida atraíram os baianos para Brusque, o que pode ser 

evidenciado na fala de Bárbara (29 anos):  

O que motivou eu e minha família sair de nossa terra natal e vim morar em Brusque foi 

o alto índice de emprego que tinha na época. Meu irmão morava aqui e lá o meu estado 

(BA) não tinha muitas oportunidades, assim então meu irmão que aqui morava já 

trabalhava no posto da Havan e na época ele era líder, convidou o meu marido, viemos 

todos e hoje graças a Deus estamos bem.  

Este fato de migrar tendo no lugar de destino algum tipo de contato remete aos estudos sobre 

migração em redes sociais, isto é, as unidades efetivas de migração não são indivíduos, nem 

famílias, mas sim, um conjunto de pessoas conectadas por laços de amizade, parentesco ou 

trabalho: “com a minha vinda houve abertura de portas para a migração de alguns familiares para 

                                                 
3 No sul da Bahia, principalmente na região que compreende as cidades de Ilhéus e Itabuna, a monocultura do cacau 

se constituiu em alicerce da formação não só econômica, mas também social e identitária. Vigoraram, durante várias 

décadas, uma política e aspectos culturais que centraram a figura do cacau como ícone principal, uma vez que 

influenciava todos os segmentos da sociedade, que perpassava os fluxos migratórios, a econômica e a política, a 

hierarquização social, a literatura e o artesanato. (SANTOS, 2013, p. 48). 
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Santa Catarina, em específico Brusque” (Andressa, 24 anos).“Eu vim por causa das oportunidades 

que aqui tinha de trabalho e lá eu tinha concluído o segundo grau sem ter uma oportunidade, aí 

uma amiga me chamou e eu vim. O namorado dela estava aqui e viemos! Já estou aqui a 8 anos” 

(Luiza, 28 anos). Todo esse processo social da migração passa a ser entendido a partir das redes 

migratórias: uma rede de relações sociais interligadas, mantida por expectativas mútuas e de 

comportamentos determinados que unem migrantes e que liga comunidades de origem a lugares 

específicos das sociedades de destino (SOARES, 2004). Assim, uma rede caracteriza-se pela 

existência de nós (atores, egos, pontos) e laços (relações, vínculos, linhas). As redes sociais são 

aquelas que encerram em si algum conteúdo social nas transações entre os nós, que podem ser 

pessoas, grupos, empresas, lugares, países, entre outros. (HANNEMAN; RIDDLE, 2005).  

Portanto, ao estudar a migração baiana em Brusque considera-se a noção de rede migratória, 

pois além de questões de ordem prática como emprego, moradia, entre outros, estas redes têm 

outras funções essenciais na situação migratória: se configuram como local de memória e de 

reafirmação da identidade (imaginada) de origem e servem de família ampliada.  Há também o 

apoio de ordem prática e subjetiva, viando amenizar a sensação de ser o ‘outro’ em terra 

‘estrangeira’ (LISBOA, 2007). Neste aspecto, cabe citar a formação de bairros (territórios) 

tipicamente baianos em Brusque, onde praticamente a maioria dos moradores são do sul da Bahia. 

Neste bairro, a memoria e reafirmação da identidade como foi mencionado, ocorre através de feiras, 

restaurantes, músicas e o ‘Carnabrusque’, uma festa de carnaval com banda direto da Bahia. Cabe 

lembrar também que, ao chegar em Brusque, além do baiano ser atendido pela Central de 

Acolhimento ao Migrante situado na rodoviária, há a figura do “Baiano”, que tornou-se o ‘pai de 

todos’ ao acolher, direcionar e auxiliar o recém chegado na cidade. Personagem este de grande 

influencia no município, sendo cogitado outrora a candidatar-se a Câmara Municipal.  

Este contexto reforça a ideia de Flores (2010) ao afirmar a capacidade dos migrantes de 

apropriar-se de espaços, produzindo territórios e participando de novas identidades sociais. Fato 

este que pode ser exemplificado ao caminhar pelas ruas de Brusque, com suas visíveis 

características arquitetônicas e estereotipadas de ascendência europeia, no dia em que a cidade 

comemorava 153 anos e encontrar uma roda de capoeira no centro da cidade, com seus sons afros, 

seu público migrante baiano e expectadores locais ‘interessados’, ‘encantados’ e ‘aproximados’.  

Aqui se vale da contemplação de Bordieu ao afirmar de que a identidade é um “ser percebido que 

existe fundamentalmente pelo reconhecimento dos outros” (BOURDIEU, 1989, p. 117). 

Ao dialogar com muitos baianos verifica-se algo predominante em suas falas: “Hoje estou 

muito feliz. Com minha família aqui estou a 10 anos em Brusque e me considero uma pessoa feliz, 
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mesmo distante de parente” (Lúcia, 29 anos).  Beatriz (38 anos) reforça essa situação: “a qualidade 

de vida é bem melhor, nossos filhos têm mais oportunidades de ensino, lazer conviver melhor como 

família. É isso adoro essa cidade e os meus patrões que mim acolheram de braços abertos aqui! Pra 

mim o melhor lugar pra viver!”. Mas nem tudo são flores! A preocupação como o migrante baiano 

no município intensificou-se a partir de 2013, ao circular pela cidade uma carta de cunho 

xenofóbico. Conforme a polícia, intitulado de AVISO PARA OS BAIANOS, o documento fez 

ameaças aos migrantes nordestinos que moram no município:  

Nossa Brusque deixou de ser uma cidade boa para viver, nos últimos 5 anos foi invadida 

por imigrantes de outros estados, principalmente da Bahia, das cidades de Itabuna, 

Ilhéus, Buerarema, etc. [...] Brusque é uma cidade de povo ordeiro, trabalhador e honesto 

e NÃO MERECEMOS ISSO. Em muitos casos que foram registrados BO (Boletim de 

ocorrência) não deu em nada, então vamos fazer justiça com nossas mãos, ESTAMOS 

CANSADOS E REVOLTADOS. Desde o mês de março deste ano formamos um grupo 

de 28 pessoas, somos cidadãos trabalhadores, estamos bem preparados, resolvemos dar 

um BASTA nessa situação nosso grupo é discreto e bem estruturado. Estamos 

publicando este AVISO para depois não reclamarem do pior que vai acontecer, estamos 

dando uma chance de mudarem de comportamento. [...] VAMOS ELIMINAR VOCÊS, 

ISSO MESMO, VAMOS MATAR OS RUINS e acabar com essas pragas. [...] Nosso 

grupo composto por 28 cidadãos, 11 estão ansiosos para começar a matança [...] Nossa 

Brusque será de novo uma cidade boa para viver CUSTE O QUE CUSTAR4. 

Logo em 2014, a situação dos migrantes passou a ser tema central das audiências públicas da 

Câmara Municipal, contando com empresários, vereadores, deputados federais, técnicos em 

projetos, tanto de Brusque como da Bahia. Desde então, algumas ações despontaram no cenário de 

Brusque e região para minimizar a situação recorrente: foi inaugurado a Central de Acolhimento 

ao Migrante localizada no piso superior da rodoviária (2015); foi criado nas redes sociais 

(facebook) um canal de comunicação (Intercâmbio Buerarema X Brusque), cujo obtivo da página 

é descrito da seguinte forma: “Criamos uma pagina para tratar de um assunto importante: 

Migração. Fenômeno que levou nossos irmãos de Buerarema a irem embora para Brusque e outros 

Estados”. Neste canal de comunicação o Município de Brusque é tratado como ‘Cidade Irmã’; uma 

comitiva de lideranças políticas da Bahia liderada pelo vice-governador visitou Brusque e manteve 

diálogo com o prefeito de Brusque e empresários locais. Na ocasião discutiram parcerias e a 

possibilidade de instalação de empresas catarinenses em regiões baianas (2015).  

Algo que se percebe no jogo simbólico que está por trás da migração está no sentido de 

marginalizar determinados grupos, fazendo com que ocupem lugares inferiores no sistema social, 

                                                 
4Trechos da carta que circulou nas redes sociais em novembro de 2013.  
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portanto se é inferior torna-se um problema a ser resolvido. Em Brusque não foi diferente. Essa 

identificação da migração como um problema se viu refletido na opinião de vários munícipes em 

rede social, ao saber sobre uma festa de carnaval baiana que ocorreria no pavilhão de uma festa 

tradicional local: a) Cada vez mais com vergonha de morar aqui, aqui virou Bahia Sul... tudo bem 

morar aqui tentar "fazer" a vida, agora querer mudar a cultura do lugar é triste!;b) Palhaçada é 

apelido pra isso!; c) Com certeza os imigrantes alemães, italianos e poloneses que aqui chegaram 

a mais de 150 anos atrás e foram os VERDADEIROS responsáveis diretamente pelo crescimento 

e progresso dessa querida e tão amada cidade devem estar si revirando em suas catacumbas.... Eu 

respeito todas as culturas e costumes do Brasil, mas aqui em Brusque estamos totalmente perdendo 

os nossos!! d) Palhaçada foram os ônibus que chegaram na primeira semana de janeiro direto de 

onde???!!! Lotados de que???!!! e) Já tem baiano demais aqui pra incomodar. Que sumam daqui.  

Quando o migrante se insere na sociedade local recai um ‘olhar’ que o diferencia dos demais 

e que tenta localizá-lo nas hierarquias sociais existentes. A discriminação e o preconceito se 

acentuam, especialmente quando disputam o mesmo mercado de trabalho e recursos pertinentes a 

cidade. Assim, a prática discursiva em relação ao migrante está dotada de sentidos e ênfases que 

convertem o baiano em uma figura que gera certo pânico social.  

Deste modo, o universo do migrante é permeado de desafios: o desafio de sair, o de chegar e 

o de ser aceito. Nesse pensamento Nora (1993) expõe que quando um grupo se transporta para um 

novo espaço, antes de sua adaptação é como se tivesse deixado para trás a personalidade: a 

lembrança "obriga cada um a se lembrar e reencontrar o pertencimento, em troca, o engaja 

inteiramente" (1993, p. 22).  

Considerações  

De forma inegavelmente panorâmica buscou-se apresentar os contornos do migrante baiano 

no Município de Brusque, sendo que esta migração em particular, tem sua origem na crise do cacau 

que afligiu o sul da Bahia na década de 90, motivando uma rede de fluxos migratórios para Brusque.  

Compreende-se que as culturas viajam nas pessoas e com as pessoas. Fato este evidenciado 

na reafirmação da identidade baiana nas feiras, músicas, festas e rodas de capoeiras permeando o 

estereótipo europeu da cidade. Entretanto, os desafios destes migrantes são iguais a qualquer outro 

estrangeiro longe de sua terra natal: encontrar-se, sobreviver e viver. Por isso, a importância da 

discussão reflexiva e voltada a este ator social. Tem-se aqui um projeto intelectual de compreensão 
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de deslocamentos de sonhos, anseios, crescimento profissional e permanência em um mundo de 

contradições.  

O olhar diferente sobre esse migrante também é demonstrado nas relações da sociedade 

brusquense. Relações estas permeadas de diálogos que insistem em categorizar o migrante como 

‘o outro’, vendo este como uma ameaça para assim chamada cultura ou identidade local. A 

migração vista como um pluralismo cultural, riqueza ou oportunidades é quase inexistente.  

Portanto, são vários os dilemas que alimentam a figura do migrante, seja de ordem 

econômica, política ou social. Estes dilemas estarão configurando o desenvolvimento regional da 

cidade, seja de forma a delimitar questões de integração do migrante na comunidade local, seja de 

ordem a difundir relações preconceituosas. Cabe aqui levantar duas reflexões: Como promover a 

integração do migrante na comunidade local sem ocasionar áreas de segregação espacial? É 

possível promover uma cultura de encontros e diálogos entre os diferentes atores sociais da cidade? 

Como este artigo faz parte dos resultados inicias de uma pesquisa, reforça-se a ideia de considerar 

e não concluir, visto que o tema em questão descortinará um ampliado horizonte de investigações.  
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ARACRUZ/ES: PARAÍSO OU TÁRTARO 
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Atualmente o Espírito Santo é um estado com 3.514.952 habitantes e uma área de 46.095.583 

km², uma das menores no cenário nacional. Em 2013, o Espírito Santo atingiu a 6ª posição do 

Produto Interno Bruto (PIB, equivalendo a U$ 38,1 bilhões.) Situa-se na Região Sudeste e faz 

divisa com os estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

O Estado foi inserido no processo de industrialização quando a sede da Companhia Vale do 

Rio Doce (CVRD) foi implantada no Espírito Santo. Aos 29 de maio de 1920 a União assina o 

contrato no qual é autorizado à Itabira Iron Ore Co a construir e explorar altos-fornos de coque, 

fábricas de aço e trens de laminação, um porto exclusivamente para minérios em Santa Cruz (atual 

Aracruz), e dois ramais ferroviários partindo da linha Vitória a Minas. Os ramais e o porto seriam 

privativos da empresa, o que assegurava à companhia o direito da exportação do minério de ferro 

brasileiro – este seria transportado em navios da própria Itabira, os quais, na viagem de volta, 

trariam carvão de pedra como carga de retorno a fim de suprir os empreendimentos siderúrgicos 

(VALE NOSSA HISTÓRIA, 2012).   

 Parte de um projeto de desenvolvimento econômico mais amplo que visava à 

industrialização do país, o surgimento da CVRD se relaciona com o da Companhia Siderúrgica 

Nacional (CSN), localizada em Volta Redonda (RJ). Na década de 1950, a CVRD consolidou sua 

posição no mercado mundial. E nas duas décadas seguintes houve uma diversificação de suas 

atividades, que passaram a incluir a construção e a exploração do porto de Tubarão, próximo a 

Vitória (ES). Verificava-se a essa altura o quanto a produção cafeeira se constituiu em base e 

infraestrutura para o desenvolvimento industrial do Espírito Santo.    

 O governo de Jones Santos Neves (1951-1954) – reconhecido por ações inovadoras e 

administração planejada a partir do “O Plano de Valorização Econômica do Espírito Santo” contava 

na sua concepção com uma equipe de ponta (OLIVEIRA, 2008) - estabelece um novo marco no 

processo de desenvolvimento do estado. É neste período que se dá o aparelhamento do porto da 

capital, a dragagem do canal da baía de , a construção do cais, os aterramentos até o cais do porto 

                                                 
1 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. profmariarita.s@gmail.com 
2 Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. ronaldericeira@yahoo.com.br 
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de Bento Ferreira, a pavimentação de vias asfálticas alcançando todo o estado, a construção de 

pontes de concreto, o desenvolvimento do setor de energia hidroelétrica, além da criação do 

Instituto de Bem-Estar Social e do plano de habitação. 

 No Espírito Santo o sustentáculo desse modelo de desenvolvimento estabeleceu-se entre os 

anos de 1962 e 1967, a partir da execução do plano GERCA (Grupo Executivo de Racionalização 

da Cafeicultura) de “erradicação e indenização” dos cafezais pelo Governo Federal. Ato que alterou 

os rumos da estrutura econômica do Espírito Santo. (VILASCHI e FELIPE, 2011). 

Nesta direção, produziu-se uma modernização sustentada num modelo de desenvolvimento 

ancorado em metas de crescimento da infraestrutura e que, segundo Missagia (2014), foi 

intensificado desde que o estado se tornou base de operações para grandes projetos de 

desenvolvimento no final do século XX.  

 Villaschi e Felipe (2011) destacam que a partir do final dos anos de 1990 promoveu-se 

mudanças institucionais efetuadas na indústria do petróleo e do gás natural no Brasil. Tais 

mudanças repercutiram fortemente no Espírito Santo – em 2009, o estado foi o segundo produtor 

nacional de petróleo e o quarto produtor de gás natural. Como resultado, desponta com uma 

estrutura produtiva diversificada, tanto em termos setoriais como espacialmente.   

 Canclini (2003), questiona a capacidade que esse modelo de desenvolvimento tem de criar 

laços sociais. Isso porque, ele é desenhado a partir de uma teoria globalizadora, que não considera 

os custos sociais do processo.  

Todavia, com um padrão ordenado numa perspectiva que, de acordo com Dupas (2007, p.73), 

traz consigo “exclusão, concentração de renda, subdesenvolvimento e graves danos ambientais, 

agredindo e restringindo direitos humanos fundamentais.”  

Complementa-se a tal panorama o fato deste padrão de desenvolvimento industrial se 

concentrar na região litorânea e no qual Aracruz, se insere.  O município, localizado próximo à 

Região Metropolitana da Grande Vitória, correspondente a 3,15% da área do Espírito Santo, detém 

81.832 habitantes (IBGE 2010), e divide-se em cinco distritos: Sede, Santa Cruz, Riacho, Guaraná 

e Jacupemba.  
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Transformações em Aracruz 

               

Fonte: Base cartográfica IBGE, 2001 p.105-109 

 

No final da década de 1960, início de 1970, a agroindustrial Aracruz Celulose S/A foi 

instalada no então município de Aracruz, originando uma transformação socioeconômica, cultural, 

demográfica e geográfica, com o assentamento de milhares de migrantes. De maneira tal que, em 

1970, o município contava com 69,0% de sua população vivendo no meio rural – um índice superior 

à média estadual de 54,8% e à média brasileira de 44,1% à época – e no ano de 2000 possuía 84,3% 

de seus moradores residindo no ambiente urbano. Ultrapassava, em 30 anos, a média estadual de 

79,5% e a brasileira de 81,3%.  

Essa inversão do rural para o urbano, em Aracruz, está claramente associada à sua condição 

de lugar da produção industrial.  Tal afirmativa é averiguada por meio de levantamentos do IBGE 

que demonstra que essa mudança demográfica ocorre de modo bem definido entre 1970 a 1990 – 

períodos de implantação da empresa de celulose e fase de duplicação da indústria, bem como da 

construção do Portocel para escoar a sua mercadoria.  

Nas décadas seguintes aumenta o número de empresas terceirizadas no entorno da Aracruz 

Celulose – ampliada em 1991 e em 1997 –, que em dezembro de 2009 passa a chamar-se Fibria 

Aracruz, pela reconfiguração acionária. Até o final da década de 1990 as transformações na cidade 

de Aracruz estavam direta ou indiretamente ligadas à atividade de celulose.  

De modo que, em 1960, o município possuía 25.193 habitantes, passando a ter 81.832 em 

2010, segundo o IBGE. Ressalta-se, entretanto, que grande parte da mão de obra que migra para o 
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município tem baixa qualificação educacional e profissional, e é oriunda, sobretudo, dos estados 

da Bahia e de Minas Gerais. 

 

Tabela 1 - Evolução da População Residente no município de Aracruz 

                                Ano                                              Habitantes 

                               1960                                                   25.193 

                               1970                                                   26.507 

                               1980                                                   35.791 

                               2000                                                   64.637 

                               2010                                                   81.832 

 

Fonte: IBGE, 2015 

 

Sobre este modelo de desenvolvimento em curso, Dupas (2007) questiona: “quais riscos e 

custos de natureza social, ambiental e de sobrevivência da espécie e que catástrofes futuras ela 

pode gerar?” Se a resposta a este questionamento tiver como base índices sociodemográficos e 

econômicos observados quantitativamente, a resposta poderá informar um município muito bem 

gerido em termos de políticas públicas, o que não corresponde à realidade dessa pesquisa, quando 

se constata que a ineficiência de políticas públicas além de vulnerabilizar, torna precário o 

equipamento público, à população local, o que é dissonante ao dado que apresentamos a seguir. 

Assim, tomando como base a provocação de Dupas exposta acima, a questão que se apresenta 

neste trabalho visa discutir os efeitos desse processo de transformação socioeconômica com outra 

lupa: aquela que busca alargar a análise para além dos indicadores quantitativos. O que se objetiva, 

com fundamento em Castles (2010), é examinar os elos entre transformação social realizada e 

mobilidade humana na conjuntura dos níveis sociourbanos de Aracruz. Para tanto, nesse processo 

utilizou-se como recurso metodológico analítico histórias de vida de migrantes residentes no 

município desde a década de 1970, quando a indústria Aracruz iniciou suas atividades. As pessoas 

foram seleciondas por meio da indicação de moradores da região. 

Memória 

A memória, faz-se inseparável do sentimento e da experiência do tempo como algo que 

ecoa ou passa. (CHAUÍ, 2004, p.138). 
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Tomamos Maurice Halbwachs (1877-1945) e seus estudos dos contextos sociais da 

memória.  Halbwachs não só foi o primeiro a cunhar o termo “memória coletiva” como foi o 

primeiro a pensar em uma dimensão da memória que transcendia o plano individual prevalecente 

nas pesquisas de então, conduzidas por importantes nomes de contemporâneos seus, como “Marcel 

Proust, William James e Sigmund Freud, todos à sua maneira voltados para o estudo da memória 

como forma de conhecimento da realidade, amplamente fundada em atributos subjetivos” 

(SANTOS, 2003, p.35),  conforme citado por Maurice Halbwachs. 

Halbwachs foi influenciado por correntes reformistas do socialismo da sua época e pelas 

teorias durkheimianas (Émile Durkheim, 1858-1907) no enfrentamento à autonomia da economia 

política do positivismo comtiano, buscando integrá-la à Sociologia, conforme cita Santos (2003) 

“a lembrança do passado ocorre quando posta frente ao pensamento coletivo e tudo do que 

lembramos faz parte das construções sociais efetivadas no presente.”  

No séc XX, nas décadas 1920-1930 foi sinalado ainda por Maurice Halbwachs que a memória 

deve ser da mesma forma compreendida como um fenômeno coletivo e social, ou seja, construído 

coletivamente, submetido constantemente a mudanças e flutuações, embora invariantes possam 

ocorrer. (POLLAK, 1992, p.2).  

 Assim, fatores sociais são importantes e influentes na reconstrução da memória tanto para 

Halbwachs quanto para Bartlett.  

De igual forma MIGUEZ; NAIFF; SÁ, (2007) certificam que a linguagem é a maneira pela 

qual a memória se expressa; entender a narrativa pode dar pistas bastante importantes sobre como 

a memória está organizada e como ela se coloca no contexto de interação que exigiu seu resgate. 

Dependendo do contexto, a narrativa e, consequentemente, a memória serão reorganizadas. 

Naiff (2014, p.57) citando Celso Pereira de Sá (2005), assevera que na dimensão psicossocial, 

a memória social incorpora ambas as contribuições no que se refere ao peso dado aos marcadores 

sociais da reconstrução do passado, sem, no entanto, reduzir-se a eles. Naiff (2014), p.57) frisa 

ainda que são as pessoas que se lembram. Acrescentaríamos aqui também como interpretam os 

eventos presentes no seu entorno. 

O entrelaçamento desses estudos sobre a memória com a obra Memória e Sociedade: 

Lembrança de Velhos, de Ecléa Bosi (1995) além de agregar eficientemente a relevância da 

Memória Social, reafirma a importância desta enquanto instrumento analítico. Desta forma, os 

autores acima citados e suas formas de pensar, interpretar e articular o campo de estudo da Memória 

nos pareceu mais que apropriados para adentrar no universo, contexto e sentido semântico das 

narrativas dos migrantes. 
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Migração 

Embora seja um tema constante das ações, feitos e conquistas dos antigos que praticavam a 

migração, ou seja unidirecional ou oscilante sem distinção entre origem e destino, o tema 

concretizado na história, aportou no Brasil formalmente, a partir do século XIX quando cessou o 

tráfico de escravos. Nesse período foi fomentada a instalação de núcleos coloniais, a qual se inseria 

no binômio abolicionismo-imigrantismo. A chegada de luxemburgueses, espanhóis, alemães, 

portugueses e mais tarde de italianos, instaurou no Espírito Santo um tempo de faces, idiomas, 

costumes e estilo de vida diverso do habitual. 

 Infindas teorias buscam explicar o fenômeno migração, buscando homogeneidade, 

abordando distintos aspectos, porém Castiglioni (2009) sinala que a migração é um tema de difícil 

consenso devido a sua multiplicidade de causas, consequências e dessemelhança de enfoques. O 

próprio conceito tem-se modelado às demandas da globalização. O processo de teorização e o papel 

das teorias no estudo da mobilidade humana é essencial para a pesquisa e divulgação de dados 

confiáveis que permitam intervenções sempre que se fizerem importantes. 

Décadas passadas o Espírito Santo tornou-se terra de oportunidades, de trabalho e qualidade 

de vida. Desta forma, os migrantes, que se assentam na cidade em busca de uma oportunidade, são 

sujeitos envolvidos no processo, portanto, que enfrentam as situações fruto desta dinâmica. Nesta 

direção, Castles (2010), aponta que os impactos provocados pela industrialização e movimento 

migratório podem até ser vistos, por setores socioeconômicos, como fenômenos que reverberam 

na modificação da dinâmica urbana, no entanto compreende-se vital, mediante a instalação de uma 

indústria, contrapartidas públicas e privadas.     

Castles (2010), à luz dos debates sobre a temática migratória internacional, destacou uma 

tendência de se analisar a migração de modo distinto dos processos de mudança social e das 

relações sociais, em sentido mais amplo. Apontamento, que, segundo sua perspectiva, sinaliza uma 

insuficiência para compreender a complexidade do fenômeno migratório. Isto porque ele parte da 

compreensão de que os fluxos migratórios provocam uma mudança nas estruturas fundamentais e 

institucionais nas sociedades desenvolvidas.  

Das Técnicas de Pesquisa 

A cientificidade, o ato de pesquisar, ao longo da história constituiu paradigmas que por 

décadas e décadas refrearam a mobilidade do pesquisador. Os fatos sociais, o empirismo e os 
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fenômenos psicológicos transmudavam-se credíveis quando perpassados pela matematização, 

denunciando a concepção mecanicista prevalecente (CHIZOTTI, 2010 p.12) 

Nessa perspectiva é que traçamos nosso rumo, amparados por uma metodologia firmada na 

Psicologia Social, pela vicissitude de conhecer a história do tempo e do espaço em que o migrante 

vive, além de enfatizar a memória, partindo de detalhes de uma frase ou mesmo um gesto que possa 

agregar a essa pesquisa descobertas e constatações importantes. (Narita, 2006).   

A pesquisa, portanto, permeará metodologicamente técnicas qualitativas no dizer de Chizotti 

(2010 p.19) “pelo empenho desta em mostrar a complexidade e contradições dos fenômenos 

singulares, a imprevisibilidade e a originalidade criadora das relações interpessoais e sociais”, além 

de nos permitir conhecer a progressão, motivos que dão sentido às aspirações, às crenças, aos 

valores e às atitudes dos homens em suas interações.  

Neste percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um assunto ou aprofundá-lo, 

descrever processos e fluxos, compreender o passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. 

Possibilita ainda identificar problemas, micro interações, padrões e detalhes, obter juízos de valor 

e interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar fenômenos desta abrangência.   

Dos Recordadores,  Coleta e Análise dos dados  

Ao recordador foi dada total liberdade para narrarem suas trajetórias, momentos marcantes 

de qualquer ordem, sendo a nossa proposta, fazer quando necessário, interferências pontuais.  

Para melhor alcançar os objetivos, optamos em uma primeira instância utilizar histórias de 

vida, além de recorrer a fontes documentais, registros, informações censitárias para figurar o curso 

dos bairros envolvidos e da indústria citada na pesquisa. Antônio Chizzotti (2010, p.95), assegura 

que a técnica História de Vida foi introduzida pela Escola de Chicago em 1920 e desenvolvida pelo 

filósofo e sociólogo Florian Witold Znaniecki (1882-1958), na Polônia.  

Desta forma rompe com a ideologia da biografia modelar para atuar em trajetos pessoais no 

contexto das relações pessoais, definindo-se como relatos plásticos das relações sociais. Tinoco 

(2004) destaca que a História de Vida se centra no indivíduo e nas suas particularidades para tão 

somente depois confrontar com interpretações teóricas, ademais se pode perceber as regras sociais 

servindo-nos das histórias de vida.  

Para a realização das entrevistas nos deslocamos por  08 (oito) vezes, superando uma 

distância de  80,4 Km entre os municípios de Aracruz de Vitória. O local das entrevistas foi 
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previamente determinado pelos participantes. As entrevistas foram gravadas e transcritas após os 

procedimentos iniciais, autorização e assinatura do Termo de Livre Consentimento (TLC).  

Bairros da Orla de Aracruz 

Ao se examinar os diferentes bairros de Aracruz verifica-se uma segregação sócio urbana 

que se articulou paralelamente ao desenvolvimento socioeconômico e a implementação industrial 

do município. Tal fato se configura com a expansão urbana – provocada por investimentos 

empresariais, imobiliários e pela ação de parte da população migrante, localizada em bairros mais 

periféricos.  (ORRICO, 2010) 

Dos 45 bairros constantes no Censo 2010, destacamos entre os dez mais populosos os três 

com maior percentual de moradores: Barra do Riacho, com 6.042 moradores, Bela Vista, com 

5.249, e Coqueiral, com 4.197 (IJSN, 2014).  

Destes, Coqueiral de Aracruz e Barra do Riacho situam-se próximos à indústria Aracruz. Este 

último, o mais populoso, enfrenta elevação nos índices de violência, além de áreas de segregação 

espacial, as quais são tidas como marginalizadas, mesmo e apesar dos destacados índices do PIB e 

IDH.  

Observa-se, assim, que o processo de industrialização em Aracruz produziu efeitos que 

alteraram a dinâmica sócio urbana local, resultando na expansão demográfica desordenada, 

intensificação da desigualdade social e, por fim, marginalização de migrantes.  

Há de se refletir, acuradamente em Castles (2010), sobre pensar políticas públicas com vistas 

ao atendimento às necessidades da população migrante. E ainda parafraseando o autor, discutir a 

necessidade de que o poder público, consorciado com as indústrias, compreenda a migração como 

parte do desenvolvimento humano, mediante a qual as pessoas respondem às oportunidades 

procedentes de fatores ambientais, econômicos e políticos nas possíveis áreas de chegada. 

Coqueiral de Aracruz – Paraíso 

Em 1967 a Aracruz Florestal iniciou o plantio de eucalipto no município de Aracruz.  

Segundo Antônio Vilas Boas, gestor da Aracruz, a construção da unidade fabril para produção de 

celulose a partir do eucalipto deu-se em 1975. Concomitante à produção ocorre a chegada de um 

grupo de operadores, técnicos, engenheiros, de todas as partes do Brasil e de outros países.  Não 

tendo esse tipo de recurso humano foi preciso atrair e contratar profissionais de outras regiões. No 

entanto, como o município não tinha cidades vizinhas com infraestrutura suficiente para hospedar 
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o contingente de pessoas esperado, a empresa então iniciou a construção do bairro Coqueiral em 

1976.  

O acesso do bairro à sede do município acontecia por via municipal não asfaltada à época. 

Para atingir Vitória à época (1976) era preciso percorrer 52km por estrada estadual,  atravessar de 

balsa sobre o canal do Rio Piraquê-Açu, restando 17km de estrada não asfaltada.  

A empresa Santa Cruz Urbanizadora S.A - SANTUR do Rio de Janeiro, subsidiária da 

Aracruz Celulose desenha, planeja, constrói e administra o então Bairro cidade. A área urbanizada 

do bairro é de aproximadamente 1.595.000m2, com 13.404m de ruas e avenidas pavimentadas. O 

bairro é servido por uma Estação de tratamento de água; Estação de Tratamento de Esgotos; 

Energia Elétrica; Correios e Telégrafos; Rede telefônica equipada com 370 terminais com acesso 

aos sistemas DDD e DDI e facilidades da EMBRATEL para 08 telex. Nessa ocasião já estava 

previsto a ampliação de mais 170 terminais; Gás; Coleta de lixo e Pavimentação.  

Os moradores e lideranças comunitária com os quais conversamos destacaram algumas 

singularidades, tais como: ainda no alvorecer o fato de comprarem nas portas da sua casa do 

fornecedor que circulava  em uma Kombi, o pão e garrafas de leite; as barras de ferro que 

precisavam ter para evitar bote de cobras; do isolamento quando chovia; da falta de transporte, de 

ausência de comércio para suprimento das suas casas; das viagens que faziam pelo município de 

Fundão, pois a ponte ainda não havia sido construída e a balsa ofertava espaço reduzido que 

impossibilitava a travessia do ônibus. O ônibus locado pela Aracruz Celulose levavam moradores 

para fazerem compras em Vitória duas vezes por semana.  

Uma década depois já residiam em Coqueiral aproximadamente 4.000 pessoas, oriundas de 

diversos estados brasileiros, inclusive de outros países, o que resultou em uma população 

heterogênea. O traço comum estava no fato de serem todos funcionários da Aracruz Celulose e 

seus dependentes. A faixa etária predominante girava em torno de 21 a 30 anos. 

Duas escolas atenderam a priori o bairro: a Escola de primeiro grau e a Escola Ativa do 

Coqueiral. Todos os serviços de manutenção preventiva e as programações de reformas periódicas 

cabiam à Santa Cruz Urbanizadora S.A. A Saúde contava com a Clínica Médica de Coqueiral que 

atendia 24h, Clínica odontológica em convênio com o SESI. Somavam-se a esse serviço mais 03 

clínicas particulares situadas no Centro Comercial com uma área de 2.811m2, 22 lojas e dois 

banheiros individuais.  

Quanto às Associações e Comunidade dispunha do Conselho Comunitário do Coqueiral; do 

Centro Comunitário; da Associação de Pais e Mestres da Escola de primeiro grau; do Círculo de 

Pais e Mestres da Escola Ativa do Coqueiral; Clube da orla e Igreja Católica. O lazer da mesma 
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forma era uma preocupação da empresa, dessa forma caprichava nas áreas verdes, playgrounds, 

minicampos de futebol, um pequeno bosque e campos de areia.   

A segurança era patrimonial e preventiva, contava com uma delegacia e vigilantes que 

circulavam 24 horas diárias, coletando informações e observando possíveis anomalias e 

informando imediatamente à Central de Vigilância.  A manutenção das casas e do bairro, 

paisagismo e dedetização cabiam à empresa SANTUR, designada administradora pela Aracruz.  

Barra do Riacho – Tártaro 

O processo de industrialização, com a chegada do progresso entre 1975 e 1978, assustaram 

os moradores que contava então com aproximadamente 1.000 pessoas, tendo crescido para 3.000 

repentinamente, relatou Conceição (2006) ao repórter do jornal a Tribuna Mauro Fraga na década 

de 1980. Barra era basicamente constituída por fazendas, pequenos roçados que desapareceram 

dando lugar às plantações de eucaliptos.  Os tabuleiros dos recifes, de onde se retiravam búzios, 

polvos, lagostas cederam lugar ao porto de exportação da celulose, fazendo desaparecer o que 

restava da mata.  

Esse impacto manteve o povo arredio até a década de 1980 quando surgiu a Associação 

Comercial e por meio dela a consciência de luta por parte dos moradores que elegeram com 350 

votantes e por voto direto seu subdelegado, que trabalhou no sentido de mitigar a delinquência 

local. Algumas conquistas foram registradas como a melhoria das ruas, saneamento e ampliação 

da rede de água encanada, a redução de doenças venéreas, mas o grande desafio persistia: conviver 

com a gigantesca fábrica. 

A mediação era delicada, pois, assim como produziu perdas, em algumas circunstâncias a 

empresa evitou que o bairro sucumbisse, como por exemplo em 1979 quando socorrem vítimas de 

uma enchente e impediram a destruição de Barra do Riacho colocando pedras na margem do Rio 

Riacho. Afinal de contas, uma comunidade fundada por volta de 1850 e por onde havia passado o 

Imperador não podia desaparecer. 

O impacto da industrialização acelera e altera o que poderia ser a evolução normal do 

progresso em microssistemas sociais, criando uma nova divisão de trabalho dentro dessa nova 

estrutura sócio econômica. (CONCEIÇÃO, 2006) 

Nos processos seletivos nem o barrense tampouco os migrantes não alcançavam êxito por 

um forte aspecto: ausência de qualificação. Assim tanto os moradores quanto os migrantes 
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permaneciam desempregados ou subempregados, além de perderem a mata atlântica já devastada 

anteriormente pela COFAVI – Companhia de Ferro e Aço Vitória.  

Barra do Riacho era a maior colônia pesqueira do Espírito Santo contando com 100 

pescadores o que deu base para o requerimento de uma Cooperativa por parte da Associação 

Comercial com o propósito de torná-los sócios proprietários cuidando desde a instrumentalização 

até a comercialização do pescado. A meta era evitar que os pescadores fossem transformados em 

proletários das empresas sofrendo exploração e descapitalização. 

O confinamento de prostitutas, 50 barracos chamados caixotes ou lajotas, fixados ao lado do 

centro da cidade (esquerda da entrada da cidade), a falta de policiamento, índices de criminalidade 

e propagação de doenças venéreas foram os enfrentamentos que a Associação Comercial, por meio 

do seu presidente Marino da Silveira precisou combater. (MATTOS, 2010) 

Hoje segundo as lideranças das Associações, o bairro carrega uma imagem estigmatizada, 

tanto por parte das pessoas que vivem no entorno quanto pelos que cotidianamente desfrutam dos 

seus cantos e recantos. Moradores, trabalhadores do posto de saúde e policiais do posto local, em 

uma primeira visita para reconhecimento da área, falam com pesar do amargo preconceito sofrido 

pelos que escolheram por alguma razão viver no local.  

Conceição (2006) conta que Barra do Riacho se originou basicamente de uma das três 

grandes fazendas que havia nas proximidades do Rio Riacho, surgidas com a criação do município 

de Santa Cruz, que abrangia aquela região. Em 1848, a fazenda, chamada Flor da Barra, começava 

na saída norte da (atual) Barra do Riacho e ia até o Córrego das Minhocas, na Praia das Conchinhas, 

sendo sua sede um casarão na foz do Rio Riacho. 

Efeitos nas dinâmicas sociourbanas  

Ao se examinar os diferentes bairros de Aracruz: Barra do Riacho, Barra do Shay e Coqueiral 

de Aracruz, verifica-se uma segregação sociourbana que se articulou paralelamente ao 

desenvolvimento socioeconômico e a implementação industrial do município. Tal fato se configura 

com a expansão urbana – provocada por investimentos empresariais, imobiliários e pela ação de 

parte da população migrante, localizada em bairros mais periféricos. O relato dos entrevistados, 

apresenta a dimensão dessa segregação: 

“fico entristecida, amargurada, pois mesmo tendo recebido um terreno da prefeitura, não 

conseguimos melhorar de vida. O marido, cunhado, primos e filhos, todos técnicos da 
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área de caldeiraria, saem para trabalhar em Recife, Rio de Janeiro, o que não deixa sobrar 

dinheiro”. Hélia (2015) 

Além desse fato, sentem uma forte marginalização por residirem em Barra do Riacho. Vítima  

de preconceito, tanto por parte do poder público quanto das empresas: “os moradores daqui não 

são contratados pela imagem marginalizada que se tem da comunidade e falta de certificação 

profissional”  Ailton (2015) 

Batista (2015) acrescenta que a precariedade se apresenta no bairro, expresso de forma 

variada: desde a má qualidade ou ausência do saneamento, passando pela educação, saúde, até a 

segurança. Mas informa de forma peremptória que “existem pessoas trabalhadores do bem.”  

O relato dos entrevistados é amparado pelos dados do IBGE que apontam, por um lado, que 

a população economicamente ativa entre 25 a 59 anos em 2010, correspondia a 28,93%, enquanto 

2,27 % da população na mesma faixa etária encontravam-se desocupada.  Naturalmente que, por 

uma série de circunstâncias, nem todos os desocupados são absorvidos pelas indústrias. Nessa 

direção, ao refletirmos concluímos que a taxa de desocupação, somada à taxa da população 

economicamente ativa, deixa uma lacuna de quase 68% da população e questões a serem aclaradas. 

DADALTO (2009) 

O que as narrativas dos moradores esclarecem é que as indústrias são implantadas, o 

comércio expande e amontoam-se pessoas nas hospedarias e dormitórios dos espaços livres 

vizinhos a estes empreendimentos. Simultaneamente tem início a segregação socioespacial, pois 

no entorno da cidade começam a surgir pequenas construções em condições insalubres, que 

permanecem anos sem a atenção de ações do poder público.  

Considerações 

No espaço de 50 anos (1960-2010), Aracruz vivenciou crescimento e desenvolvimento – em 

seus diversos aspectos: econômico, social e populacional. O crescimento populacional deveu-se, 

aos grandes deslocamentos oriundos de outros estados e do interior. Este se relacionou diretamente 

com o crescimento econômico.  

O crescimento populacional abrupto experenciado gerou e gera uma série de problemas 

urbanos, que foram amplificados com o tempo e com a ausência de políticas públicas, do Estado.  

As diferentes classes sociais se aproximaram geograficamente, são vizinhos, embora as 

construções, serviços e equipamento público diferenciado representem essa separação social. Essas 

construções trazem, por conseguinte, a ampliação da desigualdade socioeconômica. Dessa forma, 
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é possível verificar que no Paraíso, evidentemente há crescimento, fomento da cidadania, 

ampliação do bem-estar social, mas no Tártaro vê-se uma dinâmica sócio urbana precarizada de 

distanciamento.  
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ENTRE O URBANO E O RURAL DA VILA DE SÃO JOSÉ DEL REL: ANÁLISE DAS 

INTERAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE AS MINAS E OS CURRAIS (1740 - 1808) 

Marcelo do Nascimento Gambi1 

Introdução: entre o urbano e o rural da vila de São José del Rei 

 Objetivamos neste momento realizar uma breve apresentação da vila de São José del Rei e 

as suas respectivas freguesias. Compreender as unidades produtivas estabelecidas nestas regiões 

auxiliam na percepção das etapas de avanço das fronteiras bem como, nas interações econômicas 

existentes entre as minas e os currais. 

 Situada na Comarca do Rio das Mortes, esta vila teve a sua formação na primeira década 

do século XVIII e pelo que tudo indica adveio da descoberta do metal precioso. Quanto ao achado 

dos veios auríferos, há divergências acerca dos nomes dos taubateanos Tomé Portes del-Rei e João 

de Siqueira Afonso, entretanto, tal ponto não nos desperta atenção no momento, mas sim, as 

consequências provindas de tal feito. 

 A primeira consideração a ser mencionada se refere ao intenso deslocamento populacional 

que ocorreu nesta região, sendo que, nos primeiros anos de formação da vila já apresentava núcleos 

significativamente povoados. A população total no termo de São José del Rei no ano de 1722 estava 

estimada em 5.595 habitantes (BOTELHO, 2000, p.14) e estes números viriam a aumentar no 

decorrer do século XVIII. Estes indivíduos desempenhavam como principais atividades nesta 

região a mineração, a agricultura, a pecuária e o comércio (BRUGGER, 2007, pp. 25-44). 

 Um segundo ponto a ser destacado é a marcante presença das atividades agrícola e a criação 

pastoril presente na Comarca do Rio das Mortes. Assim, também ocorreu na vila de São José del 

Rei e em especial nas suas freguesias. Essa região, servindo como posto avançado para a ocupação 

do oeste mineiro, formou ao longo da primeira metade do setecentos, vários povoados rurais que 

se integraram a vila matriz de São José (MALAQUIAS, 2010, p.02). Esses currais, aqui 

compreendidos como as áreas produtoras de gêneros agropastoris, passaram então a desempenhar 

um papel crucial para a viabilidade da extração do ouro, pois, serviram como áreas abastecedoras 

do principal centro minerador. Ainda neste ponto, cabe ressaltarmos a interdependência existente 

entre as minas e os currais, uma vez que, 

                                                 
1 Doutorando em História, UFF. marcelongambi@yahoo.com.br 
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da mineração como atividade inicial para uma vida urbana com adensada estrutura de 

serviços e ampla atividade comercial é, como se disse, que se qualifica a necessidade de 

fluxo regular de abastecimento, polarizando os espaços produtivos do entorno e 

articulando áreas um pouco mais distantes dentro do território com a decorrente 

necessidade do estabelecimento de nucleações intermediárias (CUNHA, 2007, pp. 93-

94). 

 Outra característica importante presente na vila de São José del Rei e também nas suas 

freguesias é a vasta extensão de terras a serem exploradas. A partir do intenso fluxo migratório 

para esta região, juntamente com a presença de áreas em fronteira aberta, desencadeou-se a 

ocupação do oeste mineiro ao longo do século XVIII. Ainda neste cenário, constitui-se uma 

ocupação significativamente voltada para a produção alimentícia nas regiões circunvizinhas à vila 

matriz. Este fenômeno procedeu-se pelo fato dos principais veios auríferos estarem concentrados 

na vila principal, que por sua vez, fez com que as demais freguesias se especializassem na produção 

agrícola e pastoril (LIBBY e PAIVA, 2000, p.20). A título de exemplo, entre os currais e as minas 

predominavam o comércio de gado bovino - vacum -, porcos, queijos, toucinhos e grãos dos mais 

variados (GUIMARÃES e REIS, 1986, pp.7-36). 

 Quanto a sua localização, cabe mencionarmos que a vila de São José del Rei situava-se em 

uma região que permitiu o contato com outros importantes centros comerciais, a saber: ao leste, 

pelo Caminho Novo, tinha-se o contato com o Rio de Janeiro; ao oeste, caminhos que ligavam às 

regiões de São Paulo e Goiás (ZEMELLA, 1990, pp. 45-54); ao norte e noroeste com as Comarcas 

de Ouro Preto e Sabará. E na própria Comarca do Rio das Mortes, também cabe destacarmos a sua 

proximidade com a vila de São João del Rei, outro importante centro desta região e considerada a 

cabeça desta Comarca em questão. Como destacou Douglas Libby (2000, p.20), "no final do século 

XVIII a vila vizinha de São João Del Rey quase que certamente havia tornado o mais importante 

entreposto comercial da Capitania de Minas Gerais". 

 Deste quadro introdutório acerca da vila de São José del Rei, cabe destacar que o processo 

de ocupação se originou a partir da descoberta do metal precioso e consequentemente, provocou 

significativas mudanças nestas regiões. Dessa maneira, as principais áreas e os núcleos 

populacionais foram se constituindo, desempenhando, por sua vez, uma especialização econômica 

variando entre as freguesias e a vila matriz, cada qual mutuamente interagindo. Este processo foi 

lento, mas visível quando analisado ao longo de todo o setecentos. Por fim, é importante mencionar 

que o termo de São José del Rei estava constituído neste século em questão por nove freguesias, 

sendo estas, Bichinho, Padre Gaspar, Lages, Passatempo, Oliveira, Cláudio, Carmo do Japão, São 

João Batista e Desterro. 
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Avanço das fronteiras em um espaço em transformação 

 Buscamos nesta unidade do trabalho apresentar elementos como a dinâmica das fronteiras 

bem como também, o avanço da ocupação nos sertões oeste da vila de São José del Rei. Tais 

elementos, auxiliam para a compreensão das interações econômicas estabelecidas entre as minas e 

os currais ao longo da segunda metade do setecentos. 

 Os sertões oeste da Comarca do Rio das Mortes foi uma região que apresentava uma vasta 

quantidade de terras a serem ocupadas e também, apresentava ao longo da segunda metade do 

século XVIII fronteiras abertas. O conceito de sertão esta intrinsecamente relacionado à percepção 

dos povoadores acerca da natureza que lhes rodeavam. A busca pela riqueza e o povoamento de 

áreas remotas, distantes dos principais centros povoados e do litoral, contribuíram para a formação 

da mentalidade destas áreas. As definições variavam de região para região, cada uma reservando 

as suas próprias características e peculiaridades, sempre relacionadas com a percepção e a 

impressão do espaço que o circundavam. 

 Iniciemos então com a apresentação de algumas imagens criadas a respeito destas áreas, 

portanto, buscar a sua terminologia pode representar um ponto importante nesta análise.  A palavra 

sertão é oriunda do radical latino "desertanu"que remete a uma ideia geográfica e espacial de 

deserto, de interior e de vazio, caracterizando assim, na ausência de elementos civilizados. Segundo 

o dicionário de Raphael Bluteau de 1728, o sertão compreende a região "afastada do mar, e por 

todas as partes, metida entre terras"2. Nota-se, segundo esta definição para o século XVIII, o 

destaque para o distanciamento destas áreas em relação ao litoral. De maneira geral, portanto, os 

sertões representavam as terras afastadas dos principais centros e consequentemente áreas vazias 

ou pouco povoadas. 

 Outra ponto bastante importante para este tópico se refere ao conceito de fronteira. Tal 

conceito tem variadas interpretações e portanto, cabe neste momento destacarmos o que estamos 

compreendendo como fronteira nesta análise. Primeiramente, ressaltamos os estudos de Turner, 

que buscaram compreender os efeitos causados pela conquista do oeste dos Estados Unidos na 

formação e na constituição da identidade estadunidense, possibilitando, com isto, uma série de 

pesquisas posteriores. Sua grande contribuição e que adotaremos em nossas análises, refere-se à 

possibilidade de identificarmos as fronteiras como espaços de ações sociais. Estas ações e práticas 

sociais se refletem no conjunto da ocupação de uma determinada região, permitindo, com isto, a 

                                                 
2 Disponível em: <http://www.brasiliana.usp.br/handle/1918/002994-07#page/620/mode/1up> p. 613. Acesso em: 10 

mar. 2016. 
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identificação  das relações sociais existentes nestes espaços em formação. Neste ponto, Turner 

ultrapassa a noção unicamente geográfica aplicada para os estudos de fronteira e 

consequentemente, possibilita uma análise social destes fenômenos que desencadeiam a dinâmica 

nas fronteiras. 

Neste trabalho utilizaremos dois pressupostos básicos das suas teses, que se referem na 

tentativa de analisar as fronteiras através da ideia de espaço e de processo. Primeiramente, quando 

analisamos a fronteira através da noção de espaço, abrimos a possibilidade de percebermos as 

transformações ocorridas nestas áreas, ao invés de apenas delimitar este conceito como sendo uma 

divisão ou um limite entre uma área e outra, ou seja, de uma abordagem unicamente 

fisiogeográfica. Com isto, o espaço passa a ser analisado a partir das ações e da atuação dos 

ocupantes de uma determinada área, bem como os fenômenos provenientes destas ocupações. 

Como complementação para a noção de espaço, cabe o conceito de processo nas expansões de 

fronteiras. Através desta ideia, a fronteira é analisada segundo as atividades e práticas dos 

indivíduos presentes nestes espaços, o que possibilita buscar uma melhor compreensão desta região 

como exemplo os motivos e fenômenos que desencadeiam a expansão das fronteiras em uma 

determinada região. 

 Aplicando, portanto, estes dois conceitos em nossas análises temos por vez, o espaço 

apresentado através da ocupação dos sertões mineiros, possibilitado pelo advento da descoberta do 

metal precioso e o seu rápido povoamento, consequente do acentuado número de indivíduos que 

se deslocaram para estas regiões. Em relação ao processo, podemos identificar através da prática 

econômico-social existente nestes espaços, manifestada pela extração do metal precioso 

concomitantemente com as práticas agrícolas e a criação pastoril. Por meio deste aspecto 

econômico, também ressaltamos a possibilidade de identificarmos as interações entre os grupos 

sociais, já que, este processo ocupacional está intimamente relacionado com a ação dos sesmeiros. 

 A fronteira representa, dessa forma, um conjunto mais interacional e dinâmico do que 

apenas aspectos geográficos de uma determinada região. Cabe ressaltar também que a ideia 

primordial em nosso estudo, compreende a fronteira 

não a partir da sua delimitação territorial, mas sim partindo da análise das relações 

sociais firmadas nesse espaço social. Nesse sentido, a região passa a ser uma categoria 

flexível que pode fazer referência a múltiplas dimensões espaciais (VOLKMER, 2009, 

pp.131-132). 
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Retomando ao ponto do crescimento demográfico, o trabalho de Carla Almeida nos revela 

informações que auxiliam na percepção do avanço das fronteiras bem como, da necessidade de 

ocupação das regiões mais interioranas. Dessa maneira, segundo Almeida (2006, p.139), entre os 

anos de 1767 a 1776 a Comarca do Rio das Mortes apresentou um crescimento populacional de 

67,3% ou seja, passando em números absolutos de 49.485 para 82.781 habitantes. Destes dados é 

possível identificar a necessidade constante de ocupar novas unidades de terras, para que estes 

indivíduos pudessem exercer as suas atividades econômicas. Portanto, cabe considerarmos que a 

"necessidade de mais terras, isto é, de novas unidades de produção para atender ao crescimento 

demográfico, era respondida com o avanço da fronteira" (CARRARA, 2000, p.160). 

Ademais, ainda neste sentido, destacamos o crescimento das atividades de gêneros 

alimentícios, ou seja, a produção agropastoril que representa um ponto crucial para economia desta 

comarca. Ainda segundo Almeida, as roças referiam um percentual de 72,6% das unidades 

produtivas, enquanto as lavras um total de 27,4% já no início da segunda metade do século XVIII 

(ALMEIDA, 2006, p.146). Dessa forma, a região da Comarca do Rio das Mortes apresentava um 

dinamismo em suas atividades econômicas e embora o seu sustentáculo fosse inicialmente o metal 

precioso, outras foram se desenvolvendo concomitantemente a esta, sendo no final do setecentos o 

grande destaque para os gêneros alimentícios. 

Neste contexto cabe destacarmos as cartas de sesmarias como fonte documental que auxilia 

na compreensão do processo ocupacional bem como também, do avanço das fronteiras. Segundo 

Francisco Pinto (2007, p.08), esta fonte 

se tomadas num grande conjunto (...), podem desenhar a ocupação do território, o perfil 

dos sesmeiros, os momentos de maior ou menor distribuição de terras, a ocupação dos 

sertões, a variação dos seus textos etc. Mas se tomadas isoladamente, ou em conjuntos 

menores, talvez respondam a poucas questões que inquietam o historiador das estruturas 

agrárias. 

Neste estudo em questão, optamos por analisar 287 cartas de sesmarias com a finalidade de 

perceber quais foram os momentos de maior ou menor distribuição de terras, para que assim, 

possamos identificar a dinâmica das fronteiras e o processo de ocupação de novas unidades de 

terras. Optamos por demonstrar por gráfico a distribuição das cartas de sesmarias referentes a vila 

de São José Del Rei e suas respectivas freguesias ao longo da segunda metade do século XVIII e 

posteriormente realizar algumas considerações. 
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Gráfico: Distribuição das Cartas de Sesmarias referentes à Vila de São José Del Rei e 

suas freguesias na segunda metade do século XVIII.

 
Referência: IPHAN/São João Del Rei - MG. Acervo da Comarca do Rio das Mortes: documentação das 

cartas de sesmarias pertencentes à Vila de São José Del Rei e suas freguesias. 

 

A partir deste gráfico, percebemos uma expansão acentuada das fronteiras nas décadas de 

1750, 1760 e 1770. A análise destas três décadas em questão serve para inferirmos que neste 

período as fronteiras desta região encontravam-se abertas, absorvendo o intenso contingente 

populacional que se deslocou para estas regiões. Outro importante ponto ainda referente a este 

período trata-se da intensificação da produção agropastoril, que serviu como atrativo para que esses 

indivíduos ocupassem estas áreas. 

Entretanto, nas décadas posteriores, compreendendo os anos finais do setecentos, inicia-se o 

processo do fechamento destas fronteiras. Acreditamos que o motivo para tal fenômeno esteja 

relacionado com o intenso povoamento ocorrido nas décadas anteriores, que provocou a ocupação 

de boa parte das terras nas proximidades da vila de São José del Rei, restando assim, por ora, a 

interiorização dos sertões. 

Cabe destacarmos a transformação da visão clássica de sertões, outrora, áreas longínquas dos 

centros povoados, que, por sua vez, passam a constituir freguesias e arraiais e consequentemente, 

formando centros economicamente produtores. Assim, este processo é interessante e permite 

identificar que "o povoamento avançava nos espaços contíguos, gerando zonas contínuas de 

ocupação e jogando para diante as fronteiras do território ocupado" (MORAES, 2000, pp. 327-

328). Desse modo, a medida que as fronteiras internas avançam e a demanda por mais faixas de 
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terras ocasionam a interiorização nas áreas dos sertões, estes espaços tem seus valores e 

interpretações culturais transformados. A perspectiva simbólica relacionada ao "vazio" fortemente 

caracterizado pela selvageria e barbárie, passam a integrar, como mencionado anteriormente, em 

áreas de ocupação e produtoras economicamente de gêneros alimentícios. 

Deste contexto, prevalece a dinâmica territorial presente nestas regiões tão carregadas de 

simbolismos e mitos, que na "perspectiva de avanço e conquista que se propõe sobre o sertão, assim 

como a fronteira, faz deste um espaço de mobilidade" (MACHADO, 2010, p.10). O entendimento 

destas expansões permite a compreensão e uma melhor forma de analisarmos o processo de 

interação existente entre as minas e os currais nestes espaços em transformação. 

Considerações Finais 

Tentamos demonstrar ao longo deste trabalho a importância das atividades econômicas 

estabelecidas entre o espaço urbano da vila de São José del Rei e as suas freguesias rurais. Ademais, 

destacamos a dinâmica na movimentação das fronteiras, uma vez que, o crescimento populacional 

ao longo da segunda metade do setecentos provocou uma necessidade constante de ocupação de 

novas faixas de terras. Neste contexto, os sertões oeste desempenhou um papel significativo na 

absorção deste elevado contingente populacional. 

 Importante mencionarmos também, ainda nesta conjuntura, que a expansão das atividades 

agrárias em consequência do esgotamento dos veios auríferos e o elevado número de indivíduos 

que haviam se deslocado para estas regiões, acarretaram a necessidade constante de ocupação de 

novas áreas, criando-se, assim, um cenário que apresentou as suas próprias especificidades e 

constantes transformações. As interações entre os espaços urbanos, aqui compreendidos como os 

centros mineradores, estabeleciam relações comerciais com as regiões circunvizinhas produtoras 

de gêneros alimentícios, constituindo um contexto interacionista e economicamente complexo. 

Como ressalta Cunha, estas relações comerciais viriam a caracterizar e demarcar o processo 

ocupacional na Capitania de Minas Gerais, em que, segundo o pesquisador 

no intervalo de um século, o espaço da capitania se transformaria com grande velocidade, 

produzindo não só redesenhos internos de sua economia e estrutura demográfica, como 

mais contundentemente, promovendo, a partir do impulso do ouro, a primeira articulação 

macro-regional do território brasileiro (CUNHA, 2002, pp. 01-02). 
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Este processo é natural da própria dinâmica das fronteiras, já que "a constituição de um 

território é, assim, um processo cumulativo, a cada momento um resultado e uma possibilidade - 

um contínuo movimento" (MORAES, 2005, p.45). Dessa maneira, as terras aparentemente 

disponíveis que viriam a ser ocupadas em sua grande maioria ao longo da segunda metade do 

setecentos expõe um cenário rico para realizarmos análises e compreender as interações existentes 

entre os espaços econômicos das minas e dos currais. 
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MIGUEL JOÃO MEYER E A OPÇÃO PELA AMÉRICA PORTUGUESA. 

Denilson Muniz de Oliveira1 

Capítulo 1 – A Alfândega do Rio de Janeiro  

Este trabalho se propõe a observância da gênese de criação e o desenvolvimento da Alfândega 

do Rio de Janeiro através das atividades desenvolvidas neste estabelecimento aduaneiro, com 

análise de seus mecanismos de rotina e execução de tarefas durante a passagem dos séculos XVIII 

para o XIX, período no qual Miguel Meyer exerceu aquela que foi, provavelmente, a atividade 

profissional de maior relevância em sua vida - a escrituração da Mesa Grande da Alfândega do Rio 

de Janeiro. 

Reconhecemos que um dos pressupostos básicos para a efetivação colonização da América 

portuguesa era a adoção pelo Estado Luso, do modelo mercantilista, pela capacidade de 

desenvolver uma economia de matrizes agrícolas e extrativas, que garantisse um mecanismo de 

sustentação próprio para o desenvolvimento da região colonizada. 

 Pelo conjunto de relações instituídas entre metrópole e colônia, o comércio instituía-se por 

sua natureza, modo e organização, importante fator de fluidez econômico, e neste sentido, o 

ambiente alfandegário se destacava pela possibilidade de controle das relações comerciais 

estabelecidas entre os agentes metropolitanos e os colonos, produtores e comerciantes locais. 

A importância do comércio Ultramarino era demonstrado pelo fato de ser por seu intermédio 

que se adquiria parte considerável dos produtos necessários as sociedades constituídas no Além 

Mar. Na América portuguesa, cuja dependência da mão de obra escrava era mais flagrante, o 

intercâmbio Atlântico se tornou fundamental, uma vez que garantia a reposição da principal mão 

de obra adotada. Importa salientar que era no mercado externo que parte considerável da produção 

interna colonial se realizava. (SAMPAIO, 2001. pp. 83-84) 

Para a mais completa descrição da instituição alfandegária, iniciaremos o capítulo analisando 

as transformações responsáveis pelo desenvolvimento econômico e político da cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro no Setecentos, que culminaram em sua transformação em sede do 

Império Português com a transferência da família real em 1808.  

Vale ressaltar que alguns autores fizeram anteriormente trabalhos de relevo sobre a 

Alfândega do Rio de Janeiro, com distintos enfoques durante o período do século XVIII. 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira. denílson_muniz@yahoo.com.br 



 

613 

Enquanto Válter Lenine aguçou o seu olhar sobre a primeira metade do século XVIII, 

observando o conflito de interesses entre as autoridades políticas locais e os oficiais alfandegários, 

analisando os riscos e reais possibilidades do descaminho de produtos aferidos, Renata Moreira 

Ribeiro destacou os mecanismos alfandegários, observando as atividades desenvolvidas e sobre o 

que se constituíam os ordenados remuneratórios em análise temporal posterior, durante o período 

Pombalino (1750-1777). Corcino dos Santos, de forma abrangente e com minuciosa exatidão, 

descreveu a gênese de criação da Alfândega do Rio de Janeiro, com suas estatísticas e receitas, e 

com um levantamento dos produtos importados e exportados que passavam pelo controle 

alfandegário. 

Desta forma analisamos a consolidação da capitania do Rio de Janeiro através dos diversos 

aspectos: o econômico, com o desenvolvimento da atividade agrário-comercial em sua perspectiva 

desenvolvimentista e sua relação com o mercado externo, identificando os personagens que 

transitavam no ambiente aduaneiro, como os homens de negócios em atividades que sustentavam 

a circularidade da economia local através da exportação da produção local e importação dos 

produtos que chegavam para o abastecimento da sociedade em movimento.  

Por intermédio deste jogo de relações interpessoais, demonstrar a atuação de Miguel João 

Meyer na análise das virtudes do exercício de sua função, de escrivão da Mesa grande da 

Alfândega, e a consolidação de seu papel na aduana fluminense do, enfim, demonstrar porque foi 

importante para ele deixar para trás o pequeno Portugal e se transferir para a cidade de São 

Sebastião do Rio de janeiro. 

2.1 O desenvolvimento econômico e as atividades mercantis da cidade do Rio de Janeiro no 

Setecentos. 

A estratégica decisão de se retirar de Salvador a capital do império português na América e 

transferi-la para a região centro-sul foi motivada por uma conjunção de fatores, e o 

desenvolvimento da prospecção do ouro na região das Gerais um dos mais significativos. 

A cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro aparecia como uma escolha natural, pois já se 

configurara como uma representativa cidade, com porto estabelecido e que pudesse 

simultaneamente comportar o escoamento do ouro tributado, assim como a servir de porta de 

entrada para os produtos adquiridos, inclusive através das mesmas riquezas provenientes da 

movimentação extrativista. 

È bom recordar que a capitania do Rio de Janeiro sempre possuiu uma natural vocação 

agrícola, o que para alguns nunca deixou de representar fonte de riqueza e poder. João Luís Fragoso 
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menciona que sua praça desempenhava um fundamental papel na plantation exportadora, tanto 

quanto como de importante centro de produção para o abastecimento interno. (FRAGOSO, 1998. p. 

307) 

Em todo o caso ganhava a cidade do Rio de Janeiro, tornava-se capital do Vice Reino, 

residência de autoridades governamentais, enquanto enriquecia sua economia como corredor de 

exportação da produção dos veios de minério. Seu porto alcançaria uma posição significativa, e sua 

alfândega alcançava a condição de mais movimentada da América portuguesa. 

Quando a partir de 1720 foi estabelecida a cobrança de 10 % sobre o valor referente aos 

contratos da dízima da alfândega, pela entrada de mercadorias no porto do Rio de Janeiro, estas 

incidiam diretamente sobre o corpo de mercadores comerciantes, que com o crescimento da cidade 

foi ganhando consistência e importância. 

Para alguns autores valia “ressaltar que a cobrança de impostos aduaneiros, antes da 

implantação da Dízima da Alfândega não abrangia a totalidade das exportações e importações, mas 

apenas uma parte delas.” (Trindade de Sá: 2014, pp 4-5) Ainda assim, João Fragoso e Manolo 

Florentino, consideravam-na a melhor dentre todos os outros modelos contábeis existentes à época 

para retratar o desempenho do comércio Ultramarino, apesar das limitações apresentadas, e ainda 

que houvesse brechas quanto aos produtos sobre os quais incidiam. (FRAGOSO e FLORENTINO: 2001, 

p.75) 

Menciona João Luis Fragoso que durante o período Pombalino 40% das receitas do Estado 

luso eram retiradas da América Portuguesa, e que na virada do século XVII para o XIX, as 

mercadorias produzidas dentro da metrópole correspondiam apenas a um quarto das exportações 

portuguesas para a Europa, enquanto que os bens provenientes do de sua colônia na América 

correspondia a mais de 60% de suas vendas. Isto esclarece que a maior parte das rendas portuguesas 

estavam fundamentalmente relacionadas a reexportação de mercadorias brasileiras. 

No sentido inverso, 95% das importações brasileiras se compunham de bens manufaturados 

provenientes dos portos metropolitanos, no entanto, a maior parte desses produtos eram originário 

de outras partes da Europa e não necessariamente produzidas em Portugal. (FRAGOSO e 

FLORENTINO: 2001, pp.92,94) 

Isto conferia a Portugal, em relação a sua colônia na América um papel de intermediário 

comercial e não de produtor autônomo capaz de satisfazer com produção própria às necessidades 

fundamentais de sua colônia. 

2.2 O desenvolvimento alfandegário da cidade do Rio de Janeiro ao longo do Setecentos. 
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Reconhece-se a alfândega como espaço institucional responsável pela descrição em registro 

de entrada e a saída de mercadorias produzidas que se dirigiam ao exterior ou que entravam pelo 

porto, sob a forma de importação, com a devida tributação sobre os produtos transacionados. 

A Alfândega do Rio de Janeiro, criada como instituição do império no ano de 1566, 

(GODOY, 2002, p. 11) somente no ano de 1699 viu estabelecida a cobrança da dízima alfandegária, 

arrematado sob a forma de escrituras de contrato, onde o proponente vitorioso, vencido o pleito, 

recebia o direito de administrar a instituição alfandegária por um período pré-estabelecido. 

(RIBEIRO: 2012 p. 43) 

No Brasil, a cobrança de impostos aduaneiros, antes da implantação da Dízima da Alfândega 

não abrangia a totalidade das exportações e importações, mas apenas uma parte delas.  No início, o 

recolhimento do novo imposto era feito pela Fazenda Real, porém, visando um aumento de 

arrecadação, no segundo decênio do Setecentos passou a ser feito por contratadores particulares . 

O contrato da dízima da Alfândega era assinado em Lisboa junto ao Conselho Ultramarino e 

tinha a princípio duração de três anos. Normalmente sua vigência começava no dia primeiro de 

Janeiro do primeiro ano e terminava no dia trinta e um de Dezembro do último ano do triênio. Os 

ofícios da Alfândega eram concedidos através de decretos do Rei, pelo prazo de três anos e seus 

titulares tinham a faculdade de nomear pessoas idôneas para servir em seus impedimentos. 

(Trindade de Sá: 2014, pp 1-7) 

2.3 Oficiais e ordenados na Alfândega do RJ no final do século XVIII 

A grande alteração do modelo administrativo alfandegário aconteceu em meados do século 

XVIII por determinação do marquês de Pombal, quando através do decreto de 12 de março de 1757 

estabeleceu a suspensão da arrematação dos contratos da dízima da Alfândega do Rio de Janeiro 

tornando-a Direito Real. 

Por intermédio desta mudança regimental ficava regulamentado que a Alfândega passaria a 

ser administrada por membros escolhidos pelo próprio Rei, e dirigida por administradores 

nomeados pelo Provedor da Fazenda Real e pelo Juiz da Alfândega. (RIBEIRO: 2012 p. 22) 

A constituição de um corpo burocrático aduaneiro em terras americanas era o meio de fazer 

valer as deliberações estabelecidas em Portugal e levadas a efeito pelos oficiais que nela 

trabalhavam. 
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A adoção na Aduana do Rio de Janeiro do Direito Real, que tornava a Alfândega dirigida e 

administrada por pessoas diretamente nomeadas pelo rei de Portugal, facultou a Miguel Meyer se 

dirigir à Casa Real para a aquisição da Serventia Vitalícia do Ofício de Escrivão da Mesa Grande.  

Em análise à obra de Raymundo Faoro, Os Donos do Poder, Laura Melo e Souza reconhecia 

no Antigo Regime lusitano o estabelecimento de um conceito patrimonialista, cuja determinante 

estabelecia uma ordem econômica bastante peculiar, cujas relações se constituíram de forma 

específica entre o homem e o poder que o sustentava. Especificamente em relação ao Estado 

Nacional português, a esse patrimonialismo se atrelava uma ordem burocrática que superpunha o 

soberano ao cidadão. (SOUZA, 1999 pp. 337-339) 

Entre os anos de 1726 a 1743, o número de funcionários da Alfândega não ultrapassava o 

número de dezesseis, incluindo sua máxima autoridade, o Juiz da Alfândega. 2 

As remunerações de seus oficiais não eram fixas e regulavam pelo somatório de três 

componentes: ordenados, emolumentos e propinas, que reunidos proporcionavam o ganho final 

para aqueles que exerciam funções rotineiras e laboriosas na instituição. 

Para a mais completa compreensão do que se constituíam, utilizamos os dicionários de 

Raphael Bluteau, de 1728; de Luiz Maria da Silva Pinto, de 1832; e de Antonio de Moraes Silva 

de 1789, para o esclarecimento dos formatos de recebíveis pelos oficiais da alfândega. 

Segundo Bluteau, ordenados eram considerados como algo que se dava a alguém para seu 

sustento em troca dos serviços prestados, enquanto os emolumentos eram definidos como os lucros 

e proveitos relacionados à função exercida. 

O dicionário de Antonio de Moraes Silva informa que emolumentos seriam os prós e as 

benesses que se recebia além do ordenado, enquanto propina foi definido como presente ou dom 

em dinheiro, pano ou peça que se dá a alguns oficiais, ministros ou lentes por assistência ou trabalho 

realizado. 

No dicionário de Luiz Maria da Silva Pinto, o vocábulo propina é definido como aquilo que 

se dá ou se adquire além da paga. 

Renata Moreira Ribeiro informa que na Alfândega do Rio de Janeiro durante o período 

Pombalino, as propinas eram usualmente oferecidas em dinheiro, e em virtude dos litígios que se 

encontravam em agravo na Casa de Suplicação e no Tribunal da Relação da Bahia, questionava o 

caráter espontâneo da doação. (RIBEIRO: 2012, p 24) 

                                                 
2 AHU – Projeto Resgate – Coleção Castro e Almeida – Rolo 075, Caixa 079, documento 1831. 
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Um dos aspectos que mais chamam a atenção em relação aos ordenados era a manutenção 

dos valores em relação a duas das principais autoridades alfandegárias – o Juiz Ouvidor e o 

Escrivão da Mesa-Grande num período de décadas ao longo do Setecentos. Desde esse período as 

duas principais autoridades permaneciam com seus ordenados mantidos. 

O aumento do valor do rendimento final destes oficiais, ao longo do XVII, se deveu não por 

causa do aumento dos ordenados, mas sim por causa dos emolumentos, cujos valores foram 

ampliados devido ao recrudescimento de movimentação no porto. 

Era pensamento corrente que para o bom funcionamento e arrecadação da Alfândega era 

necessário pessoal de confiança e bem pago, no entanto o Marquês do Lavradio considerava o 

pessoal empregado na administração numeroso e ineficiente. Para ele deveria haver uma 

diminuição do número de apadrinhados em exercício na instituição, acusando inclusive esta 

situação como responsável como principal causa do contrabando tanto nos navios quanto nas 

praias. (SANTOS: 1993 pp. 74-75) 

Apesar da opinião contrária do Vice-Rei, a Alfândega agia de forma independente, seguindo 

as deliberações do Conselho Ultramarino. 

É importante considerar quão interessante era ingressar no ofício de Escrivão da mesa da 

Alfândega, ou de forma mais genérica, no exercício de uma atividade administrativa dentro da 

burocracia lusa. 

A possibilidade de uma remuneração em uma sociedade onde a população livre era pouco ou 

mal remunerada, não deixava de ser relevante, em um ambiente de precária circulação de moedas 

e frágil liquidez, o que demonstrava uma economia regional com frágil divisão de trabalho e 

mercado restrito. (FRAGOSO: 1998 p. 306) 

Informam João Fragoso e Maria de Fátima Gouvêa a necessidade de compreender os 

circuitos mercantis como espaço de disputas políticas de tipo antigo, onde os embates traduziam-

se em manobras de grupos por benesses e favores dos Conselhos Régios. Havia de contar com os 

nobres e/ou influência no Paço, com negociantes de grosso trato, ministros e oficiais das 

Conquistas. Neste sentido, os recursos sociais diferenciados de tais integrantes eram essenciais para 

o bom desempenho das redes imperiais, que deviam ser extensas, no sentido social e de amplitude, 

no sentido geográfico. Desta forma tais redes imperiais refletiam, a seu modo, a sociedade tanto 

quanto as desigualdades inerentes ao Antigo Regime. (FRAGOSO E GOUVÊA: 2014 pp.25-26) 

A continuidade do exercício em função burocrática era significativa porque a existência de 

uma remuneração disponibilizada pelo Real Erário, acrescida pelo pagamento de emolumentos 

merecia ser devidamente considerado. Convém ressaltar que se o recebimento do ordenado era 
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anual, é bastante provável que os emolumentos fossem disponibilizados sempre que houvesse 

embarque ou desembarque de mercadorias, uma vez ser este pagamento de responsabilidade dos 

proprietários das cargas ou por seus representantes legais, no caso aqueles que gerenciavam o 

transporte das mercadorias. 

Fica mais fácil compreender a importância da inserção no ambiente burocrático do Antigo 

Regime, em especial do trato mercantil alfandegário. 

E foi esta a oportunidade a qual se aferrou Miguel Meyer, que permaneceu na atividade de 

escrivão da Mesa-Grande desde 1797 e serviu neste mesmo ofício por um período pelo menos igual 

ou superior a 24 anos. 3 

Informa José Eduardo Godoy que o conselheiro José Antônio Ribeiro Freire exercera a 

função de 1801 a 1813 pelo menos, tendo também desempenhado a função de desembargador. Foi 

depois substituído pelo Juiz Ouvidor e Desembargador do Paço Luiz José de Carvalho e Mello que 

exerceu este ofício entre 1813 a 1822 pelo menos. (GODOY: 2002 pp. 23-24) 

Em relação às atividades desenvolvidas por Miguel Meyer, é importante salientar que o 

desenvolvimento de uma atividade administrativa não constituía empeço ao exercício de outra, 

principalmente a de proprietário rural, o que era prática corrente a época.  

O inventário de Miguel Meyer demonstra que dentre os bens relacionados constavam a 

presença de 43 escravos, inclusive o escravo Luiz Minas, de 60 anos, possuía a tarefa acompanhá-

lo no exercício de sua atividade alfandegária. Os demais desempenhavam outras atividades, a 

principal delas como trabalhadores agrícolas. 

No mapa elaborado em 1801 no Rio de Janeiro, Antônio Ribeiro Freire é descrito como Juiz 

e Ouvidor da Alfândega, seguido de Miguel João Meyer como Escrivão da Mesa Grande e por uma 

relação de vinte nove oficiais membros, incluindo o do administrador da Alfândega. 

Constavam ainda o Tesoureiro, Guarda dos bilhetes, Meirinho, o Administrador, Escrivão 

Proprietário, Três Feitores, Escrivão dos Bilhetes, Sete Guardas, Selador, Porteiro Proprietário, 

Dois Conferentes, Juiz, Escrivão, Escrivão Proprietário, Escrivão Guarda-Costa, Guarda dos 

Proprietários, Feitor da Marinha, Guarda Marinha4.  

                                                 
3 BIBLIOTECA NACIONAL: Seção de Manuscritos. Registro C0023,019 (045629) MEYER, Miguel João. 

Requerimentos encaminhados ao Ministério do Império solicitando aprovação de emolumentos, aumento de ordenado, 

Comenda da Ordem de Cristo, sobrevivência do ofício de escrivão da Mesa Grande da Alfândega da Corte e a 

nomeação para o cargo de guarda-roupa honorário. (S1), 1808/1823. Orig. MS.9 documentos. Fundo Coleção. 

Documentos Biográficos. 
4 BIBLIOTECA NACIONAL – SEÇÃO DE MANUSCRITOS: FREIRE, Antonio Ribeiro. Mapa dos oficiais e mais 

pessoas empregadas na administração da Alfândega desta cidade, dos ordenados que vencem tanto pela Fazenda Real 

como pelos rendimentos da mesma Alfândega e emolumentos que recebem. Rio de Janeiro, (1801) I 17,12,001 No. 4 
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Apenas o Juiz e Ouvidor, o Escrivão da Mesa Grande, o Administrador e o Selador exerciam 

suas funções por designação de Alvará Vitalício. 

Bluteau esclarece que por Alvará se designava a concessão de diploma, ou por assim dizer, 

diplomação, enquanto Luiz Maria da Silva Pinto informa ser esta a denominação de escritura que 

contém a vontade do soberano, ou escritura autêntica com ordens e obrigações. 

A função de Escrivão Proprietário da Porta de Entrada foi concedida por “Despacho da Junta” 

e a do Guarda Marinha Proprietário por uma portaria.5 Todas as outras demais funções foram 

estabelecidas por “provisão anual da junta”. 

O dicionário Bluteau informa que um dos atributos relacionados ao recebimento de ofícios 

eram suas qualidades de propriedades ou serventias, e defini propriedade como “bens de raiz a qual 

o dono teria poder absoluto para vender, empenhar e dispor deles” assim como ressalta que 

serventia de ofício significava que alguém estaria exercendo a função no lugar do proprietário, e o 

serventuário estaria exercendo, a princípio temporariamente, na condição de possuidor de uma 

serventia de ofício.  

Desta forma, podemos concluir que os oficiais régios atuavam nas mais diferentes seções e 

funções, podendo ser serventuários ou proprietários de seus cargos. A propriedade de ofício, assim 

como a serventia, eram mercês conferidas pelo Rei, no qual o ofício régio recebia ordenados, 

emolumentos e propinas e serviam a “Vossa Majestade” em retribuição à mercê de poder 

servir.(RIBEIRO, 2012 p. 13) 

 Desde a primeira metade do século XVIII o salário do Juiz da Alfândega e do Escrivão da 

Mesa não sofrera qualquer alteração, permanecendo os valores de quarenta e trinta mil réis 

respectivamente, o mesmo aconteceu para o recebimento de alguns emolumentos como referente a 

entrada de cada escravo na Alfândega, que se mantinha no valor de 50 réis. Outro exemplo da 

permanência do valor pago anteriormente, relacionava-se a cobrança de cada guia com o 

pagamento de trezentos e vinte réis. 

O que acrescia as remunerações, portanto não era o valor do ordenado e nem os valores 

atribuídos aos emolumentos, mas a consolidação do aumento de embarcações que carregavam e 

descarregavam em seus portos, potencializando o valor pago pelo total dos produtos transportados.  

As remunerações descritas nos Mapa dos oficiais demonstra que os ordenados de alguns 

oficiais ultrapassavam os valores percebidos pelo Juiz e Ouvidor tanto quanto do Escrivão da Mesa 

Grande. 

                                                 
5 A descrição referente ao Guarda Marinha está ilegível. 
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Apesar das referências afirmativas de serem o Juiz e Ouvidor a sua maior autoridade, é o 

ordenado do administrador Manuel Luiz Noronha Torrezão que chama atenção pelo seu valor. 

Designado por Alvará Vitalício percebia como remuneração o valor de um conto e duzentos mil 

réis, muito acima dos rendimentos de outros oficiais aduaneiros. 

Em documento disponível na Biblioteca Nacional, Miguel Meyer descreveu suas funções na 

Alfândega, e mencionava que alguns ordenados pagos pelo Real Erário haviam sido beneficiados 

com acréscimos substanciais de valores, e justifica tais procedimentos como motivos a solicitar ao 

Príncipe Regente aumento do próprio ordenado: 6 

Miguel Meyer se dirigia de forma direta e sem intermediários a figura do Príncipe Regente, 

o qual reconhecia como chefe de governo, e personificação da vontade soberana em franco, leal e 

irrestrito reconhecimento das normas estabelecidas pelo Estado Absolutista português. 

Buscava através da solicitação proposta o reconhecimento de um dos mais caros conceitos 

estabelecidos pelo Estado patrimonialista, o máximo proveito possível do exercício da função 

exercida: “no país, os cargos são para os homens, e não os homens para os cargos”, afirmava um 

ditado da época. (SOUZA: 1999 pp. 337-339) 

Reconhecia que desde o início do Setecentos o ordenado do Escrivão da Mesa Grande não 

havia sofrido qualquer alteração de valor, mesmo após um longo período de cem anos, e destacava 

a natural diferença de movimentação do porto entre o Setecentos e o Oitocentos, momento quando 

este requerimento foi escrito, após transferência da família real e a abertura dos portos, cujos 

acontecimentos representaram um significativo aumento de movimentação portuário. Portanto, 

uma das questões a que se refere foi o aumento da carga de trabalho necessária a fiel execução do 

ofício. 

O aumento do trabalho na escrituração foi mencionada como uma das justificativas para a 

solicitação de aumento do ordenado, mas havia além dela a supervisão de inúmeras outras 

atividades, como o acompanhamento de mapas e rendimentos de importação e exportação, que 

acabavam sendo também de sua responsabilidade. 

O fato de Miguel Meyer ter abraçado também a função de intérprete de navios estrangeiros, 

principalmente ingleses, demonstrava manifesto conhecimento e domínio do idioma, o que se 

tornava em mais uma justificativa para solicitar o aumento de ordenado remuneratório. 

                                                 
6 BIBLIOTECA NACIONAL: Seção de Manuscritos. Registro C0023,019 (045629) MEYER, Miguel João. 

Requerimentos encaminhados ao Ministério do Império solicitando aprovação de emolumentos, aumento de ordenado, 

Comenda da Ordem de Cristo, sobrevivência do ofício de escrivão da Mesa Grande da Alfândega da Corte e a 

nomeação para o cargo de guarda-roupa honorário. (S1), 1808/1823. Orig. MS.9 documentos. Fundo Coleção. 

Documentos Biográficos. 
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Vale aqui destacar que o que poderia haver favorecido o seu conhecimento sobre o idioma 

era o fato de seu avô, pais de sua mãe Maria Thereza O’Kelly, Miguel Kelly ser irlandês. Não era 

impossível que o conhecimento do idioma houvesse sido adquirido por intermédio de sua mãe, 

uma vez que ambos os filhos, Pedro e Miguel se tornam intérpretes do idioma inglês na burocracia 

alfandegária lusa. 

Menciona ainda que o salário do tesoureiro, antes no valor de trezentos mil réis havia sido 

reajustado para oitocentos mil réis, pelo reconhecimento da responsabilidade que o cargo exigia, 

de dar justa conta do valor que diariamente circulava pela instituição. 

Esclarece ainda que o salário do administrador de um conto e duzentos mil réis era bastante 

elevado se comparado ao limitadíssimo ordenado de 30 mil réis do escrivão, e que este não fazia 

jus às inúmeras responsabilidades que a função exigia. 

Solicita o aumento de cinquenta réis de emolumento por cada escravo que entrasse pelo porto, 

acompanhando o valor recebido pelo Juiz e Ouvidor da Alfândega, justificando que por serem os 

outros valores de emolumentos solidários entre ambos, pede que mais uma vez a isonomia seja 

respeitada, assim como quanto ao recebimento dos valores relacionados à emissão de bilhetes de 

despacho, para que ficassem em concordância ao valor recebido pelas mesas de abertura, balança 

e de escrivão de descarga. 

Lembra ainda que substituiu o Juiz e Ouvidor da Alfândega em seus impedimentos, o que 

transformava em seu substituto legal, e que a Alfândega do Rio de Janeiro se transformara na mais 

interessante repartição da Real Fazenda. Esclarece que para a observância de todas as funções sobre 

sua responsabilidade deveria possuir conhecimento no campo jurídico do direito, em processos 

cíveis e criminais, os quais também deveria receber por eles. 

Sua solicitação não ficou sem resposta: Miguel recebeu acentuado aumento remuneratório 

passando a receber de ordenado mais de quatro contos pagos pelo Real Erário, além de receber a 

mercê de moço da Câmara dos Quarenta. 

2.4 CONCLUSÃO: 

 Miguel João Meyer vislumbrou em terras da América portuguesa melhores oportunidades 

de serem alcançadas do que na Europa, especificamente em Portugal, para o exercício de atividade 

aduaneira. 

Filho de pai comerciante percebeu na burocracia lusa uma oportunidade do exercício em um 

ofício que não lhe seria totalmente estranho, uma vez que a atividade comercial paterna 
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contemplava o trânsito da rotina de entrada e saída de mercadorias, de controle de estoque e das 

variáveis de ganhos e perdas tão presentes no exercício do comércio. 

Para a exercer a função de escrivão da Mesa-grande da Alfândega, e por decisão estratégica, 

assumiu o cargo distante da corte, no Rio de Janeiro. Por maiores que fossem as disputas 

envolvendo as funções e encargos na cidade, ainda seriam mais suaves e menos inclementes do 

que as que se sucediam nos corredores palacianos da cidade de Lisboa, sede da realeza portuguesa. 

Reconhecia que quanto mais próximo da real figura, maior a importância do sobrenome e a 

nobilitação necessária ao devido reconhecimento. Em Lisboa, inúmeras eram as casas de nobreza 

e fidalguia a se espreitar em embates por reconhecimento, mercês e prestígio, mais aguerridos do 

que em terras americanas. Seria mais difícil participar da organização funcional de administração 

alfandegária em Lisboa e no Porto do que em terras americanas. 

Albrecht Meyer, pai de Miguel, possuía dentre suas relações pessoas de trânsito palaciano, 

como Policarpo José Machado e D. Maria Luiza Machado, padrinhos deste seu filho, ele descrito 

como fidalgo de sua majestade. É provável que tenham sido relacionamentos como este que 

tornaram possível a indicação de Miguel ao exercício da função de escrivão. 

No Rio de Janeiro, mesmo o baixo ordenado de 30$000 réis (trinta mil réis) anuais 

compensariam o esforço da transferência. Seu acréscimo com os emolumentos contribuíam para 

aumentar o valor final a ser percebido, o que valorizava participação na burocracia lusa. 

Vale lembrar que como os emolumentos podiam ser pagos pelos responsáveis pela carga em 

trânsito, o que tornava seu recebimento imediato, diferente do ordenado pago apenas anualmente. 

Assim, era possível contar com recursos amoedados para uso cotidiano, o que se tornava 

interessante em uma sociedade de baixa liquidez monetária. ( FRAGOSO: 1998 p. 306) 

Quanto ao Rio de Janeiro, desde 1720 seu porto já se consolidara como o mais representativo 

da América portuguesa, e principal destino das mercadorias originárias da metrópole. (SAMPAIO: 

2003 pp. 148-151) 

Miguel não exerceu importante função nos principais portos portugueses, no entanto, passou 

a exercê-la na praça da cidade do Rio de Janeiro, onde as perspectivas para a consolidação de sua 

economia eram bastante promissoras. 

Vale mencionar que Miguel exercia suas funções por designação de Alvará Vitalício, que 

Bluteau esclarece por Alvará a concessão de diploma, ou diplomação. Luiz Maria da Silva Pinto 

informa ser esta a denominação de escritura que contém a de vontade do soberano, ou escritura 

autêntica que contém ordens e obrigações.  
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Quando o marquês de Pombal, através do decreto de 12 de março de 1757 estabeleceu a 

suspensão da arrematação dos contratos da dízima da Alfândega do Rio de Janeiro tornando-a 

Direito Real, estabelecendo que a Alfândega da cidade do Rio de Janeiro passaria a ser 

administrada por membros escolhidos pelo próprio Rei, esta alteração facultou a Miguel Meyer se 

dirigir à Casa Real para a aquisição da Serventia Vitalícia do Ofício de Escrivão da Mesa Grande 

em terras americanas, esta a oportunidade por ele aproveitada. 

Para Laura Melo e Souza ao reconhecer Antigo Regime lusitano o estabelecimento de um 

conceito patrimonialista, e não feudal. No caso particular da Alfândega, a estrutura patrimonial 

portuguesa somava-se ao sistema colonial: controlava-se a exportação e o comércio, e por extensão 

orientava-se a ordem social através de um aparelho do Estado. 

Para consolidação do quadro patrimonialista urgia a existência de um quadro de 

administradores que possibilitasse a coroa ser gerida como uma empresa econômica voltada para 

o mar, estabelecendo um grupo de executores e conselheiros subordinados ao rei. (SOUZA: 1999 

pp.337-339) 

A virtude de Miguel Meyer era antes participar da burocracia aduaneira, na condição de 

membro do Estado português. 
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É FOGO – ASPECTOS DO COTIDIANO DO RIO DE JANEIRO E A AÇÃO DOS 

BOMBEIROS NO INÍCIO DO SÉCULO XX 

Afonso Henrique Sant Ana Bastos1 

1 INTRODUÇÃO 

“Aliena vitae et bona salvare”, (vida alheia e riquezas salvar)! Guiados pelo lema, que molda 

a ética e o comportamento profissional e social, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio 

de Janeiro, fundado por D. Pedro II em 1856, o mote além de sua semântica e força de tradição, na 

conduta profissional da corporação militar carioca, orienta o comportamento de uma instituição 

que tem sua história mesclada à história da cidade do Rio de Janeiro. Poucos estudos têm se 

especializado em mostrar o quanto a Cidade Maravilhosa e os “Soldados do Fogo”2, tem sua 

história se confundindo, num processo de desenvolvimento e evolução das questões sociais, em 

momentos importantes do contexto histórico social brasileiro, marcadamente nos anos iniciais do 

século XX, quando a cidade terá alterações estruturais e arquitetônicas no seu espaço urbano, 

impondo uma modernização, sem precedentes, aos Bombeiros para se adequarem ao Rio da Belle 

Époque. 

Fundamental então para se esclarecer a ação histórica do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, na cidade que trás consigo uma capitalidade3 latente, é se fazer uma 

análise das circunstâncias que envolvem a cidade que se movimenta na direção da modernidade, a 

reestruturação técnica, profissional e social da instituição Bombeiros, e o contexto histórico-social 

que os une no mesmo espaço. 

A base teórica desta pesquisa se faz através de uma reflexão hermenêutica pantidos dos 

princípios teóricos de Hans Georg Gadamer. Insere-se, ainda, a leitura de clássicos da História do 

Rio, tais como Jayme Benchimol, Francisco Falcon, Gerson Brasil, Oswaldo Porto e Lia de Aquino, 

Juvenal Greenhalg e Lilia Moritz Schwarcz. Sendo estes, reinterpretados com as leituras atuais de 

André Nunes de Azevedo, Marcos Bretas, Sidney Chalhoub, Lucília Delgado, Jorge Ferreira, Keila 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO. afonso_bastos_30@hotmail.com 
2 Expressão pela qual são conhecidos os Bombeiros, originada a partir da Canção do Soldado do Fogo ou Hino dos 

Bombeiros.  
3O conceito de capitalidade aqui expresso refere-se àquele que André Nunes de Azevedo descreve em Entre o Progresso 

e a Civilização. Nele, toda a trajetória histórica da capitalidade do Rio de Janeiro, aparece em destaque no Brasil, numa 

análise de momentos decisivos da história brasileira. AZEVEDO, André Nunes de. Entre o Progresso e a Civilização: 

o Rio de Janeiro nos traços de sua capitalidade. 1998. 178 fls. Mestrado - Curso de Mestrado da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro - UERJ. Rio de Janeiro,  
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Grinberg e Ricardo Sales. O resultado é uma nova forma de interpretar os fatos pela dinâmica do 

cotidiano dos Bombeiros, em uma cidade em movimento no início do século XX. 

2 CONHECENDO A HISTÓRIA DOS BOMBEIROS 

No dia 2 de julho de 1856, por Decreto Imperial número 1.775, D. Pedro II criava o Corpo 

de Bombeiros Provisório da Corte, ficando este de acordo com o decreto, sob a jurisdição do 

Ministério da Justiça. O Imperador justificou sua atitude, devido ao fato de naquele ano terem sido 

registrados, na Corte, 16 incêndios, sendo 13 em chaminés residenciais4. Julgou-se pelos 

parâmetros da época um número muito elevado, sendo inclusive criada uma multa 20$000, para 

qualquer casa que apresentasse fogo nas suas chaminés e fosse constatado ser aquele por falta de 

manutenção5.  

Na crônica registrada na revista “Revista Avante Bombeiro” de 02 de julho de 1956, 

comemorativa do Centenário de Fundação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, temos um relato marcante, que insere a história da corporação no contexto do cotidiano da 

cidade: 

Ao subir as ruas íngremes do Morro do Castelo correndo, naquele verão de 1882, o 

escravo Tobias Assumpção, não conseguia pensar em outra coisa que não a sua 

liberdade. Precisava chegar ao alto do morro antes de qualquer outro escravo ou pessoa 

livre, para avisar do incêndio que consumia um armazém na Rua do Ouvidor. Tobias 

sabia que a recompensa de 4$000 era suficiente para que ele conseguisse, junto com as 

economias que tinha feito, em suas andanças como escravo de ganho na cidade, comprar 

sua liberdade definitiva. A importância de um armazém pegando fogo, na principal rua 

da cidade, poderia até lhe render algo mais. Porém, sua decepção foi imensa ao chegar 

ao local e ser informado de que, desde meados de 1881, os avisos de incêndio, nas 

freguesias da cidade, não eram mais dados a partir de “três tiros de peças” 6 do alto do 

Morro do Castelo, e que agora existia um circuito de caixas avisadoras de incêndio, no 

centro comercial da cidade. 

Aspecto a ser analisado na crônica, refere-se ao fato de que os negros livres tinham no Corpo 

de Bombeiros uma oportunidade de trabalho no serviço público, afinal as primeiras mudanças 

estruturais da cidade, já se tornaram perceptíveis quando a proximidade da abolição provoca 

                                                 
4Estatística publicada no Boletim do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, n0 

128, de 2 de julho de 1956.  
5Para melhor compreensão dos momentos históricos iniciais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, verificar em BASTOS, Afonso Henrique Sant Ana. Rio em Chamas: Cotidiano dos Bombeiros no contexto da 

urbanização do Rio de Janeiro (1900–1906). 1 ed. São Paulo: Opção Editora, 2016. 
6Refere-se ao “sinal de fogo" ou pedido de socorro para eventos que ocorressem em qualquer parte da cidade, quando 

eram dados tiros de artilharia de grosso calibre, 3 tiros com intervalo de 5 minutos, disparados do Morro do Castelo. 
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aumento substancial da população através da migração dos ex-escravos ou através do incentivo à 

mão-de-obra livre. Em sua obra Os Bestializados, José Murilo de Carvalho atesta tal afirmação 

quando descreve que “alterou-se a população da capital em termos de números de habitantes, de 

composição étnica, de estrutura ocupacional. A abolição lançou o restante da mão-de-obra escrava 

no mercado livre e engrossou o contingente de subempregados e desempregados” (CARVALHO, 

1987).  

Iniciou-se em 1866, o uso de tração de viaturas por muares (jumentos). No entanto não tinha 

a Corporação os animais necessários para a execução de seus serviços. Foram estabelecidas normas 

e abertas concorrências para prestação de serviço de auxílio, que seriam prestados em casos de 

incêndios. Nessas ocasiões, os elementos cadastrados deveriam fornecer os muares necessários, 

que seriam atrelados às carroças a serem conduzidas aos locais dos incêndios.  

A rapidez de atendimento em casos de incêndio e a eficiência na extinção dos sinistros, 

sempre esteve condicionada a eficácia dos avisos de incêndios. Assim, merecem destaque na 

história dos Bombeiros os “avisadores de incêndios”, mandados instalar pela cidade do Rio em 

1878, sendo concluída sua instalação em janeiro de 1879. Irremediavelmente foi um significativo 

avanço na técnica de combate a incêndios na Corte, a instalação do primeiro circuito de 12 caixas 

no centro comercial da cidade. Dia 28 de fevereiro era inaugurado no bairro do Catete um segundo 

circuito, tornando ainda mais ágil o atendimento da Corporação. 

Achando-se nessa época funcionando perfeitamente, dentro da cidade, os circuitos avisadores 

de incêndio, foram, então, abolidos os sinais de fogo dados pelo Morro do Castelo. Essa seria talvez 

a informação que faltou ao escravo Tobias Assumpção, da crônica anteriormente citada, que 

buscava desenfreadamente recursos para conquistar sua liberdade. Fato que tanto deveria afligir a 

muitos “Tobias” naquele período da escravidão. 

E apesar do fato de o “ethos escravista” requerer sempre uma leitura correta das relações 

escravistas na cidade, casos como o de Tobias, não seriam uma exceção. A própria historiografia 

atual, ao analisar as relações escravistas, entende que a dificuldade de fontes escritas, quando do 

estudo das resistências escravas, como de outros estudos sobre a escravidão, não devem se deixar 

esmorecer pelo quantitativo dessas fontes, deve-se no entanto, valorizar o fator qualitativo, para se 

apresentar questionamentos sobre o assunto. Tanto que “qualquer indício que revele a capacidade 

dos escravos, de conquistar espaços ou de ampliá-los segundo seus interesses, deve ser valorizado. 

Mesmo os aspectos mais ocultos (pela ausência de discursos) podem ser apreendidos através das 

ações” (SILVA, 2009, p.15). 
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Temos então as fugas para fora, que seriam aquelas que representavam a ausência total do 

escravo aos olhos de seu dono, nos lugares de difícil acesso. As matas, os mangues, os montes, 

cidades mais populosas como o Rio de Janeiro, poderiam representar um local onde seria mais 

difícil de se ser encontrado. Afinal “escravos mais habilidosos dão-se às asas, muitos levando 

consigo instrumentos de trabalho, e vão tentar a vida nas cidades, segundo seus talentos, em 

pequenos negócios, docas, construção civil, etc” (SILVA, 2009, P.71). 

As fugas para as cidades, como no caso aqui exemplificado, representam, no entanto, a fugas 

para dentro do próprio sistema escravista. E as cidades grandes se apresentam como um local com 

áreas mais liberais, principalmente a partir de 1870, com a difusão do republicanismo. E ainda 

temos as classes médias urbanas, que não mais simpatizam com o modelo escravista. 

Quanto à militarização dos Bombeiros, os aspectos que a envolvem transformaram sua 

condição técnica, profissional e social. A transformação agiu também na relação cotidiana da 

Corporação com a sociedade carioca, que terá nos militares bombeiros uma instituição participativa 

em seus momentos de dificuldade, mas também servindo, em determinadas circunstâncias, como 

aparelho policial7 do Estado Imperial brasileiro, na contenção de manifestações de desagrado com 

a política imposta, naquele contexto sócio-econômico da história. A conquista da militarização 

através do Decreto Imperial 7.766, de 19 de julho de 1880 é fator preponderante na questão da 

evolução social da corporação, mas também para compreensão de uma parte da história dos 

Bombeiros do Rio, na moldagem de sua relação com a sociedade carioca. Este Decreto Imperial 

permitiu, enfim, que os oficiais do Corpo de Bombeiros pudessem usar as insígnias de Oficiais 

Militares do Império, e, como tal passaram a ser respeitados. Por isso para a Corporação este 

decreto e esta data marcam a sua militarização.  

Em 1887, o Decreto Imperial 9.829 aprovou novo regulamento para a Corporação dos 

Bombeiros do Império. Criando inclusive um “Estado Maio” Militar no Corpo, o que dava uma 

organização semelhante à do Exército.  

A proximidade do ato legal da abolição da escravatura no Brasil, fez surgir grupos defensores 

da causa abolicionista em todos os setores da sociedade carioca, e a Corporação dos Bombeiros, 

                                                 
7 A ideia de aparelho policial aqui apresentada refere-se àquela desenvolvida por Althusser, onde ele afirma que: Todos 

os agentes da produção, da exploração e da repressão, sem falar dos ‘profissionais da ideologia’ (Marx) devem de 

uma forma ou de outra estar ‘imbuídos’ desta ideologia para desempenhar ‘conscienciosamente’ suas tarefas, seja a 

de explorados (os operários), seja de exploradores (capitalistas), seja de auxiliares na exploração (os quadros), seja 

de grandes sacerdotes da ideologia dominante (seus ‘funcionários’) etc. ALTHUSSER, Louis. Aparelhos Ideológicos 

de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado (AIE); tradução de Walter André Evangelista e Maria Laura 

Viveiros de Castro: introdução crítica de José Augusto Guilhon Albuquerque. – Rio de Janeiro: Edições Graal, 1985, 

2a edição, p 58/59. 
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tinha em suas fileiras alguns membros que seriam simpáticos à causa abolicionista. Mesmo com 

toda a rigidez do regulamento da época, a vida no Corpo de Bombeiros era melhor do que o regime 

vivido pelos negros nas senzalas ou simplesmente nas residências abastadas dos grandes senhores 

de então. Existe um fato registrado nas fileiras da Corporação com muito orgulho, referente a um 

escravo que chamava-se Valério.  

Certamente Valério já havia participado da extinção de algum incêndio carregando baldes 

d’água8, ajudando os aguadeiros a transportar as pesadas pipas para os locais dos sinistros. É 

possível até que Valério tenha ajudado a carregar aparelhos de incêndio, no tempo em que um 

Corpo de Bombeiros Provisório caminhava com as dificuldades de não ter ainda sequer muares 

para executar tal tarefa.  

O fato é que um dia, corajoso e resoluto, decidiu fugir do eito onde o trabalho desumano era 

dirigido pelo feitor com seu chicote ameaçador. Foi no Corpo de Bombeiros da Corte que Valério 

buscou sua liberdade. Para conseguir seu intento sabia que era preciso mentir, falsear, ludibriar 

enfim a boa-fé da Corporação. E o escravo, já marcado pela escravidão humilhante, não hesitou. 

Antes que algum capitão-do-mato ou qualquer pessoa avisada pelos anúncios nos jornais 

embargasse a sua fuga ele realizou o audacioso intento. Com o nome suposto de Antonio, assentou 

praça e tornou-se um bombeiro, de fato e de direito, com respectivo registro em livro próprio9, 

uniforme e tudo o que lhe era devido. 

Sem temer o risco de um insucesso, visto que ia mentir em todas as suas declarações, o negro 

apresentou-se no dia 7 de fevereiro de 1887 e, voluntariamente, assentou praça. Disse chamar-se 

Antonio Manoel de Oliveira, ter 20 anos, ser casado e filho de Bernardino Moraes de Oliveira10. 

Para evitar uma recusa de incorporação ou por outro motivo qualquer, disse também ser pintor. 

Tudo conforme e perfeitamente escriturado, formalizou sua incorporação sendo recebido na 3a 

Seção com o número 60. 

Entretanto, a Sua proprietária, Sra. Benícia Augusta de Oliveira11, possuía alguns agentes que 

o buscavam pela cidade. Após recorrer a praxe de anunciar a fuga verificada em jornais da época, 

                                                 
8Esta era uma determinação constante do Decreto de criação do Corpo de Bombeiros em 1856, que ainda estava em 

vigor.  
9 Arquivo Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Livro de Registro de Incorporação de 

Praças Voluntários de Fevereiro de 1887 do Corpo de Bombeiros da Corte.  
10Arquivo Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Dados retirados do Livro de 

Assentamentos de Praças do ano de 1887, do Corpo de Bombeiros da Corte.  
11Arquivo Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Declaração descrita em Ofício ao 

Comandante do Corpo de Bombeiros da Corte. Constante do Livro de Ofícios Recebidos, do Corpo de Bombeiros da 

Corte, em 1887.   



 

630 

conforme a mesma declarou ao Corpo de Bombeiros, prometendo boa recompensa aos captores, 

conseguiu descobrir onde estava o negro que comprara para servi-la. 

Benícia Augusta, sabedora de que a sua propriedade se encontrava no Corpo de Bombeiros, 

solicitou ao Comando o resgate imediato do que considerava ser seu. Qual não foi a sua surpresa 

quando o Sr. Diretor Geral negou-se a atende-la, até que fosse encontrada uma forma jurídica para 

a situação do “escravo bombeiro”, segundo seu despacho na resposta a D. Benícia. Pela sua 

dedicação o negro ficou livre, mesmo não sabendo até quando, das imperdoáveis chibatadas como 

castigo por ter tentado ser livre. 

Descoberta a artimanha do falso Antonio, o Comando do Corpo deu ciência ao Ministério da 

Justiça através de ofício datado de 20 de abril de 1887, protocolado sob o número 95, fazendo 

minucioso relato das características de boa conduta do Bombeiro Antonio ou Valério, e que, 

surpreendentemente, o Comando resolvera “conferir carta de liberdade ao referido escravo”, 

mediante ao pagamento do valor exigido pela proprietária do escravo, custeado pelas Companhias 

de Seguros da Corte, o que dispensou o concurso da subscrição já promovida entre oficiais e praças 

do Corpo para dar liberdade a Antonio. A deliberação de dar a carta de liberdade para o negro, 

mereceu completa aceitação por parte do Ministério da Justiça, que em outro ofício do dia 30 do 

mesmo mês dava homologação ao ofício anterior. Cotizando-se em comunhão de grande 

sentimento humanitário para a compra da alforria de um escravo que viera alistar-se em suas 

fileiras, buscando fugir ao tratamento cruel do regime escravista, os bombeiros solidarizavam-se 

com os abolicionistas. Antes de punir o negro, que com falsas declarações conseguira tornar-se um 

de seus membros, preferiu torná-lo livre.  

Em A República Consentida, Maria Teresa Chaves de Melo (MELLO, 2007) analisa o 

embate dos anos finais do Império com anos iniciais da República, e onde as características de um, 

dará origem ao formato que se estabelecerá no outro. É perceptível que os questionamentos 

ocorridos nos anos de 1888 e 1889 vão surgir como palco de mudanças, que, desde 1870, 

pressionavam a Monarquia. A Abolição representou um vácuo nas críticas ao regime, pois atendeu 

aos anseios e as mais gritantes reclamações de regresso e atraso econômico, político e social do 

Brasil. 

A Europa se transformava vertiginosamente, enquanto mantínhamos um modelo de governo 

atrasado, conservador e de privilégios. O ato abolicionista renovou a simpatia popular sobre a 

Monarquia, e reviveu a ameaça, para os republicanos, de uma terceira etapa do regime monárquico. 

Mello entende que  



 

631 

a Abolição tomara um lugar no processo histórico: assentado o Estado liberal brasileiro 

– nas suas vertentes política e social -, estava desfeito o nó que acorrentava o país ao 

passado. Colocava-se, agora, a pátria na estrada do século, cujas setas apontavam na 

direção da civilização e do progresso. Talvez estivesse subentendido que, sob outra 

direção, a revolução – ou seja, a República – se purgaria de ‘excentricidades’, fazendo-

se nacional (MELLO, 2007, p 132). 

O pensamento de que o fim do sistema escravista influenciou diretamente na formação do 

sistema republicano, também é defendido por Renato Lemos (LEMOS, 2009), que partilha da ideia, 

de que os avanços sociais, políticos e econômicos do final do século XIX, se fizeram presentes nos 

anos iniciais do século XX na política brasileira. E, é a partir dessa análise, que entendo, que a 

República e a Abolição da Escravidão, não apenas o 13 de maio, mas todo o processo, inclusive 

seu viés econômico-trabalhista, no que concerne a necessidade de mão-de-obra livre imigrante, 

irão se fundir num modelo político-social, resultante de uma série de mudanças, onde  

em uma perspectiva de longo prazo, tem-se a alternativa republicana conectada ao 

processo de transformação estrutural da sociedade brasileira. Mais precisamente, o 

sentido histórico de seu surgimento, implantação e consolidação afirmou-se no período 

que se pode balizar pelos anos 1850 e 1900. Trata-se de um momento histórico marcado 

por acontecimentos econômicos, sociais, ideológicos e políticos que se associaram a 

mudanças nas bases da sociedade brasileira (LEMOS, 2009, p. 405). 

Em 1888, a cidade do Rio já dava sinais de uma cidade que cresceria de forma diferenciada 

das demais do Império. O Corpo de Bombeiros da Corte precisava acompanhar este crescimento, 

mudando sua estrutura operacional e de acomodação de seu pessoal. O velho quartel onde se 

instalava o comando dos Bombeiros, com o passar do tempo, foi se tornando insuficiente para 

suprir as necessidades daquele momento. Inicia-se então em janeiro de 1897 indo até março de 

1908 a remodelação da Estação Central dos Bombeiros, que se transformará no Quartel do 

Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, referência arquitetônica no espaço urbano do Rio 

de Janeiro, e referência para a formaçãotecnico-profissional dos Bombeiros Militares no século 

XX. 

3 A REPÚBLICA, O RIO E OS BOMBEIROS: UM CONTEXTO DE MUDANÇAS. 

José Murilo de Carvalho (CARVALHO, 1987) descreve os anos iniciais do regime 

republicano entendendo que os primeiros dez anos da República no Brasil, foram marcados por 

agitações e transformações importantes no sistema social, político e econômico. Nessa análise, 
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também tem papel importante a capital do novo regime, o Rio de Janeiro. A cidade viu sua história 

de intensa capitalidade, fundir-se à da República nascente, e sentiu o impacto produzido pela 

adaptação à sua nova função na República.  

Quando analisamos o movimento republicano no Brasil, geralemnte nos limitamos ao 

surgimento do Partido Republicano em 1870 e a derrubada da Monarquia em 1889. No entanto 

suas raízes e suas consequências ultrapassam os limites temporais, seu significado histórico tem 

consequências que antecedem 1870, e ultrapassam 1889. Tanto que  

a república nunca foi, no Brasil, um projeto redutível ao interesse de alguma classe social 

específica. Seu advento, além disso, nada teve de inevitável. Fosse um pouco mais 

flexível o núcleo dirigente da monarquia, aceitando a alternativa federalista, e 

possivelmente a república não teria começado a se tornar realidade em 1889”. (LEMOS, 

2009, p. 403) 

As elites estavam conseguindo o que queriam, na medida em que alcançavam o poder com o 

mínimo de participação popular, perpetuando os mesmos modelos oligárquicos e excludentes, do 

período monárquico, tanto do ponto de vista econômico quanto no aspecto político. A terra 

continuava nas mãos de poucos, o poder seria assumido pelos militares para depois cair nas mãos 

dos coronéis do café. Os ex-escravos foram reduzidos, quase todos, à condição de miseráveis ou 

pedintes e as camadas sociais urbanas permaneceram fora do eixo das decisões, quando o poder 

dos coronéis transformou-se em cabresto político dos “currais eleitorais” e dos grandes Estados 

produtores de café.    

Mas a República não acontecerá sem contestação às contradições herdadas do Império, e o 

Rio de Janeiro foi o principal centro de afirmação do modelo republicano. Uma cidade que, 

tradicionalmente, desenvolvera uma urbe e uma capitalidade (AZEVEDO, 1998) notória, aparecia 

como referencial das contestações e das mudanças, que prejudicariam sua hegemonia política e 

econômica.  

A capitalidade do Rio de Janeiro, conseguida historicamente, influenciava em sua condição 

diferenciada em relação ao restante do Brasil na política. E se a República deveria ter um berço 

que desde cedo a acalentasse, este deveria ser o Rio de Janeiro. Republicanos notórios perceberam 

isto desde cedo, e fizeram do Rio o seu centro irradiador das ideais, que promoveriam a 

transformação do regime político brasileiro.   

A afirmação do regime republicano no Brasil carecia de um impacto que denotasse a ruptura 

com a arcaica face do Império, impacto este que alçaria a capital da República ao nível das cidades 
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europeias, no que tange ao estruturalismo capitalista burguês. Tal transformação não se daria sem 

colocar em crise a capitalidade do Rio de Janeiro. 

E, o período que nos parece mais latente, neste sentido, é o do governo de Rodrigues Alves. 

No referido mandato presidencial, inclusive, aguçaram-se as mudanças urbanísticas e técnicas, em 

instituições públicas, como o Corpo de Bombeiros. Também afloraram as reações populares à 

transformação do espaço urbano, e do sentido de capitalidade da cidade do Rio, mesmo sendo 

entendido que tais mudanças representavam o que se considerava de mais moderno a ser 

implantado no Brasil. 

Também concorda André Nunes de Azevedo, quando afirma que as mudanças que se 

impuseram ao Rio no início do século XX, mais precisamente entre 1902 e 1906, oscilaram entre 

“a civilização e o progresso” (AZEVEDO, 1998), num entendimento que, as mudanças urbanísticas 

do Rio, seriam modais para todo o Brasil. 

O grande salto populacional no Rio de Janeiro, em finais do século XIX deu-se, entre outros 

fatos, devido ao aumento substancial de imigrantes, ocorrido por essa época em todo o Brasil. E 

neste aumento, temos características marcantes na composição de luta e resistência dos 

imigrantes12. A formação social do Brasil republicano deve ser compreendida, então, a partir da 

constituição da classe operária, que resultará basicamente, da congruência, principalmente, de duas 

classes sociais oriundas do Império: os ex-escravos e os trabalhadores livres, que receberão a 

influência, em sua composição, dos imigrantes. 

Marcelo Badaró Mattos (MATTOS, 2008) conclui que a classe operária deriva do 

entrecruzamento de experiências político-culturais acumuladas, quer por trabalhadores livres, quer 

ex-escravizados, que compartilharam processos de trabalho, aprendizados políticos e espaços de 

sociabilidade, cultura e lazer. Os escravizados e livres se comunicavam cotidianamente, muitas 

vezes dividiam o mesmo ambiente de trabalho, trocavam experiências diversas, permutavam ideias 

e alimentavam projetos emancipatórios. Ambos conviviam no mesmo espaço urbano e 

desenvolveram discursos identitários, formas associativas e ações coletivas que, ora se 

aproximavam, ora se distanciavam, mas antes coexistiam. Dessa forma moldava-se ainda no 

Império, uma classe de trabalhadores, que contestaria a ausência de seus direitos, quando lhes 

fossem negados, naqueles novos tempos liberais. 

                                                 
12A composição étnica deste imigrante e sua orientação política é analisada por Érica Sarmiento. SARMIENTO, Erica. 

Galegos no Rio de Janeiro (1850-1970). Tese Doutoral. Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de 

Compostela, 2006. 
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A histórica reunião do Congresso republicano, convocada por decreto em 21 de novembro 

de 1889, para elaboração da Constituição Republicana do Brasil, marcava a sua data para 15 de 

novembro de 1890. Na lista dos constituintes constava o nome de João Soares Neiva, então 

Comandante do Corpo de Bombeiros, que deixaria o comando da corporação. 

Tinha início então o que, tradicionalmente na Corporação, ficou conhecido como “o Clã 

Souza Aguiar”, pelo fato de três membros da família Souza Aguiar terem sido comandantes dos 

Bombeiros. Antônio Geraldo ao assumir e declarar que continuavam em vigor as ordens existentes, 

quer escritas, quer verbais, já dava o tom de como seria seu Comando: apenas um apêndice da 

administração de Soares Neiva, até que aqueles momentos iniciais conturbados da República, 

ganhassem a normalidade. Seu comando terminaria em 1 de janeiro de 1892. Em uma nação em 

transição do Império para a República, as adaptações não permitiam o provimento de meios para 

um progresso imediato.  

As reformas do início do século XX na cidade do Rio de Janeiro refletem claramente as 

disputas sociais travadas em outros campos. Isto porque o espaço urbano reflete as relações sociais 

nele existentes. As diferentes subjetividades sociais formam o fenômeno urbano e sendo a cidade 

uma construção do homem, ela reflete suas idéias e disputas, fazendo do espaço urbano uma 

representação das disputas sociais. A reforma urbana promovida pela administração de Francisco 

Pereira Passos, a primeira das grandes reformas urbanas realizadas no Rio de Janeiro, foi iniciadora 

da questão da intervenção do Estado no espaço urbano. A grande proposta dessa reforma foi a 

alteração do uso dos espaços urbanos, onde entrará a necessidade de alterações na estrutura técnico-

profissional do Corpo de Bombeiros, para se adequar a nova cidade que surge. 

Antes da reforma, pouca diferença havia entre o espaço do trabalho e o espaço de moradia. 

Esta reforma alterou profundamente esta relação, tendo como um de seus objetivos separar esses 

espaços, tanto para controlar o seu uso como para separar as classes sociais. Para tal, Passos delegou 

aos bairros do centro a produção e circulação de mercadorias e capital, os novos bairros da zona 

sul para os ricos e os novos bairros do subúrbio para os pobres.  

Para muitos das classes populares e com profissões pouco qualificadas, o trabalho não 

existia como local, só aparecia como decorrência das demandas advindas da aglomeração de um 

grande número de pessoas e de determinadas atividades econômicas. E o centro da cidade era o 

local de grande concentração de comércio e serviços, razão pela qual o número de cortiços e quartos 

era elevadíssimo nas freguesias centrais. Por outro lado, a reforma urbana, aliada aos discursos 

higienistas defendido pelas autoridades, teve como um dos principais focos a derrubada de cortiços 

no centro da cidade. Vistos como verdadeiros vilões e culpados por quase todas as mazelas de 
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saúde existentes nas cidades, os cortiços e também os morros, foram condenados por engenheiros 

e sanitaristas. 

O ano de 1900 não se apresenta ao Rio e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

apenas como o último do século XIX. As transformações que a documentação analisada revela 

neste ano, mostram que este será um ano de mudanças substanciais para a Corporação, e para a sua 

cidade natal. Normatização de documentos, organização de arquivos, criação de seções 

administrativas, estabelecimento de relatórios de incêndios, balancetes pormenorizados, são apenas 

algumas das muitas modificações que o Coronel Francisco Marcellino de Sousa Aguiar fará 

questão de, pessoalmente, comandar, para que a administração do Corpo se dinamize. 

O aumento do número de grandes incêndios, neste ano, será justificativo para que o 

Comandante busque, mesmo diante dos problemas econômicos do país, verbas para melhor 

aparelhar a Corporação. Como mostra a série de documentos, que surge neste ano de 1900, em 

quantidade considerável, pedindo ao Inspetor Geral da Alfândega da Capital a liberação livre de 

impostos, de equipamentos importados da Europa, principalmente Inglaterra, e dos Estados 

Unidos, para melhor aparelhar a Corporação. 

Outro fator bem marcante na administração do Coronel Marcellino, é a quantidade de 

correspondência trocada entre ele e o Ministro da Justiça e Negócios Interiores, Epitácio da Silva 

Pessoa, a quem estava subordinada a Corporação. Envolve tal documentação, o diálogo sobre a 

promoção de oficiais, o relatório de grandes incêndios, a nomeação de oficiais em cargos da 

Corporação, tal como o tesoureiro, pagamento de verba extra a militares do corpo, relatório de 

gastos mensais, entre outros, denotando a forma como o Comandante se organizava para prestar 

contas de sua administração, com a administração federal. 

Há, também, o registro de substancial correspondência com as autoridades municipais e 

policiais. Neste rol, temos as empresas de transporte da cidade, o Prefeito distrital, os chefes de 

polícia, os correios, a Superintendência de Limpeza Urbana, a Santa Casa de Misericórdia, o 

Hospital de Alienados, instituições hospitalares que tratavam doentes infectados por moléstias, 

Diretor de Saúde Pública, entre tantos outros que serão importantes na compreensão do cotidiano 

da Corporação. 

As mudanças que ocorriam, em relação ao aumento da população e da expansão da cidade, 

mostravam que o alcance da atuação dos Bombeiros deveria ser pensado agora de acordo com as 

novas dimensões do espaço urbano. A cidade se transformava e suas instituições precisavam 

acompanhar tal transformação. 
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As reformas do início do século desestruturaram hábitos e valores dos trabalhadores que 

moravam no centro da cidade, atingindo profundamente os alicerces culturais desses agentes 

sociais. “Seus habitantes tinham desenvolvido, durante anos formas de resistência e de 

sobrevivência, valores culturais e sociais que, de uma hora para outra, desapareceram sob o peso 

da picareta” (ROCHA, 1986, p. 10).  O local de moradia e a convivência diária são fatores que 

compõem a identidade tanto individual como coletiva. Depois de perdidos esses fatores, os atores 

sociais perdem também parte de suas identidades sociais. Como aponta Rocha, as conseqüências 

mais relevantes das reformas urbanas, cujo objetivo era a transformação do uso do espaço da 

cidade, foram a desarticulação cultural das classes trabalhadoras e a perda de sua identidade social. 

Com o novo regime político e a virada do século, a cidade sofreu várias intervenções na sua 

composição urbana, onde predominou o conhecimento científico de engenheiros, médicos e os 

sanitaristas. “Prevaleciam, no âmbito administrativo, seus ideais urbanos representados pelo desejo 

de modernizá-la e solucionar os problemas de insalubridade aos quais estava condenada” 

(PAIXÃO, 2008, p 87). Nesta situação entrava a necessidade de o Corpo de Bombeiros se adequar 

às transformações da cidade. Portanto o objetivo era inserir o Brasil na economia mundial e o Rio 

de Janeiro, sendo a capital do país, era o representante natural da nação. Dessa forma, a elite 

citadina passou a acreditar que era preciso transformar o Rio de Janeiro em uma cidade limpa, 

moderna e principalmente capaz de receber investimentos financeiros estrangeiros.   

Ao analisar o Rio de Janeiro do final do século XIX, e início do século XX, Antonio 

Edmilson Martins Rodrigues, conclui que: 

Para além da sua composição social e étnica, outros elementos explicam essa nova 

configuração: crescimento do setor de serviços, aumento das condições de acesso à 

riqueza em função do surgimento do mercado de trabalho livre, ampliação das 

oportunidades comerciais – que consequentemente aumentou os investimentos no setor 

mercantil, reforçando sua dominância e garantindo a expansão das manufaturas e dos 

ofícios -, crescimento dos transportes e da circulação, ampliação dos setores ligados à 

construção civil e obras em geral e intensificação da política de migrações. 

(RODR4IGUES, 2009, p.87) 

Era nessa cidade modificada, ou em modificação constante, que o Corpo de Bombeiros 

atuava, e precisava ser transformado sempre, no seu contexto operacional, de acordo com o que o 

contexto requeria, afinal o governo republicano ainda organizava suas instituições. E o Rio de 

Janeiro era uma cidade em movimento, e suas instituições participavam desse contexto, aqui no 

caso o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro criado no Império, com objetivos 

específicos de combater incêndios residenciais em chaminés, inseriu-se no cotidiano e na história 

da cidade. Conquistou status militar, na medida em que a cidade afirmou a sua capitalidade no 

Império. As fileiras da corporação se aperfeiçoaram com a inserção de engenheiros provindos do 

Exército, moldando no século XIX as características que marcariam a história cotidiana dos seus 

militares.   

No cotidiano da cidade e na sua história como um todo a corporação dos Bombeiros esteve 

envolvida em aspectos, muitas vezes, nem sempre inerentes a sua função de extinguir incêndios, 

como no policiamento de rua, na lavagem de prédios públicos, e na participação da causa de 

escravos fugidios. Outra característica da Corporação que merece ser ressaltada foi a utilização de 

escravos da Casa de Correção nos primeiros anos de sua formação, para compor suas fileiras.  

No final do século XIX e marcadamente no início do século XX, o Rio vive o paradigma da 

mão de obra, que, neste momento de transição do Império para a República, faz a diferença ente a 

manutenção ou a dissolução do modelo monarquista. A corporação participou ativamente deste 

momento de transição do escravismo para o trabalho livre. A manifestação em favor de um fugitivo, 

que buscou em suas fileiras refúgio contra o regime escravista, exemplifica a ação dos bombeiros 

nesta página da história brasileira.  

No alvorecer do século XX, a título dos movimentos que a cidade fazia acontecer, remodelou-

se e urbanizou-se o Rio, remodelou-se e aperfeiçoou-se o Corpo de Bombeiros, a partir de sua 

reestruturação. Cidade e Bombeiros se movimentando num século de transformações, com 

cotidiano de histórias que se misturaram, mas que com a chegada do século XX, acentuou uma 

relação que estabelece diferenças e harmonização, em momentos diversificados de seu tempo. 
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SANITARISMO, SAÚDE E INTERVENÇÃO PÚBLICA: A CIDADE DE MURIAÉ A 

PARTIR DO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA, 1921. 

Edilane Aparecida Fraga1 

Introdução 

Durante as primeiras décadas do século XX, com a propagação das políticas de saneamento 

e campanhas higiênicas que aconteciam nos grandes centros como a capital do Brasil, Rio de 

janeiro e São Paulo; e os ideais do saneamento dos sertões e da criação do serviço de profilaxia 

rural, refletiram nas cidades interioranas do Brasil, fazendo com que estas regiões voltassem seus 

olhares para questões evidenciadas pelo sanitarismo, fundamentais para o desenvolvimento e 

modernização destas localidades e consequentemente do país. Em Muriaé, não foi diferente.  

O município de Muriaé, localizado na Zona da Mata mineira, até o raiar do século XX, era 

desprovido de qualquer estrutura sanitária. Frente a este contexto, se instala em Muriaé o Posto de 

Profilaxia Rural em 1920. A chegada do posto de profilaxia no município e os primeiros passos 

desta instituição estão diretamente relacionados a elaboração de um Relatório de Inspeção Sanitária 

feito no ano de 1921 pelo chefe do posto de profilaxia rural da cidade. O documento tinha como 

objetivo fazer um estudo sobre as características estruturais, habitacionais e sanitárias da cidade, 

para que assim, a instituição compreendesse e elaborasse projetos para poder contribuir com a 

melhoria do bem-estar da população e para a cidade. 

 A interpretação do relatório teve como objetivo identificar as condições sanitárias da cidade, 

partindo de valiosas informações presentes no documento que se seguem desde uma análise geral 

da infraestrutura das casas de Muriaé, até os hábitos de seus moradores, ou seja, de sua população, 

demonstrando as deficiências existentes na cidade e as suas implicações para o desenvolvimento 

da cidade quanto para a saúde da população. 

A chegada do Posto de Profilaxia Rural em Muriaé 

Após a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, o serviço de profilaxia rural foi 

se ampliando administrativamente e diversos estados brasileiros aderiram ao serviço, firmando 

acordos com o Governo Federal. Minas Gerais, no início da década de 1920, mantinha contratos 

com dezoito postos de profilaxia rural distribuídos pelos municípios mineiros, inclusive na Zona 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO. edilane-fraga@hotmail.com 
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da Mata, momento em que a cidade de Muriaé passou a contar com um desses postos. Com o 

tempo, os postos de profilaxia foram se instalando nas demais áreas do interior de Minas Gerais. A 

maioria dos postos, quase que a “metade do número total”, em relação aos outros estados 

brasileiros, concentrava-se em Minas Gerais. (HOCHMAN, 2012,77). 

O serviço de profilaxia rural2 tinha o objetivo de combater as diversas epidemias existentes 

nos sertões brasileiros. Com a instalação dos postos eram prestados serviços à população das 

localidades em que se instalavam como a realização de atendimentos aos doentes, realização de 

exames, distribuição de medicamentos, vacinação, propaganda e educação sanitária.  

O Posto de Profilaxia Rural chegou a Muriaé no ano de 1920, sendo instalado no último 

trimestre de 1920 e, em prédio cedido pela câmara municipal localizado no coração da cidade, no 

centro de Muriaé. Após iniciar suas atividades voltadas para o atendimento da população, 

realização de exames, e distribuições de remédios, na busca de identificar e combater verminoses, 

o próximo passo dado pela instituição foi a elaboração de um Relatório de Inspeção Sanitária, que 

representava os demais objetivos do serviço de profilaxia rural que também zelavam pelo 

empreendimento de obras de engenharia sanitária como a construção de fossas, aterro de pântanos, 

escoamento de águas paradas, limpeza dos rios e outros serviços de infraestrutura que deveriam ser 

realizadas em conjunto com o poder local. Este documento demonstra as primeiras ações do posto 

de profilaxia rural, ações de uma instituição que ao mesmo tempo se encontrava num processo de 

experimentação, de um primeiro ensaio, devido às suas deficiências internas e administrativas por 

parte do estado, não se diferenciando do restante dos postos instalados no país. 

Sob responsabilidade do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, elaborou-se um 

Relatório de Inspeção Sanitária em Muriaé, como exigência do chefe de profilaxia rural da cidade 

- Dr. Olympio Lyrio -, que, após o documento ter sido finalizado pelo engenheiro Demétrio 

Antunes3, envia-o para o presidente da câmara municipal de Muriaé, Cel. Izalino Romualdo da 

Silva. Dessa maneira, o Relatório de Inspeção Sanitária é uma fonte riquíssima para o historiador, 

visto que o engenheiro, em suas visitas às casas, tratou de relatar informações que seriam 

fundamentais para a compreensão das condições sanitárias em que se encontravam a cidade e os 

hábitos da população, como por exemplo, a infra-estrutura, a distribuição de água potável, o estado 

físico das construções, águas servidas estagnadas pelos quintais, acidentes fluviais e a existência 

                                                 
2 O serviço de profilaxia rural foi criado em 1918. A criação do serviço foi resultado do movimento sanitarista, e era 

uma forma de que os estados brasileiros aderissem à nova política de saneamento e firmasse acordos com o governo 

central através da instalação dos postos de profilaxia rural nas áreas interioranas com o objetivo de combater endemias 

rurais e ao mesmo tempo levar educação sanitária, distribuição de remédios, representando o Estado nas ações de 

saneamento pelo interior, além da ampliação dos serviços sanitários. 
3 Engenheiro responsável pela elaboração do relatório de inspeção sanitária e pelas visitas feita as casas de Muriaé. 
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de animais que viviam nos quintais das casas, como porcos. Isto é, através dessas informações é 

possível identificar mais precisamente as condições sanitárias e estruturais da cidade e suas 

implicações para a vida da população muriaeense. 

O Relatório de Inspeção Sanitária é dividido em duas partes, sendo a primeira composta pela 

descrição das visitas feitas por um engenheiro às instalações sanitárias e quintais das casas de 

Muriaé, e a segunda, um relatório geral contendo a opinião do engenheiro sobre o que foi 

encontrado nestas visitas. 

Resumidamente, estas visitas tinham como objetivo fazer um levantamento sobre as 

condições físicas, habitacionais e as deficiências existentes nestas moradias, revelando assim, um 

conjunto de questões tanto de interesse do Posto de Profilaxia rural quanto para as autoridades 

municipais. Com os seus importantes dados, o relatório fornece ao posto informações necessárias 

e primordiais para agir e dialogar com as autoridades locais sobre o combate a doenças e práticas 

para a melhoria das condições de higiene, visto que os serviços de profilaxia rural priorizavam a 

educação da população para o combate de epidemias e a busca de melhores condições de vida para 

a sociedade pelo o saneamento. 

Relatório de inspeção sanitárias: Dados sobre uma fonte. 

 A construção do relatório trata de visitas feitas pelo engenheiro às instalações sanitárias e 

quintais das casas de Muriaé, distribuindo-as por seus bairros, avenidas e becos, destacando a cada 

visita, o nome do proprietário, o inquilino e as condições que se encontravam as instalações 

sanitárias da casa e do quintal. Através da descrição de cada visita e dos minuciosos detalhes 

relatados pelo engenheiro é possível levantar importantes questões sobre o estado físico e sanitário 

das casas de Muriaé e identificar os hábitos de seus moradores.  

A partir das descrições do engenheiro e da sequência de detalhes revelados, visto sua variação 

de acordo com a estrutura de cada casa e seus respectivos quintais, foram elencados critérios de 

analises. Os critérios escolhidos estão relacionados principalmente aos problemas voltados para o 

estado sanitário destas residências. Os critérios selecionados foram; endereço, nome do 

proprietário, nome do inquilino, infra-estrutura da casa, presença ou não de águas servidas 

estagnadas pelo quintal, acidentes fluviais, presença ou não de chiqueiro, soluções citadas pelo 

engenheiro, e observações (informações complementares relatadas pelo profissional). Cada critério 

foi quantificado e analisado. 
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Inicialmente, um dos primeiros elementos fornecidos pelo relatório, está relacionado à 

extensão espacial e geográfica da cidade de Muriaé. As visitas feitas pelo engenheiro totalizaram 

760 casas, tendo o profissional o cuidado de distribuí-las de acordo com suas localizações, 

agregadas em 32 endereços, sendo eles ruas, avenidas e becos, concentrados em 4 bairros: Barra, 

Armação, Centro e Porto. Através desta distribuição, é possível identificar os bairros e ruas com as 

suas respectivas casas e comércios existentes, pois as visitas não se restringiram apenas a moradias, 

mas também a estabelecimentos comerciais, oficinas e hotéis. A TABELA 1 descreve a distribuição 

do número de casas de acordo com suas respectivas ruas e bairro. 

A distribuição de casas pelos seus respectivos endereços possibilita a compreensão de 

aspectos relacionados à estrutura da cidade. O gráfico permite identificar que os locais com maior 

número de casas visitadas, estavam concentrados na Rua São João, Bairro do Porto e Rua da 

Conceição, possivelmente, os mais populosos do município. 
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Tabela 7 - RELAÇÃO DE NÚMEROS DE CASAS POR ENDEREÇO, MURIAÉ, 1921. 

 

FONTE: ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ. Relatório de inspeção sanitária de 1921. Livros 

diversos 1914-1921. 

 

 

REGIÃO ENDEREÇO 

NÚMERO DE 

CASAS VISITADAS 

  

  

  

BARRA 

  

  

  

Rua Antônio Tibúrcio 10 

Rua Beira rio 8 

Rua da Conceição 56 

Rua da Ponte 9 

Rua Fluminense 38 

Rua São João 89 

Rua Vargem 37 

  

ARMAÇÃO 
  

  

Avenida Constantino Pinto 9 

Rua São Sebastião 35 

Rua Santa Rita 16 

Beco da Armação 10 

  

  

  

  

  

  

  

CENTRO 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Rua Cel. Dominiciliano 13 

Rua Municipal 18 

Rua Barão do Monte Alto 5 

Rua Desembargador Canêdo 38 

Rua Dr. Alves Pequeno 31 

Rua São Pedro 24 

Praça João Pinheiro 8 

Praça Rio Branco 4 

Rua da Estação 15 

Avenida Comendador Freitas 38 

Avenida Cel. Pereira Sobrinho 11 

Largo do Rosário 15 

Largo São Pedro 6 

Avenida Soares 11 

Rua Beira-linha 13 

Rua do Rosário 44 

Rua Gusman 46 

PORTO Bairro do Porto 60 

NÃO 

IDENTIFICADAS 

  

Avenida Hespanhola 26 

Becco 5 

Largo Santo Antônio 12 
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Seguindo os critérios de análise do relatório, um dos mais importantes, por revelar dados 

fundamentais para se compreender as condições sanitárias de cada imóvel, relaciona-se à 

infraestrutura destas casas. Neste critério, foi considerada a presença ou não de elementos 

essenciais e adequados no imóvel de acordo com cada repartição da casa como WC, pia na cozinha 

e tanque no quintal, detalhes considerados fundamentais para manutenção da higiene e limpeza da 

residência e de seus moradores. Estes elementos foram analisados a partir da descrição do 

engenheiro que, num total de 430 visitas, descreveu a existência ou ausências destes itens.  

Foram selecionados três elementos residenciais relacionados à limpeza e higiene justificados 

em seguida: Banheiro – pela importância na higiene pessoal dos moradores e não proliferação de 

doenças e odores; Pia na cozinha – para a necessária higienização dos alimentos e demais funções 

de alimentação e limpeza; e Tanque no quintal - para as atividades de limpeza da casa, roupas em 

geral, toalhas, lençóis e peças íntimas. Frente a estas informações, as categorias elaboradas para a 

análise foram: Presença de infraestrutura completa (tanque, pia e WC); ausência de qualquer tipo 

de infraestrutura; ausência de cada item separadamente (tanque, pia e WC). Os resultados desta 

análise são apresentados no Gráfico 1. 

 

GRÁFICO Nº 1: INFRAESTRUTURA DAS CASAS DE MURIAÉ, 1921. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ. Relatório de inspeção sanitária de 1921. Livros 

diversos 1914-1921. 

 

Interpretando as categorias presentes no gráfico acima, as casas que possuíam os três 

elementos básicos para se compor uma infraestrutura completa estão relacionadas a um pequeno 
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número (58), ao contrário das que não possuíam nenhum dos três elementos totalizando 186 casas.  

Outro ponto que requer atenção é o número relacionado a não existência de WC nestas casas, pois, 

segundo o gráfico, possui o maior índice. Esta falta está relacionada na maioria dos casos pela 

existência de latrinas ou “casinhas” sobre os rios ou córregos próximos as casas, de uso comum no 

período estudado, onde eram lançados os dejetos. As outras categorias destacando a falta de pia na 

cozinha e tanque no quintal também demonstram dados preocupantes para o período, pois se 

tratavam de elementos primordiais para a busca da salubridade. Este critério sobre a infraestrutura 

tem grande importância para o estudo, pois num primeiro momento, revela que as casas de Muriaé 

não possuíam uma estrutura física necessária para melhores condições de higiene e bem-estar e, 

num segundo momento, revelam que os hábitos e condutas dos moradores estavam inadequados a 

partir do momento em que se buscava a higiene e salubridade para os moradores e para as suas 

moradias. 

O próximo ponto levantado pelo relatório está voltado para as visitas feitas pelos quintais das 

casas, onde a preocupação eram as águas servidas estagnadas. Estas águas que circulavam pelos 

quintais eram resultado da falta de um sistema de encanamento e de um escoamento correto destas 

águas até o rio ou a um córrego. Sem o escoamento, estas águas se represavam pelos quintais 

provocando lamaçais. O percentual de casas com águas estagnadas pelo quintal descritos nos 

documentos era de 33% do total dos quintais. As águas utilizadas em diversos fins, ou até mesmo 

desperdiçadas, eram lançadas ao quintal e acabavam empossando e formando lamaçais, 

considerados pelo engenheiro verdadeiros brejos, representando um perigo à saúde dos moradores 

devido à umidade, aos odores lançados ao ar por causa da podridão do solo e também por se tornar 

um possível foco para proliferação de mosquitos causadores de doenças como, por exemplo, a febre 

amarela. Com isso, mesmo os quintais que não possuíam estes lamaçais eram também atingidos, 

pois os quintais vizinhos acabavam afetando toda a rua pela proximidade. 

No relatório, foi possível também orientações do engenheiro para amenização dos problemas, 

sendo alguns até mesmo resolvidos de acordo com a necessidade e deficiência de cada casa. Para 

acomodar estas orientações foi criado um critério denominado soluções: Aterrar quintal; Aterrar 

cisterna; Consertar/substituir pia, tanque ou banheiro; Substituir torneira tanque/pia. O profissional 

citou soluções em 117 casos, ou seja, em 15% casas/visitas. As soluções sugeridas pelo engenheiro 

estão direcionadas para os principais problemas encontrados ao longo das visitas.  

A substituição das torneiras de tanques ou pias (28%), mais frequente solução indicada, está 

ligada ao desperdício de água e possivelmente ao seu acúmulo no quintal propiciando a formação 

de lama nestas casas, pois, com defeito, as águas vazavam pelo quintal ou até mesmo rio abaixo, 
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provocando desperdício e podendo causar estagnação. O conserto ou substituição da pia, do tanque 

ou do WC (27%), três elementos ligados à higiene da casa e dos próprios moradores, demonstra 

terem sido considerados indispensáveis, sendo o concerto necessário ao desempenho pleno de suas 

funções. O aterro de quintais e de cisternas respectivamente com 11% e 10%, possivelmente foi 

considerado alternativa mais eficiente para impedir a formação de lamaçais e suas implicações e, 

no caso das cisternas, cuja água era utilizada para o próprio consumo dos moradores, pelo risco de, 

ao permanecerem abertas, exporem a água a elementos nocivos a saúde. Embora a solução mais 

apropriada seria tampá-las, abrindo-as apenas quando da necessidade de uso da água, muitas vezes 

esta recomendação era seguida.  

No último critério estabelecido estão as observações que merecem destaque pelos seus 

riquíssimos detalhes. Neste critério encontramos observações do engenheiro, as mais variadas, 

voltadas para o estado físico das casas, para os hábitos dos moradores, e outras. Num total, são 493 

casas/visitas em que o engenheiro descreve informações complementares. Essa porcentagem de 

casas que necessitavam de algum tipo de intervenção representava um problema habitacional e ao 

mesmo tempo indiretamente a necessidade da higienização destas moradias através do reforço de 

sua estrutura, voltada para a limpeza, iluminação, circulação de ar. Em 103 casas (21%), havia 

apenas uma torneira destinada a suprir todas as necessidades dos moradores e na maioria vazavam 

inutilmente provocando o desperdício. As 49 (10%), das casas que não possuíam WC, tinham 

latrina sobre o córrego ou sobre o rio Muriaé que passava nos fundos das casas, onde eram 

despejados os seus dejetos. Dezenove casas (4%) não possuíam água e por isso serviam-se da água 

do rio Muriaé, que já recebia os dejetos das latrinas e os seus afluentes. Por fim, 150 casos (31%) 

dos casos na categoria outros, com observações como a existência de cisternas, mas parte delas 

inutilizadas, algumas movidas à bomba ou a mão, com água suja e com larvas; para onde escoavam 

as águas utilizadas, senão para o quintal, para bueiros indo se estagnar nas ruas, ou se o despejo era 

feito em um sistema de esgoto e se o rio Muriaé passava nos fundos das casas. 

No final do relatório, na segunda parte do documento, o engenheiro faz, através de um texto 

corrido de 3 páginas, uma conclusão geral das visitas domiciliares, confirmando os dados 

quantitativos apresentados anteriormente de acordo com cada visita descrita individualmente, 

destacando os principais problemas e o que deveria ser feito e fiscalizado pelas autoridades locais.  

Iniciando o texto, o engenheiro deixa claro que falta um determinado número de casas na 

contagem do relatório, pois devido ao seu estado físico, não poderiam ser consideradas casas, pois 

se tratavam de moradias feitas com sapé e que deviam ser definitivamente demolidas. Ainda sobre 

a estrutura física das casas, o engenheiro descreve que a maioria delas não possuía uma mão de cal 
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nem externa e nem internamente. Segundo o engenheiro, Ora, externamente, dirão talvez, é luxo 

que proprietário aí não pode ter, mas a mão de cal internamente é imprescindível, é exigida de 

modo categórico pela higiene 4. O então engenheiro sugeriu que a câmara de Muriaé optasse por 

um dos programas de habitação utilizado em cidades em progresso, onde quem quisesse construir 

deveria fazer um requerimento para habitá-lo juntamente à câmara, que deveria fazer visitas às 

construções, para despachar o requerimento de acordo com a situação da casa recém-construída e 

suas condições de habitação. 

Além das péssimas condições de habitação, outro fator prejudicial à higiene dos moradores 

descrito no documento, é a maioria das cisternas construídas junto aos regos imundos e condutores 

de materiais fecais. O fato das cisternas estarem abertas e a uma distancia a menos de 5 metros do 

rego considerado uma verdadeira cloaca, poderia trazer sérios riscos à saúde da população 

muriaeense. 

Após a interpretação do Relatório de Inspeção Sanitária num todo e da visão do engenheiro 

perante a cidade, foi possível perceber que a cidade de Muriaé se encontrava em péssimo estado 

sanitário e representava um perigo à saúde geral da população. Lamaçais eram frequentes nos 

quintais das casas, que em maioria não possuíam uma infraestrutura adequada, com tanque, pia e 

WC, sendo os banheiros, substituídos por latrinas que lançavam seus dejetos sobre o rio Muriaé, 

que passava pelos fundos das casas, tornando-se um aliado para a proliferação de doenças. O 

relatório deixa evidente que Muriaé não possuía uma infraestrutura sanitária e os hábitos, práticas 

e comportamentos da população muriaeense estavam incorretos de acordo com as terias dos 

médicos sanitaristas e higienistas5, o que se mostrava necessário a intervenção das autoridades 

locais para com a salubridade da cidade, além da falta de um sistema de abastecimento de água e 

esgoto que abrangesse toda a cidade, pois de acordo com as observações feitas, muitas destas casas 

não possuíam água, sendo utilizada a água do rio Muriaé onde também eram lançados o esgoto das 

casas. Com o estudo do relatório pelo posto e o seu envio para a câmara municipal para que também 

fizessem estudos, possibilitaria que as duas instituições pudessem agir juntas para que os problemas 

evidenciados pelo relatório em relação ao estado sanitário e estrutural da cidade e seus imóveis 

fossem resolvidos, senão, amenizados, possibilitando também compreender e combater estes 

problemas que consequentemente poderiam estar a afetar a saúde da população. 

                                                 
4Ibid. p. s/n. 
5  O trabalho de Keila Auxiliadora Carvalho denominado de “A saúde pelo progresso: Médicos e saúde pública em 

Minas Gerais” descreve o processo de formação profissional dos médicos brasileiros no inicio do século XX nas 

práticas higienistas e sanitaristas, descrevendo suas idéias, práticas e interesses, identificando a relação destes médicos 

com o poder público de Minas Gerais. Cf.: CARVALHO, Keila A. A saúde pelo progresso: Médicos e saúde pública 

em Minas Gerais. Juiz de Fora: Universidade Federal de Juiz de Fora, 2008. (Dissertação de mestrado). 
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O relatório de inspeção sanitária após ter sido realizado foi entregue pelo posto de profilaxia 

à câmara municipal para que o presidente da câmara tivesse a noção de como se encontrava a sua 

cidade e assim, pudessem realizar reformas habitacionais, sanitárias, urbanísticas, além da 

realização de fiscalizações. Com o estudo do relatório pelo posto e o seu envio para a câmara 

municipal para que também fizessem estudos, possibilitaria que as duas instituições pudessem agir 

juntas para que os problemas evidenciados pelo relatório em relação ao estado sanitário e estrutural 

da cidade e seus imóveis fossem resolvidos, senão, amenizados, possibilitando também 

compreender e combater estes problemas que consequentemente poderiam estar a afetar a saúde da 

população. 

O posto de profilaxia contava com o apoio do presidente da câmara de Muriaé contava com 

a legitimação destas duas instituições, que deveriam então, agir em prol do melhoramento das 

condições sanitárias e da saúde pública dos muriaeenses. Dessa forma, a atuação do presidente da 

câmara se consolidou a partir da presença do posto de profilaxia rural. 

A comissão da câmara municipal liderada pelo Cel. Izalino Romualdo da Silva frente aos 

problemas enfrentados nestas áreas passaram a discutir estes assuntos nas reuniões extraordinárias 

com o intuito de amenizar tais problemas e ao mesmo tempo fazem com que cidade se 

desenvolvesse e tomasse ares de um município salubre e sadio. 

Considerações finais 

Com a análise quantitativa e qualitativa do relatório, um documento valioso a partir do 

momento que descreve informações precisas sobre o contexto vivido na cidade de Muriaé, 

demonstra que o município carecia de muita atenção por parte das autoridades municipais na área 

de saneamento, distribuição de água própria para consumo, e de infraestrutura necessária para a 

salubridade e hábitos sociais inadequados.  

A análise individual e geral das áreas demonstrou que todas as áreas possuíam os mesmos 

problemas sanitários e estruturais, fazendo com que doenças se manifestassem entre os moradores 

que viviam entre a sujeira, entre verdadeiros “pântanos” e não adequavam a sua moradia com 

elementos básicos e fundamentais para a higiene. Não que os moradores estivessem errados, porque 

todos viviam da mesma maneira, isto é, costumes daquela população, mas que segundo os 

sanitaristas e o próprio engenheiro, eram comportamentos incorretos e necessitavam de 

intervenção, fosse aterrando os quintais, adequando as casas, e levando educação sanitária aos 
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moradores, para uma mudança de hábitos, visando modificar o contexto existente a época e 

tornasse Muriaé uma cidade mais salubre e adequada para seus moradores. 

Dessa forma, tais informações e resultados presentes no relatório representariam o ponto de 

partida para agir no foco do problema buscando mudar o contexto sanitário em que os muriaeenses 

viviam. Com os resultados fornecidos pelo relatório, o posto de profilaxia rural e a câmara 

municipal estariam cientes da infraestrutura dos serviços, e assim, poderiam agir. 

Fontes primárias. 

ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MURIAÉ. Relatório de inspeção sanitária de 1921. 

Livros diversos 1914-1921. 
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NA IMPRENSA CARIOCA, A AUTO-INSTITUIÇÃO DOS SUBÚRBIOS DO RIO DE 

JANEIRO ENTRE 1910 E 1914 

Jane Trajano Ferreira Gois1 

INTRODUÇÃO 

Em 2015, a defesa da pesquisa que buscou o significado das queixas dos trabalhadores e 

moradores dos bairros nas proximidades do Engenho Novo e nos do subúrbio de Inhaúma entre 

1910 e 1914 indicou que a população desta região, recorreu à imprensa para apresentar a sua luta 

pelos direitos sociais e políticos.  

Na busca pela historicidade do conceito de “subúrbio” servi-me de diversos campos de saber 

para elaborar uma análise que contemplasse a essência de sua construção, além disso o referencial 

teórico de Mikhail Bakhtin contribuiu para a compreensão sobre o alcance das queixas suburbanas 

publicadas na imprensa, especificamente, no Correio da Manhã e no A Epoca naquele período. 

A defesa da existência de um movimento por parte dos moradores/trabalhadores dos 

subúrbios de Inhaúma e Engenho Novo, visando conquistar seus direitos sociais e políticos 

utilizando a imprensa como instrumento de pressão junto aos governantes e de forma de 

mobilização dos trabalhadores para a luta por sua organização e interesses foi concluída, mas com 

ela não se encerrou a possibilidade de uma nova leitura. 

As queixas suburbanas publicadas no Correio da Manhã nas seções “Vida Operária” e 

“Reclamações” e mais tarde, mesmo as seções tendo sido substituídas por outras seções como 

“Movimento Operário” e por “Queimas que nos fazem... providências que tomamos” podem ser 

analisadas com base em princípios criados e trabalhados por Castoriadis. 

Este artigo concentrará a sua análise sob a perspectiva do conceito de auto-instituição 

somente na seção “Reclamações” do Correio da Manhã. 

O conceito de auto-instituição como ponto de partida para uma releitura das queixas 

suburbanas 

Cornelius Castoriadis, de origem grega, naturalizou-se francês era filósofo e crítico social. 

Em sua trajetória abandonou o troskismo e rompeu com o marxismo, em suas reflexões referem-

se às experiências dos trabalhadores europeus: os russos, os espanhóis, os franceses.  

                                                 
1 Mestre pela UNIVERSO e pós-graduanda em Ensino de História no Colégio Pedro II. Alexandre Samis é orientador 

do trabalho. janenay2002@yahoo.com.br 
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Em “Uma sociedade à Deriva” com entrevistas e debates apresentados por Castoriadis entre 

1974 e 1997 entre as perguntas que lhe foram feitas sobre “revolução” são importantes as 

explicações para esse artigo sobre os acontecimentos-ruptura, revolucionários que trariam, segundo 

o filósofo, o novo.  

Ele afirmou: 

A revolução significa a entrada da parte essencial da comunidade numa fase de atividade 

política, ou seja, instituinte. O imaginário social instituinte se põe a trabalhar e volta-se 

explicitamente para a transformação das instituições existentes. Visto que toca com a 

resistência das antigas instituições, portanto também do poder estabelecido, é 

compreensível que se volte para as instituições do poder, ou seja, para as instituições 

políticas em sentido estrito. Faz parte da natureza das coisas que esse despertar do 

imaginário social instituinte  ponha em questão uma grande quantidade de outras 

dimensões, formalmente instituídas ou não,da vida social.[...](Castoriadis, 1994, p.171). 

O significado das queixas suburbanas entre 1910 e 1914 publicadas no jornal Correio da 

Manhã se sustenta a partir de um novo corpo teórico gerado pelos conceitos criados por Castoriadis. 

Entre tantos livros e projetos de estudo, escolhi “Herança e Revolução, capítulo I, de Cornelius 

Castoriadis pertencente à série “Figuras do pensável”, As Encruzilhadas do Labirinto, volume VI,  

publicada pela editora Paz e Terra em 2004 para refletir sobre àquelas queixas. Sabe-se que a 

primeira versão deste texto não foi publicada, mas foi objeto de pesquisa apresentado por Hannah 

Arendt, em 1985, num colóquio em New York School for social Research. 

O título do texto do filósofo instigou-me à reflexão sobre o uso de conceitos antagônicos em 

seu discurso para construir uma linha de pensamento que criará outro conceito que nos permitirá 

compreender outros tantos que diferirão da corrente marxista. Dessa forma, considero que o texto 

abre um leque de possibilidades para se pensar o movimento operário, as instituições, as relações 

de poder, autonomia e processos históricos. 

Os termos “herança” e “revolução”, inicialmente, trazem consigo ideias semânticas 

contraditórias, porém após uma análise mais profunda pode ser entendida como complementares. 

O primeiro termo comumente é relacionado a atitudes conservadoras ou reacionárias, enquanto que 

o segundo foi tomado como inspirador de novos tempos, processos industriais ou mudanças 

radicais. No caso de “revolução”, o termo foi utilizado entre 1789 e 1950, como relativo à 

subversão da ordem das coisas instituídas. 

Castoriadis se detém na explicação do termo “revolução” no que diz respeito ao jogo político 

ou às relações de poder estabelecidas numa sociedade. Explica claramente no seguinte trecho: 

“entendo uma atividade coletiva refletida e lúcida, visando à instituição global da sociedade”. Nisso 
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o filósofo, relacionou a criação dessa atividade coletiva a um processo histórico ocidental ocorrido 

de forma singular na Grécia entre os século VIII e V.  

Dessa forma, ao afirmar que naquele período as sociedades gregas foram “as únicas 

sociedades que criaram a política no sentido de uma atividade coletiva visando explicitamente à 

instituição global da sociedade, esforçando-se abertamente para mudá-la e, em larga medida, 

conseguindo fazê-lo”. Destaca essa distinção, uma vez que em outras sociedades a política se dá a 

partir de confrontos, a explícita rivalidade de grupos ou mesmo de jogos complexos para alcançar 

o poder.  

Castoriadis inovou a compreensão sobre os jogos de poder defendendo que a política seria 

um momento e uma expressão do projeto de autonomia, de reflexão e inconformidade com o que 

está instituído. As questões podem surgir sobre diferentes aspectos de uma sociedade: as leis, os 

valores, as representações sociais. 

O filósofo teceu suas considerações sobre o projeto de autonomia, tendo como base o legado 

da cultura política grega. Utilizou os termos herança e tradição para explicar o fenômeno de auto-

instituição que ocorre nas sociedades. Nelas a seu tempo ocorre um período de instabilidade entre 

os valores instituídos e o movimento revolucionário. 

Segundo Castoriadis, a herança democrática consiste na criação das instituições e sua 

alteração submete-se aos nossos interesses e objetivos. Dessa forma, ao acreditar-se que numa 

sociedade as instituições alcançaram um nível de perfeição ou de atendimento ao corpo social e 

que dispensa a necessidade de reformulação ou melhoramento dá como terminado esse processo 

comete-se um equívoco. Em sua análise, portanto, esse pensamento não se sustenta uma vez que 

mesmo que uma determinada sociedade não se questione a respeito de suas instituições ou esteja 

aparentemente inerte, a coesão interna de suas instituições se fragiliza ao longo do tempo. A lógica 

de uma sociedade liberal que defende a busca do atendimento dos interesses individuais é “absurdo 

puro e simples” (Castoriadis,1994, p.179). 

O filósofo traz para o debate a concepção de “política democrática” construída a partir de 

“movimentos sociais”, classificando-os como “não movimentos” porque não carregam consigo a 

preocupação com a totalidade do corpo social. Em sua compreensão, esses movimentos provocam 

bloqueios temporários nas sociedades, contudo, a contribuição dos pensadores do século XVIII e 

os movimentos inspirados em suas idéias configuram a herança do projeto de autonomia de uma 

sociedade e, que somada à cultura política do corpo social amplia a capacidade de auto-instituição. 

Castoriadis defende outro aspecto de seu pensamento sobre a capacidade de auto-criação dos 

grupos sociais, a partir da observação sobre as múltiplas formas culturais apresentadas pelas 
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sociedades que nos antecederam. Essas formas são a linguagem, os utensílios, as normas 

instituídas, as significações, os tipos antropológicos, as representações. Ele identifica também que 

há outras formas que segundo o tempo e o espaço apresentam suas peculiaridades. 

Em Figuras do Pensável, o conceito de auto-instituição é apresentado a partir de fatos que 

considera elementares: a autocriação da humanidade e autoinstituição das sociedades. Segundo o 

filósofo, quase sempre estão mascaradas para a sociedade, as instituições possuem caráter fictício, 

uma vez que a própria sociedade não reconhece a origem da lei social como advindas dela própria, 

mas, sim, de origem externa ao próprio corpo social. de Dessa forma, o caráter religioso da 

instituição em quase todas as sociedades conhecidas, fica fortemente vinculado à autoria fictícia. 

Resguarda-se a instituição contra as próprias contestações internas e relativiza-se nas externas no 

que diz respeito à representação instituída de sua origem extra-social.  

A perpetuação das instituições nas sociedades se relaciona ao fato de que os seres humanos 

não podem viver isolados e são as instituições sociais que transformam esses indivíduos em 

sociáveis e nesse contínuo os princípios institucionais são produzidos indefinidamente. A 

perpetuação desses princípios é quebrada a partir do momento que não se pode negar a existência 

de um processo de auto-alteração ou historicidade. No caso, as queixas suburbanas, na imprensa 

carioca, foram um movimento de auto-instituição de seus moradores. 

Castoriadis defende que a auto-alteração no menor grau de existência é capaz de impregnar 

todas as sociedades. Descreve a linguagem como exemplo marcante que ilustra plenamente o seu 

conceito. A auto-alteração ocorreu tanto nas sociedades “primitivas”, como nas “tradicionais” entre 

elas, citou as sociedades camponesas européias da Europa Oriental durante milhares de anos até 

chegar o século passado. Portanto, considera que a auto-alteração está ligada à natureza dos homens 

e de suas instituições e será a mola propulsora das mudanças nelas ocorridas.  

Compreende-se a importância da auto-alteração nas instituições quando afirmou:  

 [...]Se fossem feitas de ideias racionais, seiam eternas. Mas as instituições são, na 

realidade, feitas de significações socialmente sancionadas e processos criadores de 

sentido. Elas só podem ser efetivas e efetivamente vivas na medida em que são 

fortemente investidas e vividas por seres humanos. Isso vale também para os processos 

de sanção dessas significações (Castoriadis,2004, p.182-183).  

A imaginação dos indivíduos sociais, segundo o filósofo, deve ser domada e dominada pelo 

processo de fabricação social, que nunca está completamente acabado e conta com a transgressão 

de seus membros m todas as sociedades conhecidas. As alterações são introduzidas 

incessantemente nas instituições, nos patrimônios culturais e nas maneiras de viver e pensar, as 
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representações sociais instituídas. As auto-alterações ocorrem de forma lenta e imperceptível aos 

olhos dos seus membros. Elas são quase sempre oculta pelas instituições existentes e resultado da 

autocriação desta mesma sociedade.   

Castoriadis acreditava que a ocultação da auto-instituição (da autocriação da sociedade) e a 

ocultação da auto-lateração (da historicidade da sociedade) eram as duas faces da heteronomia 

social. 

A auto-alteração, cuja característica é ter um ritmo rápido, está relacionada aos processos 

revolucionários. Nestes há uma intensa atividade coletiva, guiada muitas vezes por pouca lucidez 

propõe-se a mudar as instituições. O filósofo destaca como exemplo o período revolucionário no 

mundo grego entre os séculos VIII e V a.C. e na Europa Ocidental, a partir do século XIII. 

Considerou que nos períodos mencionados o projeto de autonomia social e individual abriu as 

portas para que na atualidade a maioria das sociedades pudesse pensar e falar. 

Nesse processo de apresentar a idéia de revolução como projeto político que se apodera da 

realidade social, Castoriadis transita pelo pensamento de Plantão e concorda com sua afirmação: 

“a história é obra da coletividade”. As mudanças sociais e os processos de transição das instituições 

estão intimamente ligados ao seu povo e seus costumes. 

A construção e a destruição dos princípios presentes nas instituições aparecem como produto 

das reflexões de diferentes filósofos sobre a democracia e a política. Assim, podemos compreender 

esse pensamento na afirmativa abaixo: 

[...] Ora, essas mudanças dos costumes são um feito dos povos e a única garantia de 

chegar a essa correspondência é, portanto, que o povo opere tanto para a mudança 

política (institucional formal) quanto pela mudança dos costumes (naturalmente, 

procedendo de maneiras diversas) (Castoriadis, 2004, p.188). 

Castoriadis lembra que Marx entendia que a modificação das circunstâncias e a modificação 

da atividade humana só pode ser colhida e racionalmente compreendida enquanto prática 

revolucionária. Segundo Marx, a “prática revolucionária” pode parecer verbal; ‘ mas ela significa 

que povo se transforma transformando as circunstâncias em que se encontra’. A intenção do 

filósofo foi aproximar as idéias sobre auto-instituição, mesmo que ainda tivesse divergências com 

o sociólogo alemão. 

Essas divergências aparecem na questão da irredutibilidade da práxis, onde analisa  no 

pensamento de Marx a incapacidade de perceber, como faz Castoriadis, do poder da auto-criação 
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dando garantias de e para a revolução. Para Marx a importância se encontra nas leis econômicas 

que podem derrubar o capitalismo, assim, diferindo da concepção de Castoriadis.  

Segundo Castoriadis (2004), é graças ao processo histórico que o povo se transforma “no 

plano antropológico”, mudando os costumes e a organização que são as suas, e que ele muda 

igualmente a instituição (formal) da sociedade. 

A centralidade do discurso de Castoriadis transforma o olhar sobre o movimento operário 

brasileiro, mas antes que se faça uma análise deste movimento tendo como suporte do olhar 

anarquista do filósofo de origem grega, há muito o que apresentar sobre as experiências nos países 

europeus.   

Os termos “herança” e “tradição” retornam ao texto para explicar o movimento operário 

europeu. Castoriadis afirmou que o movimento operário, nos países “europeus”, se auto criou; e 

justificou a positividade desse fenômeno com base na herança, na tradição do movimento 

democrático e no projeto social-histórico da autonomia.   

Herança e tradição traçaram caminhos na sociedade que resultaram em projetos políticos 

contraditórios: democracia e totalitarismo. A tradição criou a liberdade e a perspectiva de caminhos 

a escolher e transformar a realidade a partir da reflexão do quer a coletividade. 

O autor de “Figuras do Pensável” mostrou como a tradição criou a liberdade trazendo novos 

sentidos para cada membro do corpo social: a possibilidade e a responsabilidade da escolha. Na 

escolha se concentra a prática política. Trabalhando os elementos da herança nos possibilitamos 

escolher o projeto de autonomia individual e coletiva adequada aos nossos traços culturais. 

Pressupõe que em nossas escolhas, que as instituições refletirão os nossos objetivos e a coerência 

entre passado e futuro sejam construídas. 

Em “Figuras do Pensável”, As Encruzilhadas do Labirinto, criam o suporte de análise para a 

compreensão do movimento operário nos anos iniciais da República. Assim, os termos lançados 

pelo autor, como “herança”, “tradição”, “auto-criação” e “auto-instituição” se adequam 

perfeitamente para a uma nova leitura sobre esse tema. 

A auto-instituição dos moradores e trabalhadores dos subúrbios 

O levantamento das queixas suburbanas na pesquisa defendida em 2015 restringiu-se às 

publicações das colunas do Correio da Manhã que apresentaram múltiplos registros dos atuais 

bairros do Engenho Novo e Inhaúma e suas adjacências. O jornal apresentou também os de outras 

partes da cidade. 
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A conexão proposta para se construir trabalhando, principalmente, com aquele jornal foi 

identificar nas queixas da classe trabalhadora residente nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro 

o movimento em busca de sua cidadania, da conquista dos seus direitos sociais e políticos, 

justamente no período em que se suspendeu, pela força do estado de sítio, as garantias dos cidadãos 

e os poderes legislativo e judiciário, ficando submetidos ao executivo.   

Entre 1906 e 1914, as principais lideranças operárias representavam a linha do sindicalismo 

revolucionário, cuja bandeira consistia em transformar radicalmente a sociedade por meio da 

mobilização e conscientização do trabalhador. Nesse caso, abria-se uma via diferente de luta 

política, pois a eleitoral e partidária estavam desacreditadas. O Primeiro Congresso Operário 

Brasileiro, sediado na cidade do Rio de Janeiro, consagrou como majoritárias as lideranças 

anarquistas, reafirmou a importância da luta dos trabalhadores e ação de fortalecimento na filiação 

sindical. Destacaram-se como desdobramentos desse congresso a criação da Confederação 

Operária Brasileira (COB) e o seu empenho em reduzir a jornada de trabalho para 8 horas diárias, 

sem redução de salários; e também a manutenção da sintonia com sindicatos de outros países e a 

discussão sobre a repressão exercida pelas forças policiais às manifestações dos trabalhadores 

(BATALHA, 2010, p. 175-177). 

No início do século XX, entre 1902 e 1905, algumas greves foram deflagradas com o intuito 

de reduzir as jornadas de trabalho dos adultos para 8 horas e das crianças para 6 horas diárias. A 

de 1903 foi considerada a maior greve do Distrito Federal, iniciada pela Federação dos Operários 

de Tecidos e seguida por sapateiros, pintores, gráficos, artistas chapeleiros e estivadores. A 

Federação reivindicava a redução da jornada para 8 horas diárias e o aumento de 40% no salário. 

Os trabalhadores envolvidos no movimento grevista foram demitidos e sofreram dura repressão 

policial. 

O aparecimento de sindicatos modernos e do movimento operário tomou força a partir de 

1907. As queixas suburbanas no governo de Marechal Hermes constituirão repertório da cultura 

política constituída nas e pelas colunas dos periódicos nesse governo.  A experiência de viver nos 

subúrbios guarda estreita relação entre política, trabalho, transporte e habitação o que marca 

indelevelmente o cotidiano de seus moradores.  

Analisando as edições do jornal no quadriênio de 1910 a 1914 encontraremos muitas queixas 

sobre diferentes órgãos e instituições encaminhadas ao jornal e entre esses apelos estavam os de 

regularização de entrega de cartões postais; contra menores que viviam nas ruas e incomodavam a 

vizinhança; sobre a existência de terreno baldio que servia de depósito de lixo, sobre redução de 
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ordenados dos trabalhadores; falta de iluminação; valas e água estagnada; redução do número de 

bondes circulantes pela cidade. 

Na edição 3091, de janeiro de 1910, na página 7, a coluna Reclamações apareceu em socorro 

dos operários das Obras Públicas, que há seis meses esperavam pelo pagamento de seus salários. 

Somente após esse período foi votada uma verba para pagamento desses operários. A coluna ainda 

se colocou solidária e chamou atenção das autoridades responsáveis para que o fato não se repetisse 

e continuasse prejudicando ainda mais os operários.  

Apresentou, em sua subseção, uma carta assinada pelos operários das fábricas de tecidos da 

Gávea, que incluía as reivindicações dos trabalhadores da Companhia Jardim Botânico, solicitando 

a interseção do jornal junto à Companhia Ferro Carril Jardim Botânico para que não alterasse o 

horário de circulação e nem fosse diminuído o número de carros de 2ª classe, nas linhas que serviam 

aqueles bairros, uma vez que os operários não tinham condições de viajar nos de 1ª classe por serem 

mais caros e nem possuíam os trajes adequados às exigências da empresa. Ainda nessa coluna do 

dia 02 de janeiro fizeram pedidos os moradores da travessa Carneiro, no bairro do Estácio, para 

que o delegado agisse no sentido de devolver a tranquilidade dos moradores daquela região, 

perturbado por menores que ocupavam as ruas e tiravam o sossego das famílias ali residentes. A 

carta assinada contendo reivindicações dos operários indica uma grande disposição desse grupo em 

obter melhorias, nesse momento, na questão da circulação entre o trabalho e a residência.  

As reivindicações relacionadas ao problema da insegurança dos bairros, ora ameaçados por 

crianças de rua, ora por desempregados, bêbados e outros indivíduos à margem da sociedade podem 

ser sustentadas pela compreensão da construção das relações estabelecidas entre os indivíduos num 

determinado espaço social e político como é o bairro.  

A população suburbana à medida que lutava e expunha o desejo de viver com melhores 

condições e receber as mesmas atenções dirigidas à parte urbana desenhava seu espaço social e 

político com os limites impostos pela conveniência. Os limites da conveniência são também 

expostos nas páginas do Correio da Manhã quando as reclamações sobre a vizinhança tornam-se 

recorrentes.  

A coluna “Reclamações” desempenhou uma dupla função durante os anos de sua publicação, 

no jornal que desde a fundação se colocara ao lado do povo. Ao mesmo tempo em que chamava a 

atenção das autoridades de todos os níveis de governo para os problemas que angustiavam a 

população como um todo, colocava-se ao lado do trabalhador, divulgando suas cartas e as injustiças 

praticadas.  



 

659 

A edição 3099, do dia 10 de janeiro de 1910 apresentou as duas funções desempenhadas pela 

coluna expressas na carta de um operário demonstrando a representação feita por alguns operários 

em relação àquele jornal. Um operário escreveu:  

Sr. Redator – Reconhecendo no Correio da Manhã um incansável defensor do povo e 

libertador dos que sofrem, é que lhe confio a presente, chamando-lhe a atenção para um 

caso sério, onde a injustiça e ignorância massacram o direito são de um operário pacato 

e bom que sempre é victima das mais desenfreadas especulações dos bandidos que 

iludindo ou protegidos pelo ministro da Fazenda ainda não tiveram punição (Correio da 

Manhã, edição 3099, 1910, p2). 

A queixa do operário naquele momento era contra o diretor da Imprensa Nacional o doutor 

Alfredo Rocha, pois o tesoureiro recusara-se a pagar os empregados, pois o dinheiro enviado pelo 

Tesouro Nacional só chegara ao meio-dia. Além do mais, reclamava dos escriturários que por 

receberem os salários regularmente no dia primeiro de cada mês, não se importavam em ser 

pontuais na emissão das folhas de pagamento. Trazia também uma crítica ao Ministro da Fazenda, 

dr. José Leopoldo de Bulhões Jardim, no governo de Nilo Peçanha, antecessor de Hermes da 

Fonseca. 

Essa expectativa de pagamento gerou grande ansiedade e o tumulto seu criou quando já no 

final do dia, o pagamento não fora feito como de costume, realizado por turma e, sim, com todos 

aglomerados na portaria da Imprensa Nacional. O diretor ao descer deparou-se com aquele tumulto 

e destratou os empregados que se achavam na portaria aguardando receber o salário. Inclusive 

dispensou um dos operários que não estava com seu chapéu na cabeça. 

Dessa forma, o operário apelava para o jornal para que interferisse na questão em nome dos 

operários da Imprensa Nacional, a fim de que houvesse fiscalização e até mesmo a visita de 

representantes das diferentes esferas políticas como Nilo Peçanha, Leopoldo Bulhões e o dr. 

Barbosa Lima para conversarem com os trabalhadores e tomarem ciência daquela realidade. 

No dia 31 de janeiro de 1910 foram feitos vários pedidos, entre eles o dos moradores, 

próximos ao estábulo localizado na Rua Ana Neri, 45, que solicitavam à coluna que o encaminhasse 

à direção de Saúde Pública para as devidas providências contra o proprietário do estábulo que 

espalhava estrume por toda a extensão da cocheira. Já na estação de Todos os Santos, os moradores 

reclamavam da falta de água e pediam a atenção da Inspetoria de Obras Públicas para que 

providenciassem uma solução para aquele transtorno. À polícia os moradores da Travessa Ayres 

pediam ação eficiente contra menores desocupados que perturbavam o sossego das famílias 

daquele lugar.  
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Os moradores do subúrbio ao enviarem cartas para o Correio da Manhã confiavam que a 

empresa Light, atenderia aos pedidos realizados através da imprensa, principalmente, por esse 

veículo de comunicação. Nessa carta especificamente, informaram que o prolongamento das linhas 

de bondes do Engenho de Dentro a Cascadura tinha ficado pronta, continuando a transportar 

materiais da obra de Campinho em seus vagões, e não divulgando a data da inauguração da linha 

de passageiros. Lembraram também da importância para a comunidade situada entre essas duas 

estações, durante o Carnaval, da existência do tráfego de dois carros, tal qual havia na linha de 

Inhaúma, entre as estações Todos os Santos e Freguesia. 

Outra carta endereçada à redação do jornal protestava junto à Empresa Ferroviária Central a 

mudança de horário a partir de 1º de fevereiro. Nesse novo horário os trens sairiam de dez em dez 

minutos e os reclamantes apontavam para a incapacidade das cancelas, localizadas nas estações de 

São Francisco, Engenho Novo e Meyer, de darem vazão aos veículos oriundos dos subúrbios. Os 

moradores informaram que no antigo horário, muitas vezes as cancelas não permitiam trânsito 

durante uma hora. Tal preocupação vinha do intenso tráfego de trens e os problemas que isso traria 

para os moradores dos suburbanos. 

A seção “Correio Suburbano” foi inaugurada a 18 de fevereiro com o intuito de servir o 

público, era uma seção exclusivamente suburbana. Colocou-se como compromisso, a mais fiel 

reportagem, sem a mínima adulteração dos fatos. 

A seção colocava-se à disposição para lutar contra os diversos níveis de poder público e fazer 

com que eles efetuassem os melhoramentos exigidos pela população e pelo comércio dos 

subúrbios, lembrando que os impostos pagos ao erário público deveriam retornar em benefícios aos 

contribuintes. 

A última vez que a coluna “Reclamações” apareceu foi em 6 de fevereiro de 1912, quando 

foi substituída pela “Cidade – Queixas que nos fazem e providências que nos pedem”. Esta 

desempenhou as mesmas funções da primeira: apresentar as queixas da população urbana e 

suburbana. O que a torna diferente das anteriores foi apresentar um discurso mais contundente, 

exigindo diretamente das autoridades competentes as providências para o problema apontado e a 

frequência reduzida com a qual foi editada, à medida que aproximava o final do mandato do 

prefeito e do presidente.  

A seção “Queixas que nos fazem e providências que nos pedem” amplia a reclamação em 

defesa dos operários na questão do cumprimento da carga horária já determinada pelo Congresso 

Operário de 1906, mas que ainda as companhias de maneira geral insistiam em desobedecer; na 
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questão de pagamento de trabalhos já realizados, dos domingos e feriados, da equiparação de 

vencimentos de categorias semelhantes, e aos trabalhadores do recenseamento. 

O jornal descentralizou as queixas em vários artigos ao longo de 1911 e 1914, tratando as 

queixas por setores ou assuntos ou como o caso da edição 5098 de 15 de julho de 1913 que abraça 

o subúrbio, mostrando que esse é abandonado pela prefeitura municipal, porque a zona sul recebe 

inúmeras cuidados. Esse foi o assunto do título “Os desprezados subúrbios da capital”: 

Queixam-se os moradores da zona suburbana, do abandono em que se encontram por 

parte dos poderes municipaes. Quaesquer melhoramentos só ali chegam após trabalhos 

e canceiras sem conta, mas chegam aos poucos com intermitências que fazem 

desesperar. As ruas continuam sem calçamento; qualquer aguaceiro, serve para a 

formação de varios lamaçais, que ficam depois apodrecendo sob acção do calor. 

Todavia, é grande, é importante a verba com que os suburbios entram, anualmente, para 

os cofres do municipio, pela incidencia dos mais variados impostos. 

É que a zona suburbana, por onde não circula a fina flor da nossa “elite”, social ou 

política, não tem força nem prestigio sufficientes para prender a atenção do prefeito[...] 

As queixas apresentadas por meio de cartas ou pela presença física dos reclamantes na 

redação do Correio da Manhã, demonstram a firme proposição de conquistar justiça, direitos de 

morar e viver naquele espaço da cidade.  

 

 

Considerações Finais 

O registro das 83 queixas suburbanas em “Reclamações” sobre as condições de moradia, 

incluindo a questão da higiene, segurança pública, transporte, trabalho e educação assinalam a 

existência de um movimento político por parte desses sujeitos históricos em busca de dignidade, 

igualdade e conquista da sua cidadania. As queixas na imprensa representam um passo a mais rumo 

à conquista de seus direitos, uma vez que deixaram de ser espectadores e buscaram através dos 

seus discursos a força para mudar as relações de força daquela sociedade. 

Considero que as queixas suburbanas dos moradores e dos trabalhadores dos subúrbios 

tenham feito parte de um longo processo de conscientização, influenciadas pelo trabalho dos 

sindicatos, e pela experiência vivida pela população de aguardar as providências às reclamações 

sobre os serviços do Estado e das empresas particulares explicitadas nas seção voltada para esse 

fim. 
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Os moradores e trabalhadores dos subúrbios em questão no ato de utilizarem a imprensa 

como concretização de sua auto-instituição, processo de autonomia de trabalhadores e moradores 

dos subúrbios cariocas. 
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ARQUÉTIPOS SUBURBANOS: A CONSTRUIÇÃO DE IDENTIDADE NOS 

ARREBALDES DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO DO SÉCULO XX 

Rafael Mattoso1 

Introdução 

Tal como afirma Flávio Villaça (1998, p. 372), concordamos que todo espaço urbano 

constitui-se de um conjunto de localizações que são produzidas através do trabalho humano, onde 

as classes sociais lutam pelas mudanças, assim como pelo controle da produção neste espaço 

desigual. Estas lutas se estabelecem nas três esferas da totalidade social: o campo econômico, 

político, e ideológica. 

Sendo assim, esta proposta de pesquisa tem como objetivo aproximar-se, por meio da 

História da Cidade e do Urbanismo, destes campos de investigação da vida social e das experiências 

cotidianas de um grande número de moradores dos arrabaldes2 da cidade do Rio de Janeiro. 

Buscando promover uma analise mais detalhada dos particulares mecanismos de habitação e 

sociabilidade, pretendemos nos aprofundar no cotidiano de parte dos agentes sociais que edificaram 

suas moradias nos bairros suburbanos, entre 1900 e 1950. 

Priorizando analisar o processo de edificação de residencias populares, assim como, da 

formação de redes de identidade e sociabilidade suburbanas e visando propiciar os limites 

territoriais necessários a esta investigação histórica, delimitamos espacialmente nosso foco em 

parte dos bairros que compunham a antiga freguesia de Inhaúma. São eles: Todos os Santos, 

Engenho de Dentro, Encantado, Piedade, Quintino e Cascadura. 

Adotaremos como corte temporal os primeiros 50 anos do século XX, pois sabemos que, no 

período estudado, um profundo conjunto de transformações sócio-espaciais estiveram em curso, 

contribuindo para a intensificação de um processo de deslocamento populacional em direção às 

áreas periféricas.  

As modificações impostas pelas reformas urbanas na região central geraram intervenções que 

só foram implementadas graças ao estabelecimento de estreitas relações de cumplicidade entre os 

representantes do governo federal e da municipalidade. Deste modo, ao longo de nossa pesquisa 

                                                 
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (PROURB/FAU). rafaelmattoso@yahoo.com.br 

2  Parte de uma cidade ou área situada na sua periferia, cercania ou arredores. No caso em questão, bairros 

específicos do subúrbio carioca. 
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avaliamos os níveis de embates travados entre estes agentes, representantes do Estado, frente ao 

plural contingente populacional que deslocava-se para os subúrbios. 

Esta poposta de trabalho pretende dar continuidade aos estudos iniciados na monografia de 

final de curso de História, intitulada “A Estética do Subúrbio”3, aprofundar alguns debates travados 

durante nossa dissertação de mestrado em História Comparada, sob o título “Echos de Resistência 

Suburbana”, em que percebemos a necessidade de usar a arquitetura como fonte histórica. 

Pude constatar de forma ainda mais evidente que a chamada História cultural, que segundo 

Ronaldo Vainfas (1997, p. 154) trabalha obrigatoriamente com o conceito de representação como 

algo que permite ‘ver uma coisa ausente’, possibilita as articulações entre o mundo social e as suas 

representações, que julgamos imprescindíveis. Sendo assim, é visível para nós que a arquitetura é 

uma dessas linguagens reveladoras.  

A arquitetura e a história têm um longo passado em comum, pois nos levam a acreditar que 

as construções devem ser entendidas como formas simbólicas que representam determinadas visões 

de mundo de uma época. Assim como, a arquitetura suburbana expressa além dos elementos do 

contexto histórico particular as concepções de vida e os elos de identidade forjados durante o 

período estudado.  

Adotamos como corte temporal as primeiras cinco décadas do século XX por acreditarmos 

que neste contexto, de média duração histórica, seja possível observarmos as ondas de 

modernidade, que se sobrepuseram à cidade do Rio de Janeiro e provocaram a troca sucessiva de 

símbolos, ora estéticos ora utilitários, sempre condicionados a padrões estipulados pela elite 

urbana. 

Tal como afirma a professora Vera Tângari, em seu trabalho “Tradição e modernidade”: 

a arquitetura da paisagem dos subúrbios cariocas; Condicionada pela “modernização” da 

paisagem, a estética arquitetônica cumpriu papel importante na formação da imagem da cidade, 

tendo sido representada através de seus diversos movimentos: o neoclassicismo, associado ao 

reinado, a belle époque e o ecletismo, vigentes desde o final do império até virada do século, e o 

arranha-céu moderno, a partir da década de 30 do século XX, são exemplos de símbolos formais, 

constituindo-se em arquétipos de desenho adotados em todo o universo da cidade.  

Também procuraremos avaliar a interferência dos códigos e posturas das legislações 

municipais referentes aos padões urbanos da então Capital Federal, já que estas determinações 

obrigatoriamente ajudavam a conformar as características das edificações. 

                                                 
3  Defendida no IFCS em agosto de 2006, sob o título “A Estética do Subúrbio: contribuições ao estudo do 

processo histórico de construção dos subúrbios cariocas 1870 – 1930”. 
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O padrão urbanistico geralmente dialoga com o estilo mais difundido no período de sua 

construção. Em virtude da época em que foram construídas, a maioria significativa dessas 

edificações é da tipologia arquitetônica Eclética. Segundo Lima e Albernaz (1998, p. 208), o 

ecletismo é a arquitetura caracterizada pelo emprego simultâneo de elementos construtivos 

provenientes de dois ou mais estilos variados e de origens diversas, na busca principalmente de 

efeitos decorativos.  

A Casa é nosso próprio elemento, nossa segunda pele, como se costuma dizer: ela é 

nosso canto do mundo, testemunha de nossa intimidade mais profunda. É por esta razão 

que ao lermos  uma casa, estamos revelando a relação de seu morador-construtor 

com o mundo e como ele se ilude ou percebe a realidade. 

Ao primeiro olhar, a casa nos parece apenas uma forma geométrica, um volume 

habitável, decidido racionalmente.  Mas logo começam a se insinuar alguns traços que 

vão compondo uma  determinada feição, uma personalidade e eis que o espírito da casa 

aparece estampado em sua fachada. É ela que conta para nós sobre seu morador-

construtor, que não é um habitante passivo, mais um artista que pinta com suas próprias 

cores, um quadro interativo. (BARROS, 1999, p.184) 

Nosso trabalho tentaremos usar a interdisciplinaridade para melhor compreender como 

cresciam tão rapidamente e de forma singular, estética e socialmente, o número de moradores e 

casas, marcadas por um alto grau de proximidade física e geográfica na região suburbana. 

Na maioria dos casos tornava-se difícil identificar onde terminava uma residência e se 

iniciava a outra. Casas, vilas, avenidas, sobrados, palacetes e chalés expressavam em si 

particularidades do modo de vida suburbana.  

Mesmo com toda pluralidade, acreditamos que alguns características comuns reproduziam-

se com grande freqüência, já que a maioria destas habitações possuíam, o pé direito alto, muros 

predominantemente baixos, fachadas ornamentadas, hortas e quintais bem cultivados, como se 

fizessem questão de ser particularmente parecidos nesses aspectos, integrando-se assim mais 

facilmente à rua e a vida cotidiana.   

As variações de residências tradicionais ainda predominam na arquitetura local. Por maior 

número que sejam e por mais nuances e detalhes que possam lhes diferenciar, possuem um traço 

comum: o fato de todas estas construções não representarem um predomínio estilístico, um tipo 

hegemônico de arquitetura. Na verdade representam muito mais uma diversidade de influências, 

uma multiplicidade de estilos, algo tipicamente suburbano, fruto da necessidade de seus moradores 

por um tipo de habitação barata, estética e digna.  
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De fato, acreditamos que nosso trabalho poderá revelar que os subúrbios cariocas são 

multifacetados e plurais, pois cada área chamada de subúrbio deve ter suas particularidades, assim 

como suas próprias relações socioculturais. 

Acreditamos que as edificações suburbanas, principalmente as casas populares, podem ser 

objetos legítimos para a compreensão da história da cidade.  Assim, admitimos que a arquitetura 

suburbana nos proporciona um vasto campo de estudo das representações, ou seja, das formas como 

as pessoas compreendem a sua sociedade. 

As casas e a arquitetura do subúrbios 

As construções carregam, além dos componentes materiais, informações sobre o período de 

sua produção, ou seja, o contexto histórico que influenciou diretamente não apenas o fazer daquele 

que produziu o edifício, mas também o olhar da comunidade. Portanto, a arquitetura é uma 

construção histórica que perpassa o olhar daquele que selecionou determinado estilo arquitetônico, 

determinou a disposição dos diversos espaços e escolheu os materiais. Este olhar é repleto de 

significações que fazem parte dos contextos históricos.  

Somos obrigados a buscar na interdisciplinalidade ferramentas e recursos que possibilitem a 

construção de um aparato técnico, metodológico e conceitual que venha a permitir o nosso 

aprofundamento no ambiente da arquitetura suburbana. 

Ao focalizamos os subúrbios direcionando nosso olhar para as moradias e suas variações 

estilísticas, situadas em uma mutável paisagem urbana composta em meio a distintos processos de 

ocupação, passamos a coletar indícios, que ainda se fazem presentes, sobre as formas de moradia, 

de relacionamento, de convívio social e até mesmo de resistência se seus moradores no passado.    

Analisaremos a estética das casas suburbanas, esclarecendo ao leitor qual noção de estética 

abraçamos, pois entendemos que a dinâmica estética não está isolada, sendo fruto das funções e 

dos valores morais e políticos de uma sociedade, contribuindo significativamente para a formação 

de uma espécie de tradição sócio-cultural. 

Para este debate adotamos como pedra fundamental o texto sobre a História dos Conceitos, 

de KOSELLECK (1992) pois através desta obra compreendemos que todo conceito tem sua 

historicidade, sendo construída para expressar uma determinada experiência humana. 

Tomaremos aqui o termo estética não unicamente no sentido de reflexão sobre o “belo”, ou 

meramente em uma ótica artística, é preciso revigorar sua anterior designação. A palavra estética 

só apareceu no século XVIII, sob a pena de Baumegarten (1714-1762), e ainda nessa altura 

significava apenas teoria da sensibilidade, de acordo com a etimologia da palavra grega: aisthesis. 
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Contudo, a estética, mesmo sem ter ainda esse nome, existiu desde a Antiguidade, e mesmo na Pré-

história4”. 

Nesta análise da atmosfera suburbana devemos vasculhar as particularidades da estética 

local, através de uma visão mais incisiva, transpondo os aspectos externos fornecidos pela análise 

das fachadas e inserindo outros elementos analíticos como: número de moradores por residência, 

renda média familiar, nível de escolaridade, técnicas de construção etc, visando enriquecer o 

resultado final deste estudo.      

Todas estas atividades sociais necessitavam de uma integração arquitetônica, os espaços de 

moradia deveriam se agregar aos clubes, igrejas, botequins, campos de futebol e qualquer outro 

lugar que fosse socialmente importante para o convívio harmonioso entre seus moradores. Neste 

ponto, a atmosfera singular dos subúrbios passaria a ser composta por um cenário harmônico de 

várias casas enfileiradas, que exibem suas diferenças arquitetônicas de forma integrada, ajudando 

a formar uma estética particular.  

Em meio a este movimento característico de edificação teremos um constante patrulhamento 

policial, sanitário e urbanístico, ou seja, mesmo sem fornecer qualquer tipo de auxílio ao grande 

grupo que fora expulso da região central, o poder público ainda reivindicava destes homens de 

poucos recursos o atendimento a uma série de exigências presentes nos Relatórios da Inspetoria de 

Higiene Pública. 

As exigências eram tamanhas a ponto de quase impossibilitar a construção de uma única casa 

completamente legalizada. É neste momento que uma forma muito peculiar de resistência será 

posta em prática por parte dos moradores suburbanos, uma tentativa de burlar as exigências dos 

códigos de construção e até mesmo estampar em sua fachada características que representassem 

seu posicionamento político, religioso, cultural e estético. 

Levantamos a hipótese de que uma das formas mais utilizadas por estes moradores era a 

prática de promover apenas uma reforma na fachada das casas antigas, enquadrando-as dentro dos 

moldes do Código de Construção de 1902 e, ao término desta rápida espécie de maquiagem, incluir 

a data de tal procedimento numa tentativa dissimulada de enganar a fiscalização, através da 

alegação de acabar de ser licenciada e por isso estar dentro das normas exigidas. Acreditamos na 

viabilidade de tal hipótese, por encontramos nesta região suburbana um grande numero de fachadas 

reformadas, contendo em sua fronte uma data próxima ao período de publicação do código que 

condiz ao mesmo contexto de reformas urbanas vividas pela cidade do Rio de Janeiro.  

                                                 
4  Interpretação que adotamos sobre a definição de estética do autor. Raymond Bayer História da Estética”. 

http://www.recensio.ubi.pt/modelos/listas/l_autor.php3?codautor=101
http://www.recensio.ubi.pt/modelos/documentos/documento.php3?coddoc=324
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Deve-se a isto o fato de um grande número de residências suburbanas ostentar em suas 

fachadas a data de edificação, em períodos distintos que vão desde 1808 (a mais antiga edificação, 

fotografada e identificada por nós, nesta pesquisa) a 1939, sendo a mais recente fachada catalogada. 

Porém, ao transpormos a imponência expressa por essas fachadas e entramos no interior de tais 

moradias nos deparamos com um forte contraste entre o novo da frente e o velho da parte interior, 

sinalizando indiretamente a prioridade do remodelamento e da reforma primordialmente para a 

parte exterior.     

Aproveitando-se deste mecanismo, ou mesmo em caso de construção de uma casa realmente 

nova, também encontramos diferentes temas e formas entalhadas em suas fachadas, motivos 

religiosos, escritos em latim, algarismos romanos, pinturas e esculturas de diversos estilos 

acabavam por conceder uma maior identidade aos seus proprietários. 

Esta característica também possibilitava uma maior identidade entre os mesmos moradores 

que passaram a se associar através de elementos comuns, tais como: nacionalidade, religiosidade 

ou até mesmo por grupos familiares. 

Sendo assim, cresciam rapidamente de forma integrada, estética e socialmente, o número de 

moradores e casas que, por muitos momentos, tornava-se difícil identificar onde terminava uma 

residência e se iniciava a outra. Casas, vilas, avenidas, sobrados, palacetes e chalés expressavam 

em si particularidades do modo de vida suburbana.  

Casas com pé direito alto, de muros predominantemente baixos, fachadas ornamentadas, 

hortas e quintais bem cultivados, como se fizessem questão de ser particularmente parecidos, 

integrando-se à rua e a vida cotidiana.   

Uma outra característica singular da realidade suburbana, historicamente datada, se dá logo 

após a implantação da rede ferroviária, onde temos o mesmo bairro e seu ciclo social sendo dividido 

pela linha do trem, criando uma descontinuidade entre as ruas de um lado e de outro da linha, 

gerando novos micro-bairros dentro de um mesmo bairro, modificando por completo a dinâmica 

socioeconômica das antigas circunscrições administrativas. Outra derivação deste mesmo 

fenômeno pode ser evidenciada pelo formato geográfico que os bairros assumem ao longo da linha 

férrea, devido à necessidade de transporte para a produção e reprodução da vida suburbana, a maior 

parte dos bairros cortados por estes meios de transporte apresentam um formato transversal e 

intercalado de ocupação. Cada bairro acaba por ter ao menos uma saída principal para a linha férrea, 

tendo seu padrão de crescimento limitado entre a estrada de ferro a sua frente e os bairros vizinhos, 

que também limitam seu crescimento tanto para a direita, quanto para a esquerda, restando apenas 
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um formato de crescimento paralelo à linha do Trem, que parte das margens da estação, em muitos 

casos, e dá nome aos bairros, seguindo um modelo de crescimento retangular.           

As variações de residências tradicionais ainda predominam na arquitetura local. Por maior 

número que sejam e por mais nuances e detalhes que possam lhes diferenciar, possuem um traço 

comum: o fato de todas estas construções não representarem um predomínio estilístico, um tipo 

hegemônico de arquitetura. Na verdade representam muito mais uma diversidade de influências, 

uma multiplicidade de estilos, algo tipicamente suburbano, fruto da necessidade de seus moradores 

por um tipo de habitação barata, estética e digna.  

Esperamos ter apresentado, minimamente, um painel sobre a importância da análise da 

arquitetura e da estética suburbana, para que se possa chegar ainda mais perto da realidade e da 

vida dessas populações pobres. Buscamos fazer uma denúncia do descaso público com relação a 

estes imóveis centenários que, devido a sua antiguidade e má conservação, tornam-se cada vez 

mais escassos em nosso cenário urbano. Quando ainda teimam em resistir à ação do tempo passam 

a ser alvo da indevida utilização pelo comércio, que em sua maioria não respeita a conformação 

arquitetônica e estética original, promovendo intervenções despadronizadas como a implantação 

de material de propaganda, a utilização de grades e muros, pinturas e reformas em geral.  

Os imóveis que por sua vez são adaptados para a moradia também sofrem alterações como a 

inserção de aparelhos de ar-condicionado, ampliação horizontal ou vertical, substituição de pisos e 

azulejos, grande utilização de terraços e coberturas de garagens, modificações que comprometem 

a preservação da memória coletiva deste espaço e que acabam por afastar e obscurecer ainda mais 

o passado da formação histórica dos subúrbios.     

Considerações sobre o conceito de subúrbios 

Para facilitar a compreensão conceitual dos debates inerentes a este trabalho torna-se 

necessário apresentar um sintético quadro sobre as particularidades do conceito carioca de 

subúrbio. Para tal, nos balizaremos no trabalho feito pelo professor Nelson da Nóbrega Fernandez 

em seu estudo sobre o Rapto Ideológico da Categoria Subúrbio. 

Por meio de rica discussão bibliográfica, Fernades nos fornece um bom panorama das 

principais interpretações conceituais sobre o tema, além de uma pertinente análise etimológica, que 

nos atenta para o fato da palavra subúrbio atualmente encontrar-se tomada por um forte preconceito 

sócio-espacial, que parece anacrônico, pois ignora a complexidade de seu significado histórico. 
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Esta falta de compreensão acerca da palavra acaba por nublar a idéia de que o subúrbio nasce junto 

ao próprio processo de inteligibilidade da cidade, ao mesmo tempo da própria concepção da urbe.  

Autores, como Lewis Munford, apontam a utilização do termo suburbiu, originário do latim, 

antes mesmo da Roma de Augusto (27 a.c), identificando a utilização do próprio termo ou similares 

nas sociedades do Egito, Babilônia e Grécia, sendo empregada para denominar cercanias da cidade 

ou arrabaldes provinciais (MUMFORD, 1996). 

Exemplos de subúrbios históricos como este acima apresentado tornam-se pouco 

compreensíveis frente ao caso carioca, porém ainda são uma realidade para a maioria dos subúrbios 

europeus e norte americanos. No entanto, diferentemente de Munford outros autores divergem com 

relação a suas interpretações do conceito de subúrbios. A falta de consenso com relação a esta 

categoria e suas respectivas linhas de interpretação motivaram autores como Maria Terezinha 

Segadas Soares, Mauricio de Almeida Abreu e o próprio Nelson da Nóbrega Fernandez, a buscarem 

historicizar a evolução deste conceito, principalmente dentro da realidade da cidade do Rio de 

Janeiro. 

Segundo o próprio autor, Maria Terezinha Segadas Soares foi à primeira geógrafa a 

evidenciar as particularidades do “conceito carioca de subúrbio”, percebendo que este 

denominava de modo pouco elucidativo e especifico todos os “bairros ferroviários e populares 

desprestigiados tanto do ponto de vista social quanto por parte do poder público”. 

Seguindo os caminhos de Lysia Bernardes e Maria Therezinha, inicialmente trilhados durante 

a década de 1950, através do trabalho Rio de Janeiro: Cidade e Região, Fernandez procurou dar 

destaque ao momento particular em que a palavra subúrbio sofreu sua principal reapropriação 

conceitual, ou melhor o que ele denomina de rapto ideológico. 

Logo nas primeiras paginas da introdução da sua dissertação, Fernandez define e que ele irá 

considerar como rapto ideológico: 

Por rapto ideológico, podemos entender uma mudança drástica do significado das 

categorias, sendo os atributos mais originais e essenciais que definiram sua existência 

expurgados de seu conteúdo e substituídos por significados novos e completamente 

estranhos a sua extração mais genuína, operação que, para Martins(...) tem por objetivo 

atender necessidades políticas e ideológicas. ( FERNANDEZ, 1996, p. 2) 

Na cidade do Rio de Janeiro, então Capital Federal, os mecanismos de segregação espacial 

já se faziam sentir pelo menos desde meados do século XIX, porém estes se intensificaram a partir 

do momento que os membros das classes mais abastadas passaram a sentir a necessidade de sair da 
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região central e se instalarem nos diversos arrabaldes da cidade, tanto ao sul como ao norte, 

principalmente para fugirem das epidemias e da vida conturbada. 

Usando de seus próprios meios materiais para tal, os membros das classes dominantes da 

época se deslocaram do centro, assim, se auto-segregaram nos arrabaldes da cidade. Desta forma, 

surgiram vários novos bairros que só passaram a se tornar mais povoados com o desenvolvimento 

dos transportes coletivos. Aos pobres restava a moradia junto ao centro da cidade, 

preferencialmente num dos diversos cortiços que ali haviam.  

Entretanto, este primeiro processo de deslocamento das classes dominantes não se 

configuraria como um processo final, pois o modelo de segregação espacial da cidade ainda estava 

em franco desenvolvimento, gestado em meio ao contexto internacional de modernização 

capitalista. Até então a palavra subúrbio encontrava ainda poucas aplicações ou repercussão além 

de seu significado tradicional. 

Para que se originasse um novo processo de segregação residencial, foi necessário o 

surgimento de novos símbolos atribuídos às diferentes áreas da cidade. De um lado, a 

palavra subúrbio deixou de significar “os arredores da cidade” para ser atribuída aos 

locais de moradia de classes médias e pouco abastadas, que teriam sido ocupados pelos 

trens e que se situavam ao norte da cidade. De outro, surgiu o conceito/símbolo de “zona 

sul”, referido à área da cidade composta pelos bairros que eram banhados pelo mar, que 

abrigavam as classes médias e altas da população, as quais tinham um estilo de vida 

moderno e sofisticado. (CARDOSO, 2010, ,p.80) 

Segundo Fernandez, até então a visão clássica de subúrbio o definia somente como área que 

cercava as regiões centrais da urbe, sendo utilizado para quase todas periferias, independente do 

uso do espaço. Mas, em ritmo acelerado esta terminologia toponímia passa a ter seu sentido 

intencionalmente deturpado, em meio ao grande crescimento da cidade. Enquanto as circunscrições 

urbanas foram reformulado o mapa carioca, simultaneamente muitas freguesias passam a ser 

redimensionadas e segmentadas em pequenos bairros incorporadas à cidade, mesmo sem deixarem 

de ser chamadas de subúrbios.  

Ao mesmo tempo em que ocorria um processo de depreciação voluntária da categoria 

subúrbio, este acabava por atingir igualmente seus moradores, ajudando a criar o estigma do 

suburbano. Procurava-se marcar não apenas uma diferença funcional deste espaço da cidade, 

embutindo um novo significado desqualificador, como também associá-lo ao feio, atrasado, ao sujo 

e perigoso. Todo um imaginário que se criou sobre este espaço correspondia a um novo modelo de 

segregação sócio-espacial. 
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LEFEBVRE (1976), que procurou em sua obra analisar a influência do sistema capitalista no 

espaço urbano, já nos alerta para o fato de que todo espaço social possuí sempre uma representação 

carregada de interesses ideológicos. No caso do subúrbio essa representação passou a gradualmente 

representar o interesse da elite dominante, que através do trinômio trem-proletário-subúrbio 

buscava de fato concretizar um modelo de ocupação para a região. 

A busca de moradias no subúrbio para atender a demanda dos pobres por habitação aparecerá 

com grande nitidez no ano de 1903, quando uma comissão designada pelo Ministério da Justiça e 

do Interior pedia uma solução para “o urgente problema das habitações populares na capital da 

República.” (BENCHIMOL, 1982, p. 39). 

A noção depreciativa dos espaços suburbanos foi incorporada de forma eficaz à sociedade, 

sendo concretizada pela falta de políticas públicas encampadas nesta região. Processo que é 

facilmente evidenciado pelos moradores das chamadas regiões “periféricas”, constatando de forma 

prática a pouca evolução e a falta de melhorias em infra-estrutura e transporte, durante mais de um 

século, resgatando a dura realidade histórica de pouca ou nenhuma assistência concedida para estas 

regiões economicamente desfavorecidas. 

De maneira algumas esperávamos que fosse fácil encontrar uma definição clara e consensual 

do conceito de subúrbio, ainda mais diante de toda particularidade que o caso carioca apresenta, 

conforme evidenciamos no trabalho do professor Nelson da Nóbrega Fernandez. No entanto, se 

existe um consenso, este paira sobre a má utilização, geralmente de forma negativa e estigmatizada, 

em contraposição a uma região central, pois “O conceito carioca de subúrbio é uma representação 

que sintetiza um discurso ideológico sobre o lugar dos pobres na cidade do Rio de Janeiro. Ela 

significa o tipo de cidadania reservada para a maioria de sua população” (FERNANDEZ, 1996, 

p.  190).  

A difícil delimitação da área em questão revela em si uma falta de interesse, fruto de uma 

depreciação do subúrbio e dos elementos que o compõe, sendo, além de uma questão 

contemporânea, um problema histórico que se expressa através da complexidade de definir estas 

fronteiras, proveniente do processo de fragmentação e reconfiguração das freguesias de Inhaúma, 

Irajá, Engenho Novo, Engenho de Dentro. 

A falta de uma uniformização estética e urbanística, a descontinuidade de construções, a 

coexistência novo e do velho, do agrário e do industrial nos ajuda a entender o emprego deste 

conceito a determinadas áreas da cidade. Sendo assim, o subúrbio passa a ser representado como a 

margem, o extra muros, o território impreciso e não consolidado ao plano urbano central, como 

apontado por DOMINGUES (1994).  Esta perspectiva acaba por não considerar o papel espontâneo 
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e sua própria edificação, de seu fazer-se, como resultado de ações individuais e do investimento 

privado de pequenos proprietários, moradores-construtores sempre direcionados a uma necessidade 

conjunta de sobrevivência econômica. 

No caso carioca o que entendemos por subúrbios históricos parecem estar muito bem 

delimitados em uma região pontual e retilínea que em sua grande maioria acompanha os contornos 

da linha férrea, sendo principalmente a da Central do Brasil de ocupação mais antiga da cidade. 

Dada a força desta perspectiva, evidenciamos que o rapto histórico fez com que fosse sendo perdida 

a polissemia do subúrbio carioca. 

Desta forma, à distância para o centro não é apenas física e sim sociológica e simbólica. 

Sendo assim, um subúrbio pode estar localizada numa área considerada como central, uma espécie 

de gueto bem típica das grandes cidades norte americanas. “Periferização e subúrbio no sentido 

geométrico do termo podem , assim, não  coincidir.”    

Para melhor exemplificarmos essa complexa relação e demonstrarmos sua atualidade temos 

como exemplo clássico o processo de congestionamento urbano das grandes cidades e seu 

respectivo escoamento para os subúrbios. No caso carioca a “ideologia burguesa” das elites locais 

optou por criar novas periferias associando prontamente estas regiões ao belo e ao moderno. Cria-

se assim, o Jardim Botânico, Gávea, Leblon e de forma mais radical e contemporânea a Barra da 

Tijuca, num processo que reverte a concepção natural de proximidade física em relação à distancia 

social, na busca de criar nesta nova periferia um “mundo perfeito”, longe suficiente da “pobreza 

mórbida”, e completamente desassociando dos subúrbios históricos.5   

Contudo, os subúrbios ferroviários não foram lugares destinados exclusivamente aos pobres, 

o que significa que, do ponto de vista do direito social da habitação, podemos afirmar que a 

República, além de expulsar os pobres da região central da cidade, não garantiu sequer condições 

mínimas para estes ocuparem os subúrbios.  

Um exemplo esta equivocada prática pode ser vista durante a gestão Pereira Passos, onde 

através do Decreto de número 39, de 10/02/1903, criou-se uma série de normas para construção 

que dificultavam ainda mais a construção de habitações populares nos subúrbios. Assim, a tentativa 

de organização espacial acabou propiciar a criação de favelas por toda cidade – inclusive naquelas 

áreas mais periféricas, que teoricamente seriam destinados aos proletários.  

                                                 
5 Considerados aqui os subúrbios da Central do Brasil como sendo os de ocupação mais antiga da cidade.   
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Através da consulta e contraposição do trabalho de FERREIRA (2009), outro autor que assim 

como nós usou a referencial obra do professor Nelson da Nóbrega Fernandez de base para a 

inteligibilidade do conceito de subúrbio pudemos perceber: 

(...) que o padrão de segregação que se reproduz através do conceito carioca de subúrbio, 

reifica o subúrbio enquanto ideologia, o que acaba por legitimar não só os discursos que 

fazem apologia ao status quo como aqueles que se opõem a ele e o denunciam; isto 

porque não vão além da forma, ou seja, classificam as aparências mas não as explicam 

e ao não fazê-lo reificam as práticas sociais a partir da ideologia dominante. Portanto, 

repete-se um dos fundamentos das ideologias que é a negação e/ou omissão do processo 

histórico. É a naturalização do real e sua redução ao presente, onde o passado existe para 

ratificá-lo. (FERREIRA, 2009, p. 7) 

Neste sentido propomos um novo entendimento das relações de poder, diretamente expressas 

na configuração geográfica da cidade, principalmente a partir do processo de construção 

depreciativa da categoria subúrbios. Assim, acreditamos que as regiões destinadas às classes pobres 

no passado encontravam-se, e ainda encontram-se, inteiramente sucateadas e desfavorecidas frente 

a um núcleo detentor de melhores sistemas de infra-estrutura urbana, bem como de seus respectivos 

equipamentos.  

Após o advento da revolução industrial tem-se um cenário cada vez mais furtivo para a 

produção de espaços de diferenciação - uma necessidade compatível com a lógica consumista e 

individualista - onde o “espectro aristocrata”6 almejava separar e classificar cada vez mais a 

potencial sociedade de consumo.  Esta moral trazia consigo uma nova concepção de organização 

espacial e social que priorizava o espaço privado em detrimento ao papel do lugar público, ou 

melhor, tentava apropriar-se e reformular o papel do público no campo privado, onde a idéia do 

controle cotidiano passa gradualmente a fazer parte da esfera do poder privado que imediatamente 

cria seus próprios signos e leis para lhes garantir um privilegiado status social.  

Através deste entendimento sobre as distintas realidades geopolíticas da cidade pretendemos 

que todos os leitores possam alcançar o teor segregacional contido na origem de um projeto elitista 

de depreciação7 do subúrbio, que aos poucos passaria a influir na modificação da visão sobre as 

antigas freguesias rurais, produzindo uma nova concepção pejorativa desta região, sobretudo 

                                                 
6 Entendido aqui como um resquício do modo de pensar da antiga sociedade de cortes, socialmente estratificada, que 

parecia manter-se através do tempo principalmente pela idéia da classificação social.     

7 Sempre buscando o afastamento político e o distanciamento socioeconômico, através de uma espécie de ferramenta 

de controle desta mesma população pobre. 
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durante o período de transição8 econômica e política, vivenciado pela sociedade carioca entre as 

primeiras décadas do século XX. 

Ao término deste primeiro capítulo esperamos termos apresentado, de forma coerente, os 

pontos fundamentais deste trabalho, no que se trata da necessidade cotidiana de resistências do 

plural grupo que passa a compor os subúrbios. Assim como acreditamos ter apontado minimamente 

os principais acontecimentos históricos que contribuíram para a formação e manutenção desta área 

chamada de subúrbio. Também gostaríamos de deixar claro ao leitor nossa compreensão quanto à 

necessidade de manutenção e utilização da palavra subúrbio que, segundo o nosso entendimento, 

não implica necessariamente em uma reafirmação da depreciativa lógica dominante.  
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ESQUINAS, CALLES Y PLAZAS: OCUPACIÓN DE ESPACIOS POR EL MOVIMIENTO 

DE DIVERSIDAD SEXUAL EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR 

Amaral Palevi Gómez Arévalo1 

A manera de introducción 

En la época moderna, los conglomerados urbanos de grandes dimensiones, que constituyen 

generalmente las ciudades de mayor importancia económica, política y cultural de los países, han 

creado un imaginario en las personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans (LGBT) que las ciudades, 

son una especie de paraíso para vivir libremente una sexualidad y expresar una identidad de género 

disidente a las normas (Martel, 2014). No obstante, para alcanzar este paraíso, primero se debe de 

pasar por el infierno de la marginalidad, exclusión y precariedad a la que son orillados muchas de 

las personas LGBT al interior de las ciudades, como el caso de San Salvador. 

Esta comunicación tiene el objetivo de describir el proceso de organización del movimiento 

de diversidad sexual y la ocupación de espacios al interior de la ciudad de San Salvador, que nace 

desde la precariedad de espacios urbanos donde estaban confinadas las personas LGBT hasta la 

toma de espacios urbano simbólicos de la identidad salvadoreña por medio de diversos actos de 

protesta e reivindicación de derechos; pasando por una resignificación política de la calle: dejar de 

ser un espacio de discriminación a uno de protesta, lucha política y construcción de ciudadanía.  

Para mostrar ese camino, la comunicación se divide en cuatro apartados principales. El 

primero de ellos es un breve relato de la historia de San Salvador. Este aborda desde el proceso de 

fundación de la ciudad hasta su consolidación como principal conglomerado urbano de El Salvador. 

San Salvador fue ideada para albergar a la élite, por tal razón los procesos de discriminación son 

constantes y variados que inducen a una segregación.  

En el segundo apartado, retomamos el análisis de los procesos de segregación al interior de 

la ciudad, por medio de establecer una geografía del trabajo sexual de mujeres trans y hombres gay 

en la ciudad, retomando la esquina como categoría simbólica de la exclusión, discriminación y 

precariedad de las personas LGBT.  En el tercer apartado, se muestra como el proceso de 

organización de lo que ahora constituye el movimiento de diversidad sexual se origina en las 

esquinas, y analizamos el proceso político de resignificación de las calles que las diversas marchas 
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y actos de protesta promueven. Esta ocupación permite, en cierta medida, la conquista de la 

ciudadanía negada a las personas LGBT. 

Para finalizar, el movimiento de diversidad sexual ha promovido la resignificación de los 

espacios de discriminación, violencia y exclusión de las personas LGBT: las esquinas, las calles y 

las plazas. Ahora estos espacios urbanos se tornan palestras para exponer su agenda política de 

exigencia de derechos humanos, generando una visibilidad de los excluidos.  

 

1 San Salvador: un breve relato de su historia 

Entorno del año 1524 las tropas invasoras de los españoles, acompañados por indígenas 

tlaxcateclas de México y Cachikeles de Guatemala entran al territorio del antiguo Señorío de 

Cuscatan que era integrado por descendientes Náhuatl-Toltecas y que fueron nombrados como 

Pipiles. Las principales ciudades Pipiles eran Izalco y Cuscatan. Los Pipiles realizaron una férrea 

resistencia a los invasores, quiénes tuvieron que replegarse al concluir la primera incursión. 

Tras el infructuoso intento de dominio de Cuscatan principal centro político Pipil, que fue 

nombrado como Cuscatlán por los tlaxcatecas que acompañaban a los españoles, -termino-

sinónimo con el que se puede designar al actual territorio salvadoreño-, se dieron a la tarea de 

fundar una ciudad para españoles fuera de los patrones de la Colonia. Esto quiere decir que no 

fundaron la nueva ciudad española sobre el principal centro político indígena de la región, sino que 

optaron por el valle de la Bermuda a 10 km. de la actual ciudad de Suchitoto y alrededor de 40 km 

de la actual ciudad de San Salvador. 

En el año 1525 se realiza la primera fundación de una villa por órdenes de Pedro de Alvarado. 

Esta misma villa tuvo que ser abandonada en 1526 luego de una rebelión indígena que provocó la 

huida de los españoles y sus aliados tlaxcateclas (Fowler, 2011, p. 23). Posteriormente, en el año 

1528 se realiza una nueva refundación de la ciudad a las órdenes de Jorge de Alvarado (Fowler, 

2011, p. 23). Esta refundación de la ciudad marca oficialmente el nacimiento de San Salvador. 

Después de 10 años de establecimiento de la nueva ciudad, empiezan a existir inconformidades 

entre sus vecinos. Dos eran los alegatos principales, la falta de espacio y la poca producción que se 

podía obtener de las tierras que rodeaban la ciudad. A partir de 1539 se inicia un proceso, al 

principio no permitido, pero luego oficializado en el año 1545, del traslado de la ciudad para los 

márgenes del Río Acelhuate al interior del valle de Salcoatitán  (Fowler, 2011, p. 24). Ubicación 

actual de la ciudad de San Salvador. 
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El territorio de Cuscatlán al no tener recursos minerales de importancia para su extracción, 

las encomiendas, entidad político-administrativa de esclavitud de los indígenas, se organizaron 

entorno a la explotación de recursos agrícolas. Los tres principales recursos naturales explotados 

fueron el cacao (producción de chocolate), el bálsamo (perfumería) y el añil (colorante azul 

natural). Durante toda la época colonial estos tres productos representaron procesos de 

enriquecimiento para la élite española y la explotación de indígenas y negros.  

La explotación del añil, principalmente, organizó el paisaje urbano y demográfico colonial, 

debido a que era necesario tener la mano de obra cerca de los centros de producción. En tal sentido, 

villas, pueblos y aldeas fueron distribuidos por todo el territorio desembocando en un territorio 

densamente poblado (Baires; Lungo, 1981, p. 72). No permitiendo una aglomeración urbana que 

se sobrepusiera ante otras ciudades 

Para el año 1770, el Arzobispo de Guatemala Pedro Cortés y Larraz presenta una delineación 

de San Salvador de ese momento: 

La ciudad de San Salvador está situada en llanura a la falda de un volcán muy empinado, 

llamado por su nombre, el volcán de San Salvador. Está la ciudad en hermosa posición, 

con calles bien formadas, buenas casa y plazas, no obstante que se ven varios edificios 

arruinados, o por causa de los temblores, o porque hay mucha gente pobre y ociosa; pues 

se compone (menos de indio) de la de toda especie de españoles, ladinos, mulatos, entre 

los que hay muchos vagos y haraganes (Cortés y Larraz, 2000 [1770], p. 101). 

Como punto de interés se encuentra el trazado moral de los san salvadoreños de esa época: 

“[…] la deshonestidad se halla tan dominante, que se dice y se ha predicado públicamente, que es 

esta ciudad la Sodoma de estas provincias aun dominando en todas ellas la impureza con exceso 

escandaloso” (Cortés y Larraz, 2000 [1770], p. 103). Para tal distinguido honor los pobladores de 

la ciudad deben de haberse esmerado.  

El concepto de “Sodoma de estas provincias” no debe pasar desapercibido.  Este concepto en 

el imaginario católico-cristiano es asociado a las relaciones sexuales entre personas del mismo 

sexo, y para ser más específico, entre hombres. Esta situación abre la posibilidad de intuir la 

existencia de este tipo de prácticas sexuales que eran realizadas al interior de la ciudad. No obstante, 

a las descripciones morales negativas del Arzobispo Cortés y Larraz, San Salvador fue ascendida 

al grado de Intendencia en 1785 (López Bernal, 2006, p. 89).  

Teniendo en cuenta lo anterior, no es de extrañarnos que al interior de San Salvador se gestó 

el Primer Grito de Independencia el 05 de noviembre de 1811, tanto para el territorio salvadoreño 

como de las demás provincias del istmo centroamericano. El 24 de enero de 1814 se realiza un 
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segundo intento de independencia. La independencia de la Corona se obtiene el 15 de septiembre 

de 1821, sin embargo, entra en escena el intento de anexión ejecutado por México entre 1821 y 

1823. Solamente San Salvador y San Vicente opusieron resistencia a la anexión (Bonilla, 2011).  

En la época republicana, San Salvador en un breve periodo fue Capital Federal, pero la 

Federación como proyecto político no resistió a los intereses particulares de caudillos afincados en 

los poderes ejecutivos de los nacientes Estados. 

Para 1920 y gracias a la plantación intensiva del café en locales próximo a San Salvador, la 

ciudad se puede describir como “esplendorosa en su centro, y paupérrima en la periferia” (Baires; 

Lungo, 1981, p. 80). Esta situación se produjo debido a la migración de personas del campo para 

la ciudad, en la que no se crearon las políticas públicas necesarias para dar acogimiento a los 

trabajadores de las fincas de café, que si bien es cierto trabajaban mayoritariamente por temporadas 

(noviembre-febrero), estos en una gran medida no retornaban a sus lugares de origen cuando la 

temporada de recolección del café finalizaba. En esta época la élite abandona paulatinamente el 

centro y se traslada al oeste de la ciudad, y el centro, antes lujoso y resplandeciente, inicia un 

proceso de decadencia por medio del “surgimiento y extensión del "mesón" como forma de 

vivienda dominante de los grupos populares” (Baires; Lungo, 1981, p. 71). En esta misma época 

San Salvador se consolida como principal núcleo urbano de El Salvador (Baires; Lungo, 1981, p. 

78). 

El General Hernández Martínez promovió una serie de reformas para tratar de mitigar los 

estragos de la quiebra del precio de café debido a la recesión económica de Estados Unidos. Un 

punto de interés para nuestra discusión es por medio de Hernández Martínez se ejecuta una política 

de construcción de una identidad cultural.  En este caso se empiezan a recuperar personajes de 

nuestra historia para transformarlos en símbolos de identidad nacional (López Bernal, 2007). Tal 

suerte padeció la imagen de Atlacatl, jefe político del Señorío de Cuscatlán que ofreció férrea 

resistencia a los invasores españoles en 1824. Una imagen de Atlacatl fue colocada en el pórtico 

del Palacio Nacional y una estatua fue instalada en el municipio de Antiguo Cuscatlán. Se promovió 

la construcción de un modelo de cultura popular caracterizado como indígena y campesino (Lara-

Martínez, 2012, p. 169), teniendo como base la ciudad de San Salvador como fuente de la cual 

emanaba la política cultural que pretendía homogenizar las diferencias culturales. Al interior de las 

plazas del centro histórico de San Salvador son colocadas imágenes de personajes emblemáticos 

en la construcción del Estado Salvadoreño como Francisco Morazán, Gerardo Barrios y la 

construcción del Monumento al Divino Salvador del Mundo. 
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Entre la década de 1940 a 1960 se consolidan los asentamientos marginales de La Fortaleza 

(1948), Colonia Quiñonez (1956), colonia Morazán (1957) (Baires; Lungo, 1981, p. 72); creando 

una ciudad con la característica constante de tener “diferencias radicales, de extremos 

inverosímiles” (Soriano, 2005, p.11): a la par de un edificio que vende sus apartamento de lujo por 

1 o 2 millones de dólares, se encuentran viviendas de zonas marginales que padecen todo tipo de 

inclemencia naturales y sociales al estar construidas sobre zonas de riesgo y al no ejecutar política 

públicas de inclusión se transformaron en viveros de la delincuencia y violencia juvenil. 

Las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans (LGBT), la mayoría de veces, son orillados a 

residir en estos espacios marginales, donde son objeto de diversos procesos de discriminaciones y 

violencias.  

2 Esquinas: escenarios de discriminaciones y violencias   

La calle, como espacio urbano, siempre ha sido el lugar público por excelencia, en donde 

todos tienen el derecho de estar y la obligación de respetar al otro. No obstante, para las personas 

LGBT la calle es un espacio de exclusión, discriminación, persecución y muerte. El manifestar un 

modo de comportarse diferente a lo que la norma binaria exige a los cuerpos de hombres y mujeres, 

al que ultrapasa o se encuentra en la frontera de lo correctamente permitido para un hombre o una 

mujer, la colectividad heteronormatizada utiliza la homofobia en diversos grados para amedrentar, 

estigmatizar, discriminar, lastimar, herir hasta asesinar a cualquier persona LGBT que manifieste 

públicamente su orientación sexual, sus deseos, su expresión o identidad de género. 

En la calle se ejerce una vigilancia de los roles y los estereotipos binarios de género que tanto 

hombres como mujeres debemos ejercer. A quién traspase o se encuentre en los márgenes de los 

roles binarios de género se expone a insultos que pretenden ser un medio pedagógico para que esta 

persona corrija sus errores y realice el performance correspondiente a su sexo biológico. A través 

de los insultos se construyen categorías y jerarquías sexuales. Veamos algunos ejemplos al 

respecto. 

Maricón, afeminado, culero, pipián, del otro lado,… son alguna de los insultos-categorías 

que se escuchas en las calles de San Salvador para referirse a hombres que presentan una expresión 

de género que no corresponde a la esperada de su sexo biológico y que en muchos casos, estos 

también llegan a desarrollar prácticas sexuales con personas del mismo sexo. En este punto se crea 

una jerarquía sexual, estableciendo posiciones de mando y sumisión entre los hombres. El nombrar 

a un hombre como culero por parte de otro hombre, en este acto del habla se establece un proceso 
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de dominio simbólico del que insulta-categoriza sobre el que es insultado-categorizado, creando el 

binomio de masculinidad hegemónica-masculinidad subalterna de jerarquización sexual entre las 

masculinidades (Connell, 2003): “El culero representa el oprimido por antonomasia” (Lara-

Martínez, 2012, p. 180).  

En el caso de las mujeres que no siguen el patrón binario de género, la categoría lesbiana es 

utilizada como forma de humillación y juicio moral negativo (Matus; Oliva, 2008). Por otra parte, 

marimacha remite a una ambigüedad antropomorfa del cruce de una mujer y un macho-hombre 

(Matus 2007). Por su parte, machorra pretende ser un adjetivo superlativo de macho, pero en este 

caso un macho imperfecto ya que al referirse a una mujer con este concepto se le reconoce de forma 

negativa sus deseos y prácticas sexuales con otras mujeres. Ante tales categorías no es de 

extrañarnos la afirmación popular-machista que sentencia: “las lesbianas pueden dejar de hacer 

cosas malas y pasajeras si en realidad lo quisieran” (Cisneros, 2006, p.15). En otras palabras, las 

mujeres que presenta una expresión de género masculina y que ejercen prácticas sexuales con otras 

mujeres son automáticamente designadas como no humanas, sino como proyectos de hombres 

injertados por un deseo masculinizado de atracción hacia otras mujeres, pero sin el órgano sexual 

masculino para poder consumar el coito sexual.  

En el caso de los bisexuales, tanto hombres como mujeres que presenta una expresión de 

género acorde a su sexo biológico y que socialmente visibilicen relaciones heterosexuales; pueden 

encubrir prácticas sexuales con personas de su mismo sexo. No obstante, existe la categoría de 

volteado (Romero, 2009, p. 75) para referirse a una persona -considero que principalmente a un 

hombre- que efectúa prácticas sexuales con personas de ambos sexos. Pero esta categoría, tiene 

una construcción social que da connotación de ser mudable o momentánea, siendo así una especie 

de “macho ilegal fronterizo” (Orellana, 2011, p. 55). 

En el caso de las personas trans, en específico de las mujeres trans, hasta finales del milenio 

pasado era muy usual ser llamadas de travestidos (Cruz; Sánchez; Azcunaga, 1999, p. 62). 

Travestido, es un insulto-categoría porque niega la identidad femenina que las mujeres trans construyen 

por medio de la modificación corporal, la reproducción de gestos femeninos y la utilización de prendas 

de vestir asociadas culturalmente a las mujeres como faldas y zapatos de tacón alto entre otros tantos. 

En este sentido, esta categoría pretende hacer ver a quienes transgreden las normas del binarismo 

sexual, aunque efectúen todas las modificaciones para llegar a tener una expresión de género femenina, 

nunca llegarán a ser realmente mujeres, sino que solamente travestidos que pretenden usurpar la 

identidad femenina. 



 

685 

Los actos de habla con un alto contenido de discriminación producen que las personas LGBT 

deban ocupar espacios urbanos marginales. Esta situación se refleja en el ejercicio del trabajo 

sexual de calle a que son destinadas muchos y muchas personas LGBT. El trabajo sexual de calle 

se ejerce principalmente en la noche. La noche se transforma en una aliada-cómplice de las 

personas LGBT. Ser aliada significa que la noche crea un escenario propicio para que las personas 

LGBT puedan manifestar su orientación sexual y expresión de género con menos posibilidades de 

padecer algún insulto por parte de los vigilantes sociales de las normas sexuales. También la noche 

se puede tornar cómplice al poder ocultar mejor los procesos sociales de discriminación y violencia, 

que padecen las personas LGBT. 

El trabajo sexual de calle de personas LGBT, principalmente mujeres trans y hombres gay, 

presenta claras divisiones de acuerdo a la expresión de género para ocupar espacios urbanos 

determinados. Los hombres gay, que presenta una expresión de género masculina tradicionalmente 

se les encontraba en tres áreas: a) Calle Arce, 1ª Calle Poniente, Calle Darío, Prolongación de la 

Calle Arce, b) Plaza Morazán, Libertad y Gerardo Barrios y c) Redondel Masferrer. Al tener una 

expresión de género que corresponde con su sexo biológico, muchos de ellos, principalmente los 

que se ubican en las Plazas pueden ofrecer sus servicios incluso en horas diurnas. Los que se 

ubicaban en las Calles sus servicios son ofrecidos principalmente en la noche. Los que se ubicaron 

alguna vez en el Redondel Masferrer, al estar este ubicado en la zona oeste, aquéllos prestaban sus 

servicios muy probablemente a clientes residentes de esta zona de la élite de la capital. 

Por su parte las mujeres trans, presenta una geografía más diversificada. Por una parte, en la 

zona oriental de la capital, ellas se entre mesclan y están presentes en diversas cuarterías junto a 

otras mujeres cisgénero con las que se exponen a los transeúntes-posibles clientes con poca ropa 

para incitar la utilización de sus servicios. Estas cuarterías pueden ser vistas en la Calle Celis, 4ª 

calle oriente, Plaza Zurita y calles aledañas a la Avenida Independencia.  El horario de trabajo de 

ellas es diurno, para que quienes se desplazan por las calles donde están puedan acceder a sus 

servicios. Esta clientela se puede caracterizar de bajo ingresos.  

Cuando cae la noche, la geografía urbana de presencia de mujeres trans ejerciendo trabajo 

sexual se transforma. Estas se desplazan desde la zona oriental de la ciudad para la zona noroeste. 

Los principales punto donde se establecen son la Alameda Rossevelt, 1ª calle Poniente, Boulevard 

de los Héroes, 25 Av. Norte, 59 Av. Norte, la 49 Av. Sur y calles aledañas al Monumento del 

Divino Salvador del Mundo. En este caso se puede caracterizar grosso modo a los clientes que 

procuran el servicio de las mujeres trans como trabajadores profesionales de clase media, ya que la 
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mayoría de ellos llegan a los puntos donde se encuentran las mujeres trans en vehículos y poseen 

dinero suficiente para pagar un establecimiento particular para consumar el servicio. 

En el momento de efectuar el servicio, entre el primer contacto-la consumación-el retorno 

al punto de partida las mujeres trans y hombres gay pueden ser objeto de diferentes tipos de 

violencias, incluso la muerte. Un claro ejemplo de esto fue el caso de Tania en 2009. 

Al igual que otros días, Cristian de 17 años camina solitario con una mochila con todos 

sus utensilios, medias, accesorios y vestimentas por la 49 Ave. Sur hasta la intersección 

con la Ave. Roosevelt. A las 9 de la noche, inició en medio de unos frondosos árboles 

que dificultaban la iluminación nocturna de las calles y avenidas de San Salvador, el 

proceso que da resurrección a Tania para ejercer el trabajo sexual como medio de 

sobrevivencia. “Martes típico”, se dijo ella, al tomar su posición de exhibición a las 10 

de la noche del 9 de junio de 2009. Ningún “cliente” por más de cuatro horas, hasta que 

alrededor de las dos de la madrugada, se acerca un automóvil amarillo marca 

Volkswagen modelo new Beatle, en donde tres hombres le hicieron la señal de oferta 

para el alquiler de su cuerpo. Ella se acercó, desconfió desde un primer momento de los 

tres hombres, mas empezó a cruzar unas palabras con ellos sin mayor sentido… hasta 

que dos de los hombres se bajaron y la subieron a la fuerza al automóvil.  Al escuchar 

los pedidos de ayuda, otras mujeres trans trataron en vano de alcanzar al carro que tomo 

un rumbo desconocido. Desde que se tuvo conocimiento de su secuestro se activó el 

protocolo de acción al interior de las organizaciones LGBT de El Salvador con 

colaboración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se circuló la 

información vía internet alertando del acontecimiento. En los próximos 3 días la 

búsqueda se intensificó por parte de la comunidad LGBT. Amigos desesperados 

realizaron llamadas al celular de Tania, pero este hecho fue el peor de los augurios que 

esperaban. Al contestar las llamadas, se escucharon frases como “ella va a morir, es lo 

que merece”, “después de esta siguen ustedes culeros” y en el sonido de fondo de las 

llamadas se escuchaban quejidos y lamentos. Después de 7 días de secuestro el 15 de 

junio de 2009, el cadáver de Tania fue encontrado sobre la Ave. Jerusalén con signos 

muy claros de tortura tales como cortes en las extremidades, el ano de fuera como prueba 

de que fue empalada, entre otras. Medicina Legal determinó como causa de muerte: 

trauma craneoencefálico severo de tipo contuso. Actualmente no se tiene información 

sobre la investigación y se desconocen los autores del hecho. 

Lo anterior es una paráfrasis de uno de los casos de homicidios del año 2009 (Ayala, 2009, 

p.15-16). Este es una de las 27 muertes de personas LGBT que se perpetraron en el año 2009 

(Asociación Salvadoreña de Derechos Humanos Entre Amigos, 2010, p.11), con especial énfasis 

en el mes de Junio, en donde el debate de la propuesta de reforma constitucional para matrimonios 

del mismo sexo “[…] creó un ambiente de intolerancia y hostilidad hacia las personas LGTB, 

quienes fueron víctimas de actos de amenaza y violencia” (Asociación Salvadoreña de Derechos 

Humanos Entre Amigos, 2010, p.18), constituyendo de esta forma en el imaginario colectivo de la 

población LGBT salvadoreña el junio negro. 
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En El Salvador, han existido otros meses negros, pero que la población general ha 

desconocido. Según, Lester y Chávez (2016) en el mes de octubre de 1980, al fragor de limpiezas 

sociales de zonas de prostitución trans se realiza una redada policial en las proximidades del 

Monumento al Divino Salvador del Mundo, en la que desaparecieron como mínimo 12 mujeres 

trans. Esta masacre fue invisible para la mayor parte de la población, ya que esas vidas no eran 

suficientemente vidas para ser valoradas y como tal no tenían la suficiente dignidad humana para 

ser lloradas y mucho menos recordadas (Butler, 2010). 

Después en el año 1998 se efectúa un proceso de muertes de personas LGBT. Primero, fueron 

víctimas mujeres trans que realizaban trabajo sexual de calle; pero luego las víctimas fueron 

hombres gay de sectores profesionales, no relacionados al trabajo sexual de calle. Por la forma de 

operar, se llegó a suponer por las características de los delitos, la existencia de “escuadrones de la 

muerte” (Hernández; Hernández, 1998, p. 2) ejecutando una política de exterminio de personas 

LGBT.  

Los acontecimientos narrados anteriormente, y otros que no están expuestos, aunque fueron 

realizados en tres décadas diferentes; guardan en común un esquema de accionar similar: violencia 

extrema que conduce a la muerte; en donde dichos actos “persiste una premeditada complicidad 

con la impunidad” (Mendizábal, 2012, p. 39). Así, el estar en las esquinas de las calles aguardando 

clientes en las noches en San Salvador, para muchas mujeres trans representa que su vida puede 

terminar en esa noche. 

 

3 Calles: Organización y marcha del orgullo gay-lésbico 

Si bien es ciertos las esquinas ocupadas para realizar trabajo sexual en San Salvador 

representan un riesgo para la vida de muchas personas LGBT, también en estas se han gestados 

procesos de organización, lucha y protestas contra la homofobia de la sociedad. 

Al inicio de la posguerra, en el año 1992 un grupo de hombres gay y mujeres trans se reúnen 

en el Parque Cuscatlán para plantear algún tipo de respuesta ante la epidemia del VIH que estaba 

asolando a los homosexuales. Estas reuniones no estuvieron exentas de problemas y dificultades. 

Tras 12 años de conflicto armado, cualquier grupo de personas reunidas en lugares públicos, podían 

ser catalogadas por los cuerpos de seguridad como grupos subversivos. Esta situación aconteció 

con este grupo que era perseguido por policías y guardias nacionales tildándolos de guerrilleros y 

culeros. De estas primeras reuniones, con el pasar de los años y gracias al apoyo de la Fundación 
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Nacional para la Prevención, Educación y Acompañamiento de la Persona VIH/SIDA (Fundasida) 

se integra el primer grupo de personas LGBT que tiene como fin la lucha por los derechos humanos 

de personas de diversidad sexual. 

Una de las primeras estrategias para convocar a otras personas a participar en este esfuerzo 

fue colocando anuncios en postes del tendido eléctrico, en los lugares asiduos de trabajo sexual de 

calles de mujeres trans y hombres gay. Así se comienza a resignificar el espacio urbano público de 

la calle y se promueve la organización política de las personas LGBT. Esta misma estrategia se 

desarrolló para convocar a la primera marcha del orgullo gay en 1997.  

En junio de 1997 se realiza la primera Marcha del Orgullo Gay, su recorrido fue desde el 

parque Cuscatlán hasta la Plaza Francisco Morazán. Este recorrido es el tradicional que los 

movimientos sociales han utilizado para demandar al Estado el respeto de los Derechos Humanos. 

La convocatoria se realizó en memoria de la masacre de mujeres trans realizada al inicio de la 

década de 1980. 

El ocupar las calles por medio de la marcha, las mismas calles que tanto de día como de 

noche son espacio de discriminación y violencia hacia personas LGBT es un acto político de 

reivindicación de Derechos. El sentimiento de temor internalizado por las personas LGBT, por el 

odio y la ignorancia que la homofobia promueve por medio de los insultos-categorias, miradas 

desconfiadas, gestos desaprobadores y las actitudes negativas como mecanismos de control; son 

superadas por la acción colectiva de manifestarse en la calle, siendo una acción revolucionaria 

pacífica contra la heteronormatividad, que al mismo tiempo visibiliza la existencia de personas 

LGBT y demandan respeto por su forma de vida. La calle se transforma, aunque sea por unas 

cuantas de horas, en una aliada de las personas LGBT.  

La marcha ha adquirido un carácter anual desde 1997. Una vez por año existe una disrupción 

al orden binario heterosexual por medio de la exposición de personas que tienen formas diferentes 

y variadas expresar su género y de vivir su sexualidad. El evento ha llegado a convocar hasta 7,000 

personas, el número de personas que asiste tiene una correlación directa con los procesos de 

organización de colectivos y asociaciones que se han desarrollado desde 1992 hasta 2016.  

Aunque la marcha sea el mayor acto de visibilidad política y resignificación de la calle; se 

debe mencionar la existencia de otros momentos de resignificación de la calle promovidos por 

identidades político-sexuales particulares: Lesbianas y Mujeres Trans. 

En el año 2008 se realiza la Primera Caravana Lésbica: Los colores toman vida, en el marco 

de las celebraciones del 28 de junio. Esta caravana se organiza para hacer una clara denuncia del 

doble proceso de discriminación que las lesbianas padecen: por ser mujeres y por ser lesbianas. 
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También es un llamado de atención para el propio movimiento de diversidad sexual, que muchas 

veces a su interior reproduce las lógicas de dominación del patriarcado y el machismo. Este proceso 

de denuncia toma mayor auge al inicio de la década de 2010, con la conformación de colectivos 

lésbicos-feministas que plantearon un proceso autónomo de trabajo para gestionar sus demandas 

políticas al Estado. En este contexto, se convoca a organizar el Bloque lésbico en la Marcha de la 

Diversidad Senxual en junio y se realiza la Karavana Rebelde con el objetivo de celebrar en las 

calles, la Plaza del Divino Salvador del Mundo y el Monumento a la Constitución el Día de la 

Rebeldía Lésbica en octubre de 2012.  

Respecto a las mujeres trans, la actividad que organizan para exponer su agenda político-

sexual es La Marcha contra la Transfobia organizada desde 2010 en el marco del 17 de mayo. La 

realización de la primera marcha contra la transfobia, llama la atención por que escapa a todos los 

otros eventos de esta naturaleza: su realización fue en la noche. La convocatoria de concentración 

se realizó a las 5 pm en el Monumento al Divino Salvador de El Mundo para luego caminar hacia 

el Monumento de la Constitución. Las calles, desde la concentración hasta la finalización de la 

marcha, son las que las mujeres transexuales utilizan en otros días para ejercer su trabajo sexual, 

en tal sentido se hace un acto de protesta que pretende resignificar los propios espacios cotidianos 

donde ejercen su trabajo sexual, tratando de eliminar la carga simbólica negativa de muerte que 

representan estas calles para este grupo poblacional. Desde 2010 se ha realizado esta marcha y 

poco a poco se ha ido incluyendo otras identidades sexo-políticas que reclaman respuestas y 

políticas públicas adecuadas para disminuir los altos índices de discriminación existente contra 

personas LGBT en el país. Cada una de las acciones anteriores promueve la resignificación de las 

calles como espacios urbanos que deben de ser inclusivos en todo momento.  

 

Palabras de cierre 

En este recorrido, iniciado en la fundación de la ciudad de San Salvador, se puso de 

manifiesto que entre sus objetivos se contemplaba ser un lugar de residencia y poder para la nueva 

élite que se estructuraba y desde ahí ser el punto focal para el proceso de dominación territorial. 

Con el transcurrir de los siglos, la ciudad fue dando cabida a diferentes grupos sociales que 

migraron. Para estos grupos no fue pensada la ciudad, por lo cual sus procesos de inclusión son 

aplazados y siempre están sujetos a la marginación al interior de los trazos urbanos de la ciudad. 

También se debe de mencionar que del control territorial se dio paso al control político-

administrativo de la región, incluyendo el control de los cuerpos sexuados que transitaban al 

interior de la ciudad. Como mostraron las palabras de Cortés y Larraz en el último cuarto del siglo 
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XVIII la sexualidad al interior de San Salvador se vivía de manera escandalosa para la época; en 

donde posiblemente existieron prácticas sexuales entre personas del mismo sexo. 

En la primera mitad del siglo XX San Salvador se consolida como capital política-

administrativa-económica de El Salvador. Al mismo tiempo los procesos de exclusión se acentúan 

y proliferan. Las zonas marginales son un espacio para que los excluidos puedan habitar. Entre 

esos excluidos se encuentran las personas LGBT. 

Las personas LGBT, por los procesos de marginación y exclusión que padecen son obligadas 

a ocupar espacios urbanos precarios. Entre estos se pueden mencionar las esquinas para ejercer el 

trabajo sexual. En las esquinas, se vuelven por una parte visibles, pero al mismo tiempo los expone 

a una serie de violencias que van desde los insultos-categorías de odio hasta asesinatos, pasando 

por violencia física, sexual y psicológica.  

Podemos ver que la calle es un punto de tensión para las personas LGBT. Por una parte es 

un espacio de muerte y por otra un espacio de socialización y encuentro entre iguales. Al ser un 

espacio de encuentro, inexorablemente se transformó en un espacio de organización. Los primeros 

momentos de organización se dieron gracias a la utilización de los espacios urbanos precarios para 

realizar la convocatoria a integrarse a las organizaciones que estaban naciendo.  

Cuando los procesos incipientes de organización iniciaron, un claro objetivo de estos fue 

exponer una agenda política de reivindicación de Derechos Humanos. La primera manifestación 

política de este tipo fue la Marcha del Orgullo Gay de 1997. La Marcha, como objetivo no 

planificado inicialmente, hace una reapropiación de los espacios de discriminación, violencia y 

exclusión de las personas LGBT: las esquinas, las calles y las plazas. Ahora estos espacios urbanos 

se tornan palestras para exponer su agenda política de exigencia de Derechos Humanos, generando 

una visibilidad de los excluidos. La ocupación y la visibilidad política en los espacios simbólicos 

nacionales como el monumento al Divino Salvador del Mundo, el Monumento a la Constitución y 

el patio de la Asamblea Legislativa promueven que las personas LGBT conquisten su ciudadanía.  
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DESENVOLVIMENTO E INJUSTIÇA AMBIENTAL NO DISTRITO DE SÃO 

JOAQUIM, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES: A POPULAÇÃO 

INVISIBILIZADA COM VOZ 

Tauã Lima Verdan Rangel1 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

No decorrer das últimas décadas, em especial a partir de 1980, os temas associados à questão 

ambiental passaram a gozar de maior destaque no cenário mundial, devido, em grande parte, com 

a confecção de tratados e diplomas internacionais que enfatizaram a necessidade da mudança de 

pensamentos da humanidade, orientado, maiormente, para a preservação do meio ambiente. 

Concomitantemente, verifica-se o fortalecimento de um discurso participativo de comunidades e 

grupamentos sociais tradicionais nos processos decisórios. Observa-se, desta maneira, que foi 

conferido maior destaque ao fato de que a proeminência dos temas ambientais foi içada ao status 

de problema global, alcançado, em sua rubrica, não apenas a sociedade civil diretamente afetada, 

mas também os meios de comunicação e os governos de diversas áreas do planeta. Tal cenário é 

facilmente verificável na conjunção de esforços, por partes de grande parte dos países, para minorar 

os impactos ambientais decorrentes da emissão de poluentes e os adiantados estágios de degradação 

de ecossistemas frágeis. 

Nesse passo, a industrialização de pequenos e médios centros urbanos, notadamente nos 

países subdesenvolvidos, encerra a dicotomia do almejado desenvolvimento econômico, encarado 

como o refulgir de uma nova era de prosperidade em realidades locais estagnadas e desprovidas de 

dinamicidade, e a degradação ambiental, desencadeando verdadeira eco-histeria nas comunidades 

e empreendimentos diretamente afetados. Por vezes, o discurso desenvolvimentista utilizado na 

instalação de indústrias objetiva, em relação à população diretamente afetada, expor tão somente 

os aspectos positivos da alteração dos processos ambientais, suprimindo as consequências, quando 

inexistente planejamento prévio, socioambientais. Ora, os conflitos socioambientais, advindos do 

agravamento da injustiça ambiental experimentada por comunidades, dá ensejo à discussão acerca 

do embate entre os princípios constitucionais do desenvolvimento econômico e do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ambos alçados à condição de elementos para materialização da 

dignidade da pessoa humana. 

                                                 
1 Bolsista CAPES. Doutorando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense (2015-2018). taua_verdan2@hotmail.com 
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2 O ESPAÇO URBANO EM UMA PERSPECTIVA AMBIENTAL: A AMBIÊNCIA DO 

HOMEM CONTEMPORÂNEO EM ANÁLISE 

Em um primeiro momento, ao adotar como ponto inicial de análise o meio ambiente e sua 

relação direta com o homem contemporâneo, necessário faz-se esquadrinhar a concessão jurídica 

apresentada pela Lei Nº. 6.938, de 31 de agosto de 1981 (2015), que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Aludido diploma, ancorado apenas em uma visão hermética, concebe o meio 

ambiente como um conjunto de condições, leis e influências de ordem química, física e biológica 

que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Salta aos olhos que o tema é dotado de 

complexidade e fragilidade, eis que dialoga uma sucessão de fatores distintos, os quais são 

facilmente distorcidos e deteriorados devido à ação antrópica. 

 José Afonso da Silva (2009, p. 20), ao traçar definição acerca de meio ambiente, descreve-o 

como “a interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o 

desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas”. Celso Antônio Pacheco Fiorillo 

(2012, p. 77), por sua vez, afirma que a concepção definidora de meio ambiente está pautada em 

um ideário jurídico despido de determinação, cabendo, diante da situação concreta, promover o 

preenchimento da lacuna apresentada pelo dispositivo legal supramencionado. Trata-se, com 

efeito, de tema revestido de maciça fluidez, eis que o meio ambiente está diretamente associado ao 

ser humano, sofrendo os influxos, modificações e impactos por ele proporcionados. Não é possível, 

ingenuamente, conceber, na contemporaneidade, o meio ambiente apenas como uma floresta densa 

ou ecossistemas com espécies animais e vegetais próprios de uma determinada região; ao reverso, 

é imprescindível alinhar o entendimento da questão em debate com os anseios apresentados pela 

sociedade contemporânea.  

Pelo excerto transcrito, denota-se que a acepção ingênua do meio ambiente, na condição 

estrita de apenas condensar recursos naturais, está superada, em decorrência da dinamicidade da 

vida contemporânea, içado à condição de tema dotado de complexidade e integrante do rol de 

elementos do desenvolvimento do indivíduo. Tal fato decorre, sobremodo, do processo de 

constitucionalização do meio ambiente no Brasil, concedendo a elevação de normas e disposições 

legislativas que visam promover a proteção ambiental. Ademais, não é possível esquecer que os 

princípios e corolários que sustentam a juridicidade do meio ambiente foram alçados a patamar de 

destaque, passando a integrar núcleos sensíveis, dentre os quais as liberdades públicas e os direitos 

fundamentais. “Com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as 



 

695 

normas de proteção ambiental são alçadas à categoria de normas constitucionais, com elaboração 

de capítulo especialmente dedicado à proteção do meio ambiente” (THOMÉ, 2012, p. 116).  

Diante do alargamento da concepção do meio ambiente, salta aos olhos que se encontra 

alcançado por tal acepção o espaço urbano, considerado como a ambiência do homem 

contemporâneo, o qual encerra as manifestações e modificações propiciadas pela coletividade no 

habitat em que se encontra inserta. Trata-se, doutrinariamente, do denominado meio ambiente 

artificial ou meio ambiente humano, estando delimitado espaço urbano construído, consistente no 

conjunto de edificações e congêneres, denominado, dentro desta sistemática, de espaço urbano 

fechado, bem como pelos equipamentos públicos, nomeados de espaço urbano aberto, como 

salienta Fiorillo (2012, p. 79). Extrai-se, desse modo, que o cenário contemporâneo, refletindo a 

dinamicidade e complexidade do ser humano, passa a materializar verdadeiro habitat para o 

desenvolvimento do indivíduo.  

É possível, assim, caracterizar o meio ambiente artificial como fruto da interferência da ação 

humana, ou seja, “aquele meio-ambiente trabalhado, alterado e modificado, em sua substância, pelo 

homem, é um meio-ambiente artificial” (BRITO, 2013, s.p.). Neste cenário, o proeminente 

instrumento legislativo de tutela do meio ambiente humano, em um plano genérico, está assentado 

na Lei Nº. 10.257, de 10 de Julho de 2001, conhecido como “Estatuto da Cidade”, afixando os 

regramentos e princípios influenciadores da implementação da política urbana, de maneira que a 

cidade extrapole sua feição de apenas um grupamento de indivíduos em um determinado local, 

passando a desempenhar a função social. Fiorillo (2012, p. 467), ao tratar da legislação, evidencia 

que aquela “deu relevância particular, no âmbito do planejamento municipal, tanto ao plano diretor 

(art. 4º, III, a, bem como arts. 39 a 42 do Estatuto) como à disciplina do parcelamento, uso e 

ocupação do solo”.  

Com efeito, um dos objetivos da política de desenvolvimento urbano previsto no artigo 182 

da Constituição Federal, são as funções sociais da cidade, que se realizam quando se consegue 

propiciar ao cidadão qualidade de vida, com concretização dos direitos fundamentais, e em 

consonância com o que disciplina o artigo 225 da Carta Magna, que garante a todos o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. E as funções sociais da cidade se concretizam quando 

o Poder Público consegue dispensar ao cidadão o direito à habitação, à livre circulação, ao lazer e 

ao trabalho. Ora, “dado ao conteúdo pertinente ao meio ambiente artificial, este em muito se 

relaciona à dinâmica das cidades. Desse modo, não há como desvinculá-lo do conceito de direito à 

sadia qualidade de vida” (FIORILLO, 2012, p. 549), tal como o direito à satisfação dos valores da 

dignidade humana e da própria vida.  
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O meio ambiente humano passa a ser dotado de uma ordem urbanística, consistente no 

conjunto de normas, dotadas de ordem pública e de interesse social, que passa a regular o uso da 

propriedade urbana em prol da coletividade, da segurança, do equilíbrio ambiental e do bem-estar 

dos cidadãos.  “A ordem urbanística deve significar a institucionalização do justo na cidade. Não 

é uma ‘ordem urbanística’ como resultado da opressão ou da ação corruptora de latifundiários e 

especuladores imobiliários, porque aí seria a desordem urbanística gerada pela injustiça” 

(Machado, 2013, p. 446).  Nesta perspectiva, está-se diante de um nível de planejamento que 

objetiva estabelecer patamares mínimos de organização do uso dos diversos fragmentos de um 

determinado recorte espacial, atentando-se para as potencialidades e capacidades inerentes aos 

sistemas ambientais desse espaço, sobremodo na ambiência urbana que, devido à complexidade a 

população, apresenta interseções peculiares. Ao lado disso, não é possível deixar de destacar que 

os ambientes urbanos tendem a ser diretamente influenciados e modificados pela realidade social. 

Trata-se de uma significação em busca por uma ordem na utilização do espaço sob 

planejamento, de maneira que assegure a integridade ambiental, a manutenção dos serviços 

ambientais, a reprodução de seus recursos e “a manutenção dentro de uma trajetória evolutiva 

‘estável’ (o que significa não criar um desequilíbrio irreversível que leve à degradação da 

paisagem). Enfim, é a busca pela sustentabilidade na utilização do espaço” (VICENS, 2012, p. 

197). Ultrapassa-se a concepção de que os centros urbanos, por sua essência, são apenas 

aglomerados de indivíduos, por vezes, estratificados em decorrência de sua condição social e 

econômica. Absolutamente, ainda que esteja em um plano, corriqueiramente, teórico, é possível 

observar que a preocupação em torno das cidades foi alçada à condição de desenvolvimento de 

seus integrantes, passa a sofrer forte discussão, em especial quando a temática está umbilicalmente 

atrelada aos processos de remoção de comunidades ou, ainda, alteração do cenário tradicional, a 

fim de comportar os empreendimentos industriais. 

 

3 O EMBATE ENTRE O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E O MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO: AGRAVAMENTO DA INJUSTIÇA 

AMBIENTAL 

O modelo de desenvolvimento liberal, estruturado no de individualismo econômico e 

mercado, consistindo na confluência de articulações entre a propriedade privada, iniciativa 

econômica priva e mercada, passa a apresentar, ainda na década de 1960, os primeiros sinais da 

problemática socioambiental. “Esse modelo de crescimento orientado por objetivos materiais e 
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econômico puramente individualista, regido por regras jurídicas de natureza privada, dissociou a 

natureza da economia, alheando desta, os efeitos devastadores dos princípios econômicos na 

natureza” (FRAGA, 2007, p. 02). Entre o final da década de 1960 até 1980, o discurso, envolvendo 

a questão ambiental, explicitava a preocupação com o esgotamento dos recursos naturais que eram 

dotados de maior interesse econômico, sobretudo no que se referia à exploração do petróleo. 

Verifica-se que a questão do meio ambiente estava cingida à preocupação com a sobrevivência da 

espécie humana, numa aspecto puramente econômico. 

Diante da possibilidade do exaurimento dos recursos naturais dotados de aspecto econômico 

relevante, é possível observar uma crise civilizatória advinda não apenas da escassez daqueles, à 

proporção que são degradados, mas também em decorrência do modelo econômico adotado, o qual, 

por seu aspecto, desencadeou um desequilíbrio ambiental maciço colocando em risco a 

sobrevivência da espécie humana, assim como, na trilha dos efeitos produzidos, o aumento do 

desemprego pela mecanização dos meios de produção, a miséria e a marginalidade social. O 

processo predatório ambiental potencializa um cenário caótico urbano, verificado, sobretudo, nos 

grandes centros, com formação de comunidades carentes e favelas, reduto da população 

marginalizada, constituindo verdadeiro bolsão de pobreza.   

Conforme Lester R. Brown (1983, p. 05), as ameaças à civilização são provocadas pela 

erosão do solo a deterioração dos sistemas biológicos e esgotamento das reservar petrolíferas, além 

do comprometimento de elementos essenciais à existência humana, como, por exemplo, acesso à 

água potável. Aludidas ameaças desencadeiam tensões ambientais que se concretizam em crises 

econômicas, causadas pela dependência de alguns países dos produtos alimentícios oriundos de 

outros países, bem como das fontes de energia produzidas pelos combustíveis fósseis. É possível, 

neste cenário, verificar que a crise socioambiental, surgida nos Estados Unidos, a partir da década 

de 1960, devido à mecanização dos meios de produção e a dependência de recursos naturais, em 

especial matrizes energéticas (petróleo), de outros países, forneceu o insumo carecido para a 

construção da justiça ambiental, advinda da criatividade dos movimentos sociais forjados pela luta 

da população afrodescendente que protestava contra a discriminação causada pela maior exposição 

desta população aos lixos químicos, radioativos e indústrias geradoras de poluentes. Selene 

Herculano, ao abordar a definição do tema, coloca em destaque: 

Por Justiça Ambiental entenda-se o conjunto de princípios que asseguram que nenhum 

grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma parcela 

desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, de 

políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como resultantes da ausência ou 
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omissão de tais políticas [...] Complementarmente, entende-se por Injustiça Ambiental 

o mecanismo pelo qual sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos 

ambientais do desenvolvimento a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa 

renda, grupos raciais discriminados, populações marginalizadas e mais vulneráveis. 

(Herculano, 2002, p. 03). 

A partir do exposto, infere-se que nenhum grupo de pessoas, seja em decorrência de sua 

condição étnica, raciais ou de classe, suporte ma parcela desproporcional de degradação do espaço 

coletivo. “Complementarmente, entende-se por injustiça ambiental a condição de existência 

coletiva própria a sociedade desiguais onde operam mecanismos sociopolíticos que destinam a 

maior carga dos danos ambientais” (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 09). Diante 

do exposto, o termo justiça ambiental afigura-se como uma definição aglutinadora e mobilizadora, 

eis que permite a integração de dimensões ambiental, social e ética da sustentabilidade e do 

desenvolvimento, corriqueiramente dissociados nos discursos e nas práticas. “Tal conceito 

contribui para reverter a fragmentação e o isolamento de vários movimentos sociais frente ao 

processo de globalização e reestruturação produtiva que provoca perda de soberania, desemprego, 

precarização do trabalho e fragilização do movimento sindical e social como todo” (ACSELRAD, 

HERCULANO, PÁDUA, 2004, p. 18). 

Neste quadrante, mais que uma expressão do campo do direito, justiça ambiental assume 

verdadeira feição de reflexão, mobilização e bandeira de luta de diversos sujeito e entidades, ais 

como associações de moradores, sindicatos, grupos direta e indiretamente afetados por diversos 

riscos, ambientalistas e cientistas. Joan Martínez Alier (2007, p. 35) colocou em destaque que, “até 

muito recentemente, a justiça ambiental como um movimento organizado permaneceu limitado ao 

seu país de origem”, conquanto o ecologismo popular, também denominado de ecologismo dos 

pobres, constituam denominações aplicadas a movimentos populares característicos do Terceiro 

Mundo que se rebela contra os impactos ambientais que ameaçam a população mais carente, que 

constitui a ampla maioria do contingente populacional em muitos países. É aspecto tradicional 

dessas movimentações populares, a base camponesa cujos campos ou terras destinadas para pastos 

têm sido destruídos pela mineração ou pedreiras; movimentos de pescadores artesanais contra os 

barcos de alta tecnologia ou outras foram de pesca industrial que impacta diretamente o ambiente 

marinho em que desenvolve a atividade; e, ainda, por movimentos contrários às minas e fábricas 

por parte de comunidades diretamente atingidas pela contaminação do ar ou que vivem rio abaixo 

das instalações industriais poluidoras.  

Ao lado disso, em realidades nas quais as desigualdades alcançam maior destaque, a exemplo 

do Brasil e seu cenário social multifacetado, dotado de contradições e antagonismos bem 
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peculiares, a universalização da temática de movimentos sustentados pela busca da justiça 

ambiental alcança vulto ainda maior, assumindo outras finalidades além das relacionadas 

essencialmente ao meio ambiente, passando a configurar os anseios da população diretamente 

afetada, revelando-se, por vezes, ao pavilhão que busca minorar ou contornar um histórico de 

desigualdade e antagonismo que se arrasta culturalmente. Trata-se, pois, de um discurso pautado 

na denúncia de um quadro de robusta injustiça social, fomentado pela desigual distribuição do 

poder e da riqueza e pela apropriação, por parte das classes sociais mais abastadas, do território e 

dos recursos naturais, renegando, à margem da sociedade, grupamentos sociais mais carentes, 

lançando-os em bolsões de pobreza. É imperioso explicitar que os aspectos econômicos 

apresentam-se, no cenário nacional, como a flâmula a ser observada, condicionando questões 

socioambientais, dotadas de maior densidade, a um patamar secundário. Selene Herculano coloca 

em destaque que: 

A temática da Justiça Ambiental nos interessa em razão das extremas desigualdades da 

sociedade brasileira. No Brasil, o país das grandes injustiças, o tema da justiça ambiental 

é ainda incipiente e de difícil compreensão, pois a primeira suposição é de que se trate 

de alguma vara especializada em disputas diversas sobre o meio ambiente. Os casso de 

exposição a riscos químicos são pouco conhecidos e divulgados, [...], tendendo a se 

tornarem problemas crônicos, sem solução. (HERCULANO, 2008, p. 05). 

A partir das ponderações articuladas, verifica-se, no território nacional, o aparente embate 

entre a busca pelo desenvolvimento econômico e o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

torna-se palpável, em especial quando a questão orbita em torno dos processos de industrialização, 

notadamente nos pequenos e médios centros urbanos, trazendo consigo a promessa de 

desenvolvimento. Neste aspecto, a acepção de “desenvolvimento” traz consigo um caráter mítico 

que povoa o imaginário comum, especialmente quando o foco está assentado na alteração da 

mudança social, decorrente da instalação de empreendimentos de médio e grande porte, 

promovendo a dinamização da economia local, aumento na arrecadação de impostos pelo 

Município em que será instalada e abertura de postos de trabalho.  

“O grande atrativo aos centros urbanos faz com que o crescimento se dê de forma 

desordenada, gerando diversos problemas cuja solução passa pela implementação de políticas 

públicas, necessariamente antecedidas de um planejamento” (ARAÚJO JÚNIOR, 2008, p. 239). 

Constata-se, com clareza, que o modelo econômico que orienta o escalonamento de interesses no 

cenário nacional, sobrepuja, de maneira maciça, valores sociais, desencadeando um sucedâneo de 

formas de violência social, degradação ambiental e aviltamento ao indivíduo, na condição de ser 
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dotado de dignidade e inúmeras potencialidades a serem desenvolvidas. Todavia, não é mais 

possível examinar as propostas de desenvolvimento econômico desprovida de cautela, dispensando 

ao assunto um olhar crítico e alinhado com elementos sólidos de convicção, notadamente no que 

se refere às consequências geradas para as populações tradicionais corriqueiramente atingidas e 

sacrificadas em nome do desenvolvimento econômico.  

É imperioso conferir, a partir de uma ótica alicerçada nos conceitos e aportes proporcionados 

pela justiça ambiental, uma ressignificação do conceito de desenvolvimento, alinhando-o 

diretamente à questão ambiental, de maneira a superar o aspecto eminentemente econômico do 

tema, mas também dispensando uma abordagem socioambiental ao assunto. A reestruturação da 

questão “resulta de uma apropriação singular da temática do meio ambiente por dinâmicas 

sociopolíticas tradicionalmente envolvidas com a construção da justiça social” (ACSELRAD, 

2010, p. 108). Salta aos olhos que o processo de reconstrução de significado está intimamente 

atrelado a uma reconstituição dos espaços em que os embates sociais florescem em prol da 

construção de futuros possíveis. Justamente, neste espaço a temática ambiental passa a ganhar 

maior visibilidade, encontrado arrimo em assuntos sociais do emprego e da renda. 

Tal fato deriva da premissa que o acentuado grau de desigualdades e de injustiças 

socioeconômicas, tal como a substancializada política de omissão e negligencia no atendimento 

geral às necessidades das classes populares, a questão envolvendo discussões acerca da (in)justiça 

ambiental deve compreender múltiplos aspectos, dentre os quais as carências de saneamento 

ambiental no meio urbano, a degradação das terras usadas para a promoção assentamentos 

provenientes da reforma agrária, no meio rural. De igual modo, é imperioso incluir na pauta de 

discussão o tema, que tem se tornado recorrente, das populações de pequenos e médios centros 

urbanos diretamente afetados pelo recente fenômeno de industrialização, sendo, por vezes, objeto 

da política de remoção e reurbanização. Ora, é crucial reconhecer que os moradores dos subúrbios 

e periferias urbanas, nas quais os passivos socioambientais tendem a ser agravados, em razão do 

prévio planejamento para dialogar o desenvolvimento econômico e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado.  

É mister que haja uma ponderações de interesses, a fim de promover o desenvolvimento 

sustentável, conversando os interesses econômicos e a necessidades das populações afetadas de 

terem acesso ao meio ambiente preservado ou, ainda, minimamente degradado, de modo a 

desenvolverem-se, alcançando, em fim último, o utópico, porém sempre recorrido, conceito 

constitucional de dignidade humana. O sedimento que estrutura o ideário de desenvolvimento 

sustentável, como Antunes (2012, p. 17) anota, busca estabelecer uma conciliação a conservação 
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dos recursos ambientais e o desenvolvimento econômico, assegurando-se atingir patamares mais 

dignos e humanos para a população diretamente afetada pelos passivos socioambientais.  

De outro modo, denota-se que o fenômeno de industrialização nos pequenos e médios centros 

urbanos tem apresentado um discurso pautado no desenvolvimento. Trata-se, com efeito, de uma 

panaceia, na qual a possibilidade de injeção de capital na realidade local, proveniente da ampliação 

do aumento de arrecadação de tributos, tal como a disfarçada promessa de geração de postos de 

emprego e dinamização da economia, tem afigurado como importante pilar para o apoio de tais 

processos. “É assim que a força econômica das grandes corporações transformou-se em força 

política – posto que eles praticamente habilitaram-se a ditar a configuração das políticas urbanas, 

ambientais e sociais” (ACSELRAD, 2006, p. 31), obtendo o elastecimento das normas com o 

argumento de sua suposta capacidade de gerar emprego e receitas públicas.  

Neste aspecto, ao suprimir variáveis socioambientais, em especial a remoção de populações 

para comportar a instalação de empreendimentos industriais, tende a agravar, ainda mais, o quadro 

delicado de antagonismos sociais, nos quais a vulnerabilidade das populações diretamente afetadas 

agrava o cenário de injustiça ambiental. A população, sobretudo aquela colocada à margem da 

sociedade, constituinte das comunidades carentes e favelas que materializam os bolsões de pobreza 

dos centros urbanos, é desconsiderada pela política econômica, alicerçada na atração do capital 

que, utilizando sua capacidade de escolher os locais preferenciais para a instalação de seus 

investimentos, forçando as populações diretamente afetadas a conformar-se com os riscos 

socioambientais produzidos pelo empreendimento instalado na proximidade de suas residências, 

alterando, de maneira maciça, o cenário existente. Tal fato decorre, corriqueiramente, da ausência 

das mencionadas populações de se retirarem do local ou “são levadas a um deslocamento forçado, 

quando se encontram instaladas em ambientes favoráveis aos investimentos” (FRAGA, 2007, 

p.08). 

A atuação das empresas é subsidiada pela ação do governo, no sentido de apresentar ações e 

conjugação esforços para o denominado desenvolvimento sustentável, agindo sob o argumento do 

mercado, objetivando promover ganhos de eficiência e ativar mercados, ambicionando evitar o 

desperdício de matéria e energia. Concretamente, a lógica em destaque não prospera, mas sim 

padece diante de um cenário no qual, devido à industrialização e instalação de empreendimentos, 

sem o prévio planejamento, há o agravamento da injustiça ambiental, em especial em locais nos 

quais a vulnerabilidade da população afetada é patente, havendo o claro sacrifício daquela em prol 

do desenvolvimento local. “A injustiça e a discriminação, portanto, aparecem na apropriação 

elitista do território e dos recursos naturais, na concentração dos benefícios usufruídos do meio 
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ambiente e exposição desigual da população à poluição e aos custos ambientais do 

desenvolvimento” (ACSELRAD; HERCULANO; PÁDUA, 2004, p. 10). 

4 INJUSTIÇA AMBIENTAL NO DISTRITO DE SÃO JOAQUIM: A INSTALAÇÃO DE 

ATERRO SANITÁRIO E A POTENCIALIZAÇÃO DE CONFLITOS 

SOCIOAMBIENTAIS 

Em um primeiro momento, o conflito envolvendo a instalação do aterro sanitário de 

Cachoeiro do Itapemirim é um caso clássico de injustiça ambiental, como bem destacou o Mapa 

de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, desenvolvido pela Fundação 

Oswaldo Cruz (2016, s.p.). Ao lado disso, tradicionalmente, a política locacional de 

empreendimentos altamente poluidores - como estações de tratamento de lixo, esgoto, 

incineradores, indústrias químicas e aterros sanitários – tem seguido a uma lógica estruturada na 

desigualdade social e de acesso às instâncias decisórias, que “opta” por áreas majoritariamente 

habitadas por minorias étnicas ou grupos sociais vulneráveis como áreas privilegiadas para receber 

tal espécie de instalação. Com destaque, a lógica norteadora busca estabelecer uma transferência 

para as populações mais vulnerabilizadas os custos sociais e ambientais advindos da produção 

capitalista e do modelo vigente de desenvolvimento e consumo. 

Ao se analisar especificamente a situação retratada no distrito de São Joaquim, é importante 

destacar que o Estado assumiu uma atitude essencialmente formal em relação à participação da 

população local na autorização da instalação do aterro sanitário. “Entre 2007 e 2008, o Instituto 

Estadual de Meio Ambiente (IEMA) obedecendo à legislação ambiental vigente - realizou duas 

audiências públicas na localidade, para apresentar os detalhes do projeto” (FUNDAÇÃO 

OSWALDO CRUZ, 2016, s.p.). Segundo relatos dos moradores, as audiências desenvolvidas se 

caracterizaram como meras formalidades exigidas no processo de licenciamento ambiental do 

empreendimento. No mais, consoante o Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e 

Saúde no Brasil informa, perguntas direcionadas aos representantes do Poder Público não foram 

respondidas, análises técnicas que contrariavam os interesses do empreendedor não foram levadas 

em consideração e a implantação do projeto foi autorizada à revelia da oposição da população, 

claramente declarada durante as audiências. É importante consignar que, no decurso das audiências 

públicas, até mesmo informações incorretas foram transmitidas, objetivando convencer a 

população dos possíveis benefícios advindos da instalação do empreendimento. 

Conforme relatos do empreendedor, o projeto do aterro sanitário não traria maiores 

consequências para a população local, nem mesmo atrairia animais, sendo uma alternativa “limpa” 
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em comparação com os lixões tradicionais. Entretanto, reportagens divulgadas pela imprensa 

capixaba davam conta de que em outros aterros sanitários administrados pela mesma empresa eram 

comuns o vazamento de chorume, a presença de urubus e outros possíveis vetores de doenças 

infecciosas e a existência de doenças respiratórias na população do entorno. O que significava que 

os argumentos apresentados não condiziam com os fatos. É oportuno, ainda, apontar que 

Os principais danos e riscos à saúde são as doenças transmissíveis como a dengue e 

leptospirose, decorrentes do aumento da quantidade de vetores presentes nas áreas de 

lixões como baratas, moscas, mosquitos, além das diarreias decorrentes da transmissão 

através da água contaminada; e as doenças não-transmissíveis como o câncer e as 

doenças respiratórias decorrentes da poluição química. Além desses problemas, há os 

acidentes, seja entre os catadores de material reciclável ou quando ocorrem vazamentos, 

deslizamentos atingindo a população residente no entorno, a falta de assistência médica 

adequada e a falta de estudos que associem tais problemas de saúde com os problemas 

ambientais na região (CARVALHO; SCHÜTZ, 2014, p. 08). 

Essa atitude conivente diante do empreendedor e a negligência do Estado quanto a seu dever 

de fiscalizar e garantir da saúde coletiva e ambiental do lugar obrigou a população local a levar o 

caso à esfera jurídica, tendo em vista que na arena administrativa era visível que não haveria 

diálogo. Nesse sentido, é importante destacar o papel do Ministério Público enquanto guardião da 

lei e garantidor dos direitos difusos. Conforme a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 

Nº 8.625/1993), é papel do MP, entre outras coisas, agir no sentido da “prevenção e reparação dos 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, 

histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis 

e homogêneos”. O principal instrumento do qual o Ministério Público dispõe para cumprir essa 

responsabilidade é a proposição de ações civis públicas (ACP). Acionado pela população local, o 

Ministério Público Estadual (MP-ES) ajuizou uma ação civil pública com pedido de liminar junto 

à Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, em agosto de 2008. 

Em resposta a essa ACP, o magistrado da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cachoeiro 

de Itapemirim, concedeu liminar suspendendo a construção do aterro sanitário até julgamento 

definitivo da ação. Em maio de 2009, o mesmo juiz convocou moradores da localidade para uma 

audiência na qual iria realizar uma consulta pública junto à população do distrito, conforme informa 

o Mapa de Conflitos envolvendo Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil (2016, s.p.). Isso significa 

que a resolução do conflito permanecia indefinida e, dadas à morosidade da justiça brasileira e a 

existência de grande número de possibilidades de recursos, não havia perspectiva de que isto 

acontecesse em um futuro próximo. Contudo, no dia 28 de janeiro de 2010, o Tribunal de Justiça 
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do Espírito Santo (TJES) concedeu a liberação para a instalação do aterramento sanitário. Denota-

se, em tal cenário, que a omissão do Estado, por mais uma vez, invisibilizou os grupos sociais 

vulneráveis que residem na região do Distrito de São Joaquim, reafirmando que as populações, sem 

voz e representatividade na arena administrativa da tomada de decisões, são os alvos mais comuns 

da injustiça ambiental e da degradação social em prol da instalação de empreendimentos, apesar 

dos ofuscantes riscos que o aterro sanitário causa para o seu entorno. 

5 CONCLUSÃO 

Ainda incipiente, a discussão consciente dos processos de industrialização e instalação de 

empreendimentos econômicos com potencial poluidor elevado, à luz de uma moldura caracterizada 

pela justiça ambiental, faz-se necessária. Em realidades nas quais as desigualdades alcançam maior 

destaque, a exemplo do Brasil e seu cenário social multifacetado, dotado de contradições e 

antagonismos bem caracterizadores, a universalização da temática de movimentos sustentados pela 

busca da justiça ambiental alcança vulto ainda maior, assumindo outras finalidades além das 

relacionadas essencialmente ao meio ambiente. Ao lado disso, em um território dotado de uma 

intrincada e complexa realidade social, na qual a segregação advinda da constituição de populações 

carentes, renegadas à margem da sociedade, formando bolsões de pobreza, é algo cada vez mais 

corriqueiro, salta aos olhos que o agravamento da injustiça social é uma realidade tangível, fruto 

da concentração histórica de renda e a suplantação de um contingente populacional robusto, atraído 

por promessas de desenvolvimento econômico. Sobretudo nas áreas urbanas mais frágeis, despidas 

de planejamento urbano, as quais passam a ser ocupadas desordenadamente por aqueles atraídos 

pela esperança de melhoria nas condições sociais vivenciadas.  

Os conflitos envolvendo os lixões e aterros sanitários são casos emblemáticos da 

materialização de injustiça ambiental, pois a localização desses empreendimentos altamente 

poluidores, assim como, as estações de tratamento de esgoto, incineradores e indústrias químicas 

tem obedecido à lógica pautada na desigualdade social que elege as áreas majoritariamente 

habitadas por minorias étnicas, grupos sociais vulneráveis e populações de baixa renda como áreas 

privilegiadas para receber tais empreendimentos. A lógica busca transferir para as populações mais 

vulnerabilizadas os custos sociais e ambientais da produção capitalista e do atual modelo de 

desenvolvimento e consumo. Consideram-se aceitáveis os riscos que estes empreendimentos 

representam para o meio ambiente local e para a saúde desta população. Essas áreas são conhecidas 
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como zonas de sacrifício e em geral são destituídas de serviços públicos e infraestrutura estando 

bem distantes dos locais de habitação das camadas mais privilegiadas da sociedade. 
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SEGURANÇA NO TRÂNSITO: APRENDENDO E VIVENDO 

Edilson Carlos Kordel1 

Maria Aparecida Carbonar2 

O Código de Trânsito Brasileiro, Lei n.9503, de 23 de setembro de 1997, propõe entre outros 

aspectos a implementação da educação para o trânsito. O artigo 74 do CTB &2º descreve: “Os 

órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, dentro de sua estrutura 

organizacional ou mediante convênio, o funcionamento de Escolas públicas de Trânsito (...)”. 

Todos os anos mais de 270.000 pedestres perdem suas vidas nas vias públicas de todo o 

mundo. Outros milhões de pessoas ficam lesionadas por acidentes de trânsito enquanto caminham, 

algumas das quais ficam permanentemente incapacitadas. A capacidade de assegurar a segurança 

do pedestre é um importante componente para se evitar acidentes de trânsito. 

Educar para o trânsito envolve grandes mudanças, é necessário formar comportamentos, 

mudar valores, opiniões e atitudes para assim contribuir com a construção de um trânsito mais 

seguro para todos. 

A educação para o trânsito está alicerçada em um currículo teórico/prático, que propõe 

resgatar valores sociais, conscientes, críticos e responsáveis pela segurança individual e coletiva 

no sistema de trânsito, despertando no aluno o agir consciente  e reflexível, perante as normas e 

regras pre estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. O companheirismo, a cooperação, a 

tolerância, o comprometimento necessita se antepor à contradição e ao individualismo, lutando 

todos pelo direito de ir e vir. 

Só um processo contínuo de educação poderá fornecer ao ser humano condições básicas para 

a ética e cidadania, comportamento este civilizado e prudente. Desta forma o foco primordial: a 

“Vida”, será preservada, a qual é o objetivo maior de nossa prática docente. 

Assim, o Estado do Paraná através do DER, criou o curso Aprendendo e Vivendo, de início 

aplicado em Curitiba. Atualmente, seis municípios paranaenses comportam a EPET – Escola 

Prática Educativa de Trânsito, direcionado aos alunos de 5º ano da rede pública municipal e 

particular de ponta Grossa e região. 

Num primeiro momento, a escola envolvida desenvolve com seus educandos a aplicação da 

cartilha (material doado pelo governo do Paraná, com carga horária de dez horas). Para concluí-lo, 

os alunos se deslocam até a dependência da EPET para a atividade teórica/prática seguida da 

                                                 
1 DER – PMPG. edilsonkordel@seed.pr,gov.br 
2 DER – PMPG. amcarbonar@bol.com.br 
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vivência na mini malha viária. No final do curso, os alunos recebem um certificado e uma 

carteirinha de pedestre. 

A coordenadoria de Educação de Trânsito foi criada com o Decreto n. 4475/05 de 14/03/2005 

alterando o Decreto n. 2458/2000 da aprovação do regulamento do Departamento de estrada e 

Rodagens/ DER – PR, compõem a Coordenadoria de Educação de Trânsito seis escolas práticas 

educativas de trânsito localizadas nos municípios de Curitiba, Cascavel, Maringá, Francisco 

Beltrão, Ponta Grossa e Londrina. 

Fundada em 1975 a primeira EPET, com estrutura fixa, pioneira no Brasil no ramo de 

educação e segurança no trânsito e é atualmente coordenada por Maria Lucia Alves Kutianski. 

A REALIDADE EM PONTA GROSSA  

A EPET de Ponta Grossa iniciou suas atividades em 1997.  A gerência está com Joseane 

Gorte Silva desde o ano de 2001 e fazem parte da equipe como professores cedidos pela prefeitura 

Municipal Edilson Carlos Kordel, Maria Aparecida Carbonar, Sonia Egg e Sonia Levandoski, além 

do policial Paulo Sergio Gonçalves. Nossa missão é mediar e compartilhar conhecimentos de 

mobilidade humana sustentável e segura no trânsito para os alunos de 5º ano do ensino fundamental 

com o curso Aprendendo e Vivendo. 

No ano de 20015, além das escolas municipais e particulares de Ponta Grossa, atendemos os 

municípios de Carambeí, Palmeira, Witemarsum, Imbituva e Rebouças. 

Dentro do curso Aprendendo e Vivendo, os alunos contribuíram na arrecadação de material 

reciclável, complementando o conteúdo “ Trânsito e Meio Ambiente”. Esses materiais são doados 

para associações de catadores de recicláveis que formam uma cooperativa e tiram o sustento de 

suas famílias com a venda dos mesmos. 

O Projeto Trânsito Limpo e Seguro foi desenvolvido através do vídeo (Trânsito e Meio 

Ambiente) seguido de interações reflexivas entre alunos e professores. Afim de reforçar tais 

conteúdos, é pertinente a colocação de que segue em ações cotidianas por parte da equipe de 

funcionários da EPET, em exemplos e atitudes diárias, a prática a ser vivenciada. 

Aliando consciência ecológica, solidariedade e respeito às leis de Trânsito, o respeito as 

faixas de pedestres e sinalizações semafóricas juntamente com a sustentabilidade do Planeta, 

buscamos integrar nossos alunos com atitudes solidárias visando uma melhor qualidade de vida, 

gerando consciência coletiva em relação a reciclagem fortalecendo vínculos familiares e laços de 

solidariedade humana, realizamos o projeto “Sustentabilidade e Trânsito”. 
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Com o envolvimento coletivo, refletimos sobre os valores de educação e respeito pelo ser 

humano, pelo meio ambiente e pelas leis de trânsito, o qual foi demostrado com atitudes conscientes 

por todos os envolvidos através de uma tolerância recíproca em que se assenta a vida em sociedade. 

Durante toda a realização deste projeto foi observado a grande receptividade dos participantes 

que demostraram entusiasmo e satisfação envolvendo familiares e a comunidade em geral, 

conscientizando – os da importância de um trânsito limpo e seguro. 

O referido projeto foi concretizado através da arrecadação de lacres de latinhas, num total 

284kg, que após serem vendidos serviram para a aquisição de três cadeiras de rodas que foram 

doadas para pessoas que delas necessitavam (duas foram entregues ao setor de oncologia da Santa 

Casa de Misericórdia e outra atendeu a uma pessoa com deficiência, possibilitando-lhes assim uma 

melhor qualidade de vida).  

No período de maio a dezembro de 2015, o Projeto “Sustentabilidade e Trânsito de lacre em 

lacre” de cunho social e ambiental teve a participação dos alunos da rede municipal, particular de 

Ponta Grossa, bem como de alunos dos municípios de Carambeí, Witmarsum, Rebouças e Imbituva 

num total de 4.766 educandos. 

Para Martins (2004,p.33), “a educação se processa por meio de razões e motivos. Um motivo 

é o efeito da descoberta de um valor. Há, pois uma estreita relação entre motivos e valores e entre 

valores e educação”.  
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Com o objetivo de aliar questões ambientais com legislação e sinalizações no trânsito através 

de práticas educativas que culminem numa consciência de cidadania responsável tanto no setor 

ambiental quanto no uso correto de sinalização semafórica e no uso correto das faixas de pedestres, 

a EPET de Ponta Grossa realizou o projeto: O Trânsito e o Meio ambiente: informar para preservar 

com os objetivos de conscientizar os alunos de que o lugar de lixo é no lixo e não no chão, explicar 

a importância de se conhecer e vivenciar os “3R” (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), valorizar o meio 

ambiente e conscientizar a importância do respeito às sinalizações de trânsito e da conduta correta 

em relação  ao meio ambiente. 

Assim, no período de 18 a 25 de setembro, realizamos plantações de árvores e de flores em 

nosso espaço escolar motivando a necessidade de uma convivência agradável e ecologicamente 

equilibrada. 

Todos temos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem ao uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder Público e à coletividade o dever 

de defendê-lo e preservá-lo para o presente e futuras gerações (Artigo 225- Constituição federal, 

1988). 

Foram atendidos na Semana Nacional do Trânsito cerca de 259 pessoas (alunos e crianças 

em situação de risco e a terceira idade, além dos funcionários e professores. 
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  Plantação de árvores com idosos e professores – EPET -PG 

 

 

PROJETO IDOSO 

A Lei nº10.741/03 que institui o Estatuto do Idoso, dispõe sobre o papel da família, da 

comunidade, da sociedade e do Poder Público de assegurar ao idoso com absoluta prioridade, a 

efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao 

trabalho, a cidadania, a liberdade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.  

Sendo assim, a EPET de Ponta Grossa que atende alunos da rede municipal e particular de 

ensino do município e região, tomou a iniciativa de estender o projeto “Aprendendo e... Vivendo” 

para a faixa da terceira idade com o projeto “Segurança do Idoso no Trânsito Enquanto Pedestre” 

que foi desenvolvido no período de setembro a dezembro de 2015, com a terceira idade com 

representantes das associações de Bairros de Ponta Grossa.  A preocupação inicial era a 

pouca agilidade e reflexos nas vias de nossa cidade e também por eles levarem uma vida mais ativa 

o que nos levou a abordar o tema baseado nos conceitos básicos da Política Nacional de Trânsito: 

equidade, mobilidade, segurança no trânsito e também no Estatuto do Idoso. 
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Realizamos palestras e caminhada no espaço da mini-malha viária, onde vivenciaram o 

espaço do trânsito enquanto pedestres. A participação foi excelente, a alegria em partilhar saberes 

e experiências foi maravilhosa. 

Promover condições para a redução dos riscos de atropelamentos e garantir uma melhor 

qualidade de vida na terceira idade, garantindo o direito de “ir e vir” com segurança, promovendo 

o correto uso da faixa de pedestre e sinalização semafórica era o nosso objetivo. 

Desenvolvendo valores éticos voltados para a preservação de vida por meio do conhecimento 

e cumprimento da legislação de trânsito, levamos o grupo das associações de bairro de nossa cidade 

a participarem de diversas ações aplicadas na EPET fazendo uso de linguagem alternativa, 

sensibilizando-os sobre o comportamento adequado e convivência pacífica entre pedestres e 

condutores. 

Ao todo foram atendidos 48 idosos que eram representantes das Associações de Bairros de 

nossa cidade os quais se tornaram multiplicadores em suas comunidades sobre a importância em 

obedecer e respeitar a legislação de trânsito de uma maneira lúdica e prazerosa. 

Atendemos ainda pessoas na “melhor idade” por entendermos que estas  transitam nas vias 

com pouca agilidade e reflexos afetados pela idade e também o fato de nos dias atuais levarem uma 

vida ativa. As ações pedagógicas estão baseadas nos conceitos básicos da Política Nacional de 

Trânsito: equidade, mobilidade, segurança no trânsito e também no Estatuto do Idoso.  

Para abranger todos os idosos independentes de serem trabalhadores ou aposentados que 

circulam as vias a trabalho ou a passeio, foram realizadas palestras na EPET e caminhada no espaço 

da mini malha viária onde puderam vivenciar o espaço do trânsito enquanto pedestre.  

Anualmente, na SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO realizada no Brasil todo, 

colocamos em ação o projeto: “SEJA VOCÊ MESMO A MUDANÇA NO TRÂNSITO”, uma ação 

desenvolvida  no período de dezoito (18) a vinte e cinco (25) de setembro, de cunho social e 

conscientização, com crianças em situação de risco, com a terceira idade e alunos da rede municipal 

de educação. 

Além de conscientizar a respeito de como se locomover com segurança nas vias enquanto 

pedestre e condutores, são abordados os direitos e deveres destes cidadãos, buscando realizar um 

trabalho de conscientização onde esta clientela será conduzida a perceber que pode lutar pelos seus 

direitos, com educação e respeito em busca do grande ideal, que é de caminhar pelas ruas e avenidas 

sendo visto e respeitado pelos condutores e transeuntes em geral.   

Dentro do que pede a campanha com o referido tema já acima mencionado, buscou-se à 

necessidade de despertar nestes cidadãos que aqui estarão presentes, atitudes de consciência ativa 
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de que ele decide o seu destino e é responsável pelas próprias ações vindo a sofrer as consequências 

de suas escolhas tendo a obrigação de preservar a vida e ter a sua vida preservada.  

Neste ano de 2015 a EPET trabalhou o tema para a Semana Nacional de Trânsito, aprovado 

pelo CONTRAN, “Década Mundial de Ações pela Segurança do Trânsito – 2011/ 2020: Cidade 

para as pessoas: Proteção e Prioridade ao Pedestre”. 

O tema é voltado para todas as pessoas que se deslocam diariamente no espaço público, esta 

convivência envolve valores como responsabilidade e solidariedade. No seu cotidiano o cidadão 

assume diversos papéis que envolvem expectativas, dependendo em que situação se encontra, em 

um momento é pedestre, outro passageiro e em outro condutor. 

O trânsito é um ambiente coletivo, a reflexão realizada nesta semana é voltada à 

conscientização focando o desenvolvimento de valores, posturas e atitudes que contribuam para a 

criação de um ambiente favorável ao atendimento de seu compromisso com a “valorização da 

vida”, garantindo assim o direito de ir e vir dos cidadãos 

A Escola Prática Educativa de Trânsito desenvolveu na Semana Nacional de Trânsito 

atividades que complementam o trabalho já realizado ao longo do ano e que já tem como meta 

principal o Pedestre.  

Os alunos, na faixa etária de 5 a 11 anos são os principais multiplicadores das regras e normas 

de trânsito. Eles assimilam com facilidade todo o conteúdo proposto, elevando este conhecimento 

adquirido para dentro de seus lares, alertando a família dos perigos referente ao trânsito. Eles têm 

participação ativa nas aulas, apontam infrações cometidas pelos pais e familiares e este é o 

momento de conscientizá-los da forma correta e clara de como proceder no trânsito, pois serão os 

futuros cidadãos que serão parte integrante do trânsito em todos os sentidos, dependendo da 

situação em que se encontram. 

Todas as atividades relacionadas a Semana Nacional de Trânsito foram desenvolvidas nas 

dependências da Escola Prática Educativa de Trânsito. 
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 Participaram da Semana Nacional de Trânsito de (18 a 25 de setembro) a Escola Prática 

Educativa de Trânsito de Ponta Grossa e a Polícia Rodoviária Estadual 5° Cia.   

 

Mini malha viária - EPET-PG 

     

 

   Sala de aula expositiva – EPET-PG     
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 CONCLUSÃO    

Vamos trabalhar pela afirmação (ou reafirmação) da existência do pedestre, a mais antiga 

qualificação humana do mundo. Da existência e dos direitos que lhe são próprios, tão 

simples, tão naturais, e que se condensam num só; o direito de andar, de ir e vir, previsto 

em todas as constituições...o mais humilde e o mais desprezado de todos os direitos do 

homem. Com licença: queremos passar (Carlos Drummond de Andrade) 

 Conforme a citação de Carlos Drummond de Andrade que relata a existência do pedestre 

como a mais antiga qualificação do mundo, ainda hoje se busca meios através de Leis e propostas 

de trabalho voltadas a uma mudança de postura de toda a sociedade no esforço para redução de 

acidentes no trânsito relacionados ao pedestre em busca dos direitos que lhe são próprios. A EPET 

busca através do Curso “Aprendendo e ... Vivendo! “, conscientizar as crianças através da aula 

teórica e prática a valorizar a sua vida e de outros com a vivência adquirida mediante ao exposto 

pelos professores e o policial rodoviário. 

 A EPET obteve êxito no atendimento de todas as escolas municipais e particulares, com 

alunos de 5º ano e educação infantil, cumprindo o cronograma estabelecido pela prefeitura de Ponta 

Grossa e por este estabelecimento. Atingimos o objetivo proposto transmitindo novos 

conhecimentos para os alunos, sendo que o conteúdo apresentado não é trabalhado de maneira mais 

aprofundada pelos estabelecimentos de ensino. 
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AZNIA, GORILLA CITY E OUTRAS REPRESENTAÇÕES DA ÁFRICA NOS 

QUADRINHOS DE SUPER-HERÓIS. 

Savio Queiroz Lima1 

Introdução 

A indústria de histórias em quadrinhos tem como suporte uma miríade de narrativas para 

entreter seu público leitor, e para isso é preciso inserir essas narrativas em cenários verossímeis o 

suficiente para o reconhecimento. As cidades tornaram-se importantes espaços de representação e 

estereotipias nos registros narrativos de entretenimento que são as histórias em quadrinhos.  

São fenômenos produzidos através de discursos e imaginários que abarcam as sociedades que 

os constroem e as sociedades que os consomem. Tais representações dificilmente aprofundam 

olhares sobre esses grupos que pretendem descrever, pouco escapando dos limites imagéticos de 

modelos pré-concebidos, difundidos e culturalmente aceitos através de “impressões sólidas”2.  

Nas construções desses lugares humanos, desses tabuleiros sociais, as duas principais 

editoras, Marvel Comics e DC Comics3, se apropriam de discursos e imaginários sobre essas 

realidades. As duas editoras são quase hegemônicas no mercado internacional de histórias em 

quadrinhos, suas publicações estão presentes em diversos países, inclusive no Brasil. São empresas 

do mainstream4 e conseguem agregar valores aos seus produtos, fundamentalmente às narrativas 

periódicas de seus super-heróis e seus mundos. 

Dessa forma, as duas editoras conseguem construir um diálogo mais visível, em relação à 

representação de lugares de Áfricas imaginadas. Serão abordadas duas naturezas representativas 

dentro dos espaços dessa geografia de fantasia, numa pretensão de iniciar um mapeamento dos 

pontos mais significativos.  

Assim, as cidades serão listadas e visitadas, para entender os elementos específicos que 

caracterizam suas representações entre aproximações e afastamentos com a realidade. Utilizando 

                                                 
1 Discente no curso de pós-graduação em Estudos Africanos e Representação da África da Universidade do Estado da 

Bahia. Historiador com foco nos estudos sobre histórias em quadrinhos e seus usos enquanto objeto e fonte da História. 

savio_roz@yahoo.com.br 
2 Como ficou cunhada a palavra por Firmin Didot para denominar a placa metálica e sua marcação na prensa móvel. 

No caso da sua apropriação, condiz com aquilo que produz enquanto efeito: a ideia de que os traços exagerados 

correspondem, sozinhos, a uma explanação rígida da representação. 
3 No mercado internacional de histórias em quadrinhos e seus derivados, são as duas empresas com maior destaque e 

que chegam a produzir uma disputa expressiva. A DC Comics, subsidiada à Warner Bros Entertainment, tem sua origem 

na primeira onda de super-heróis dos anos 30 enquanto a Marvel Comics sobreviveu a diversos processos falimentares 

e assegurou-se no mercado nos anos 60. 
4 Palavra de origem inglesa, comum nas reações comerciais de produtos diversos, para descrever a natureza de consumo 

e disponibilidade de material específico. No caso deste texto, pra as revistas em quadrinhos das duas editoras citadas. 



 

718 

muito mais uma análise documental apoiada em suportes bibliográficos do que a leitura intensa e 

direta de uma quantidade onerosa de publicações. 

A África nas aventuras 

As narrativas em quadrinhos buscam fazer o reconhecimento de seus cenários, seja na 

representação de um passado próximo de um real ou mesmo assegurar à criatividade do imaginário 

surreal em estruturas plausíveis. 

Essa geografia do imaginário em narrativas gráficas, como as histórias em quadrinhos, 

permite pensar os traços mentais que os cenários se fazem importantes para a construção social e 

representação de sociedades. O espaço físico é reflexo direto da construção social, por conseguinte, 

reflexo de uma rede mental de como a sociedade vê a si mesma e vê o outro através da confrontação 

de traços culturais. 

As histórias em quadrinhos abraçaram duas grandes etapas de sua história enquanto produto 

de um mercado do entretenimento. A primeira etapa foca suas narrativas em relatos de viagens de 

seus aventureiros personagens. A chamada Hora da Aventura5, quando as narrativas apresentavam 

grandes aventureiros enfrentando peculiaridades em terras distantes, foi coqueluche nas primeiras 

quatro décadas do século XX. A segunda etapa foi a explosão, dilatação e supremacia das narrativas 

de super-heróis a partir dos anos 30, sendo, muitas vezes, sinônimos de histórias em quadrinhos. 

A primeira etapa tem uma quantidade considerável de trabalhos, tornando-se pouco 

interessante reavê-la neste momento. Tarzan, Tintin, Madrake, são apenas alguns exemplos de 

focos que pesquisadores sentiram-se seduzidos, produzindo diversos trabalhos sobre esse bloco de 

gênero que teve tanto destaque na primeira metade do século XX.  

Vale ressaltar, neste momento, a existência de um personagem africano que se destacou ainda 

nessa primeira etapa, o guerreiro Waku, príncipe de Bantu. Foi personagem titular de uma série de 

personagens de aventura lançada pela editora Atlas Comics6em 1954 chamada Jungle Comics. 

Protegia a tribo Bantu, na nação de mesmo nome, em algum lugar da África do Sul, sem nenhuma 

referência coesa à sociedade Bantos, muito mais vasta no continente africano. A cor da pele, 

entretanto, não gerou um personagem significativamente destoante dos aventureiros que reinaram 

no mercado de quadrinhos das primeiras três décadas do século XX.  

                                                 
5 Alcunha pitoresca do período de maior prestígio que histórias em quadrinhos de natureza aventuresca, com românticas 

sagas de heróis em terras distantes enfrentando perigos diversos. Um exemplo na tradição literária desse estilo de 

narrativa é do vitoriano Henry Rider Haggard em sua obra As Minas do Ri Salomão, de 1885. Entre os gêneros de 

ficção e fantasia, nasce um subgênero chamado Mundo Perdido, agregando descobertas arqueológicas intrigantes ou 

encontro com sociedades culturalmente estranhas ao olhar europeu e uma dose cavalar de exageros e fantasias. 
6 Editora estadunidense que posteriormente tornou-se a atual Marvel Comics. 
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A segunda etapa nos fornece uma quantidade gigantesca de material inexplorado, o que pode 

ser melhor administrado pelo pesquisador se houverem bons mapeamentos dos objetos-fonte que 

são as histórias em quadrinhos. Obviamente uma pesquisa quantitativa é uma exigência de um 

outro momento e não caberia nas singularidades de um artigo científico, mas é preciso partir de 

algum lugar palpável. 

Super-heróis e o retorno à África 

As histórias em quadrinhos confortam seus personagens super-heróis em representações de 

cidade reais ou versões ficcionais de tais cidades. Compreensível, já que trata-se da apropriação da 

realidade para construção de narrativas social e culturalmente reconhecíveis. Diversos elementos 

estão presentes no foco dado a cidades como cenários em histórias em quadrinhos do século XX e 

XXI. A cidade também é um importante personagem. 

A tradição de narrativa novelesca, com finalidades de entretenimento na produção literária, 

sempre valorizou os lugares como cenários, sejam os de natureza íntima, de contato reconhecível 

com o leitor, seja os de natureza exótica, transportando o leitor para um mundo estranho.  

Em artigo de título Um Conto de Duas Cidades: História de Duas Editoras e Muitos Mundos 

nos Quadrinhos7, construí um vislumbre de algumas cidades fictícias nas histórias em quadrinhos 

de super-heróis. A escolha do gênero narrativo é estabelecida por que “um dos elementos que se 

pode usar como definição do gênero super-herói é sua localização urbana, onde o centro é seu 

tabuleiro” (LIMA, 2011, p.2).  

Duas partes compõem os espaços examinados no artigo, para melhor atender as demandas 

dos questionamentos sobre as representações das realidades sociais nas cidades reais e ficcionais: 

Política Interna e Política Externa. As representações produzem ressonâncias de como são 

compreendidas as outras culturas e realidades sociais. Como dito, “as cidades são também 

personagens, vivos e dinâmicos, dentro da mitologia dos super-heróis” (LIMA, 2011, p.4). 

Quando criticar diretamente uma sociedade e a administração pública tornou-se indesejável, 

nos anos 40, a saída confortável foi criar cidades ficcionais para comportar os super-heróis. A 

segurança em se assumir as mazelas sociais e os problemas citadinos se fortalecerá com a 

proximidade dos anos 60. A DC Comics, mais tradicional, marca-se com a prática que primeiro é 

                                                 
7 Apresentado e publicado nos anais das Primeiras Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da Escola de 

Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, em 2011. 
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citada de buscar uma zona de conforto, enquanto a Marvel Comics, mais liberal, permite-se refletir 

como o estadunidense se vê, seus ideais, discursos, expectativas e crises. 

As cidades africanas presentes nos textos estão correlacionadas ao mundo de se pensar as 

representações na política externa dos produtores estadunidenses em arquétipos imaginados e 

fantasiados sobre a realidade social, política e cultural de mundos sociais africanos pelo prisma 

interferido do pré-conceito. 

Dessa forma, é necessário voltar à Wakanda8, mais uma vez, para demonstrar o quanto que 

as interferências do imaginário construído sobre África tiveram papel importante em sua concepção 

narrativa. Wakanda fica entre savanas, florestas, montanhas, rios e lagos9. A definição geográfica 

esparra na confusão, “localizada inexatamente no nordeste africano, num momento acima da 

Tanzânia e noutro na proximidade do lago Turkana, perto da Somália” (LIMA, 2011, p.5). 

Um mapa tão carregado de preconceitos apenas estimula as manutenções dos mesmos, ainda 

que não façamos mapas de impérios com o tamanho exato dos impérios, a inutilidade abraça o 

retrocesso até mesmo na cartografia fantasiosa10. Uma prática comum, se compreendermos que a 

produção de entretenimento não tinha a menor pretensão de pesquisa na construção de suas 

narrativas. 

É preciso construir uma geografia singular, própria, para não arriscar confrontar discursos 

críticos perigosos que possam ofender grupos. Tal prática já havia sido ponderada no trabalho 

anterior, a zona de conforto representativa, onde “as editores produziam expressões semelhantes 

de políticas externas e discrepantes de políticas internas quando tratavam cidades e sociedades, 

quando tratavam núcleos culturais” (LIMA, 2011, p.16), buscando abraçar estereótipos sem acusar 

o discurso sobre a realidade. 

Desvendando uma geografia imaginada 

 No trato com essa geografia física ficcional, muitas vezes é necessário tecer algumas 

reflexões sobre a importância de sua abordagem. É ainda bastante comum, o desdém acadêmico 

                                                 
8 Reino governado pelo super-herói Pantera Negra, criado em 1966. Wakanda é conhecida, na geografia ficcional da 

editora Marvel, por ser rica num raro minério chamado Vibranium. Esse elemento é base do escudo do Capitão 

América, seu uso mais famoso, e coloca o reino de Wakanda como alvo de cobiças de vilões diversos (LIMA, 2013). 
9 Mapa da edição estadunidense The oficial handbook of the Marvel Universe de número 12, dezembro de 1983. Foram 

12 edições em formato enciclopédico que produziu, em índice onomástico, uma coletânea de informações sobre o 

universo fictício da editora. 
10 O mapa aqui citado, apenas de forma ilustrativa, é referido pela sua inutilidade no registro de Suárez Miranda em 

seu texto Viagens de Varões Prudentes. No IV livro, capítulo XIV, diz que: “entenderam que esse extenso Mapa era 

Inútil e não sem Impiedade o entregaram às inclemências do Sol e dos Invernos”, ao tratar de um mapa do tamanho 

exato do império que se propunha representar (BORGES, 1982, p. 119). 
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diante de fontes pouco usuais como os quadrinhos e mais ainda quando o que é apresentado como 

objeto-fonte é de natureza ficcional. Só se compreende a importância disso quando se entende que 

“a alvenaria das cidades fictícias e a alegoria proposital das cidades reais são feitas de História” 

(LIMA, 2011, p.1). E sempre que uma cidade sobrevive dentro de um espaço de ficção, sua 

importância simboliza a relação entre aquilo que é palpável àquilo que é estrutural e mental, 

sabendo-se que o homem faz seu mundo social carregado não apenas de prédios e vielas, mas de 

imaginários e discursos. 

Partindo de cidades africanas fictícias nas histórias em quadrinhos de super-heróis em 

trabalho sobre representação das cidades, temos dois curiosos lugares. O primeiro deles é Genosha, 

“na costa oriental, nas proximidades da ilha de Madagascar” (LIMA, 2011, p.5), é um país insular 

importante na mitologia dos mutantes X-men nos quadrinhos da Marvel. A editora rival, a DC 

Comics, tem, entre os que veremos, o país Kahndaq, “entre o Egito e Israel, a nordeste da península 

Sinai” (LIMA, 2011, p.7), com todos os caracteres visuais e estereotípicos do mundo Árabe, 

principalmente no que se refere como África Branca.  

Genosha é a alusão que o escrito Chris Claremont, em Uncanny X-Men número 235, de 

Outubro de 198811, pretendeu fazer ao regime de Apartheid da África do Sul de 1948 a 199412. O 

país prosperava, economicamente e socialmente, graças a segregação imposta entre humanos e 

mutantes e o trabalho compulsório deste último. Com um rigor pitoresco, já que os seres tidos como 

mutantes eram, por regimento nacional, propriedades do Estado. Foi um cenário de demasiada 

discussão social e política dentro dos quadrinhos dos X-men, tendo passado seu governo, por um 

significativo tempo, às mãos do mutante radical Erik Magnus Lehnsherr, o Magneto13. Em evento 

recente, Na saga E de Extinção, lançada no Brasil pela editora Panini, em 2011, Genosha sofre um 

genocídio que dizima a cidade. Trazendo a vida os mortos de Genosha, a mutante Selene Gallio 

renomeia a cidade para Necrosha. 

Kahndaq é um país no norte da África que tem sua História na mitologia dos super-heróis da 

DC Comics marcada pelos sistemas de governo tirânicos. É um cenário seguro e usual para se falar 

de Estados Despóticos no Oriente Médio, sem necessariamente citar nenhum lugar real, mas 

fazendo as acusações através de estereótipos reconhecíveis. Ra governada por um militar chefe de 

Estado chamado Asim Muhunnad, caricato Saddam Hussein presente nos quadrinhos da Liga da 

                                                 
11 No Brasil sua primeira aparição saiu na edição de número 44 da revista X-men, primeira série da Editora Abril, em 

junho de 1992. 
12 No caso do evento racista na África do Sul não ter havido escravidão ou trabalhos compulsórios, os ofícios e cargos 

permitidos aos negros eram degradantes e subalternos, explorados absurdamente. 
13 Na década de 90, na mitologia dos super-heróis da Marvel, as Nações Unidas soluciona a questão Genosha ofertando 

o país à administração de Magneto. 
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Justiça e Sociedade da Justiça em publicações dos anos 80 e 90. O vilão Adão Negro, arqui-inimigo 

oriundo dos quadrinhos do Capitão Marvel da DC Comics14, toma a força o Estado de Kahndaq, 

na edição de número 56 da revista Justice Society of América, série de 199915. 

Muitas vezes foram repetições de discursos que se viram entre a fase anterior de aventureiros 

e a nova fase de super-heróis revisitando uma África imaginada. Tribos pitorescas foram 

apresentadas, como, por exemplo, a população tribal de Bora-Buru, inserida na mitologia da Marvel 

em Tales To Astonish de número 58 de agosto de 1964, inédito no Brasil, quando heróis enfrentam 

um gigantesco vilão entre a relva africana não esmiuçada. 

Noutro momento, é feita uma clara separação entre o que é a África subsaariana e a região 

norte chamada África Branca. Em setembro de 1975, na edição Marvel Premiere número 24, a 

Princesa Azir, fisionomia semita, é salva das garras do Monstroid, um bizarro robô alienígena, pelo 

protagonista Danny Rand, o Punhos de Ferro, no país norte africano chamado Halwan. Halwan 

fica, na geografia ficcional, entre a Argélia e a Líbia, acima de Niger e do Chad, numa faixa de 

terra disputada com outro país inventado, o Murkatesh, surgido na edição Power Man and Iron 

Fist número 82, em junho de 1982. Na edição Uncanny X-Men de número 444, junho de 2004, é 

apresentada a estereotípica República Central Saariana16. 

Na disputa editorial de ocupação e representação do território africano, a Marvel assume 

dianteira por conta de Wakanda. A cidade do Pantera Negra gerou uma quantidade grande de 

lugares inventados na mitologia da Marvel, para justificar relações internacionais com seus 

vizinhos de fronteiras. Circundando o espaço territorial de Wakanda temos a república de 

Burunda17 e os reinos de Canaan18, Ghudaza19, Ujanka20, Rudyarda21, entre outros. São cenários 

                                                 
14 Faz-se necessário essa especificação já que a Editora Marvel possui outro super-herói com mesmo nome. Por conta 

disso, atualmente o personagem da DC Comics é conhecido como Shazam. 
15 No Brasil saiu em 2005, na minissérie titulada Reino Sombrio, em três partes, pela editora Panini, mas com 

ressonância ao universo míticos dos super-heróis por diversas publicações no período. 
16 Central Saharan Republic, no original. 
17 Apesar do vínculo territorial com Wakanda, Burunda surgiu nos quadrinhos do Cavaleiro da Lua, também da editora 

Marvel, em julho de 1989. O mercenário Raoul Bushman, rival de Marc Spector, o Cavaleiro da Lua, chegou a governar 

o país após um golpe de Estado. Trata-se de uma corruptela do nome Burundi, país entre Ruanda e Tanzânia em nossa 

geografia não ficcional. 
18 Também uma cidade fictícia que faz fronteira com Wakanda, mas não surgiu diretamente das revistas do Pantera 

Negra, surgindo das páginas de Deathlok, segunda série, número 22, em abril de 1993. Chegou a ser conquistada pelo 

vilão Moses Magnum, que tentou fazer do país uma espécie de pátria original aos afro-americanos. Invasões à Wakanda 

fizeram sua derrota nas mãos de Deathlok e do Pantera Negra uma certeza, nessas narrativas.  
19 Surgiu no terceiro volume da série em quadrinhos do Pantera Negra, Black Panther, vinculada editorialmente à linha 

Marvel Knight, que buscava um amadurecimento em suas narrativas, em 1999. Serve como uma das supostas nações, 

junto com Ujanka, de onde surgiu o vilão Achebe, uma espécie de reverendo-vodu.  
20 Surge na mesma edição que Ghudaza, citada acima.  
21 Aparece pela primeira vez em Fantastic Four número 119, em fevereiro de 1972. Abraça, também, a narrativa de 

apartheid que é condenada por T´Challa, o Pantera Negra. Seu nome é uma homenagem clara ao escritor britânico 

Joseph Rudyard Kipling, famoso por livros de aventura, como o emblemático O Livro da Selva, de 1894, sobre a 
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que serviram a enredos envolvendo o reino de Wakanda e seu protagonista, mas tiveram menos 

destaques que dois lugares singulares: A República de Azania e os Emirados da Narobia. 

A liberdade criativa de se dar nomes a lugares fictícios muitas vezes pode causar confusão, 

pois alguns lugares aparecem apenas uma ou poucas vezes durante a cronologia dessas mitologias 

e suas geografias. É o caso que envolve Aznia e Azania, ambas compreendidas como no território 

africano, sem localizações exatas, mas presentes em publicações da editora Marvel. A Aznia surge 

nos quadrinhos do X-Factor, nos números 88 e 89 de 198622, no Brasil na edição de número 92 da 

revista X-men da editora Abril em 1996, na visita de seu presidente, Mabawa, à Genosha. Seu 

discurso racista contra os mutantes foi seu ponto crucial23. A vida curta de Aznia não responde se 

foi utilizada com ouro nome ou se a República de Azania trata-se de outra localidade. 

Não existe uma ligação direta com as duas localidades, nem mesmo o presidente está presente 

em ambas as situações. O que é sabido é que a República de Azania surgiu primeiro, como uma 

nação de fronteira com Wakanda e com discursos anticomunistas no segundo número da segunda 

série Black Panther em agosto de 1988. Novamente a sombra desgastada e estereotipada de 

Apartheid, com governo autoritário que persegue e aprisiona seus opositores. O chefe de estado, o 

General Magnus Moorbeck institui um grupo de super-seres chamado Supremacistas com o 

objetivo de invadir e dominar outras nações africanas, cometendo o erro de investir contra 

Wakanda. 

Na edição brasileira do Pantera Negra de número 1, da editora Globo, em dezembro de 1990, 

o grupo formado por vilões até então desconhecidos é derrotado pelo herói de Wakanda. Os vilões 

são: Barricada, Vortreker, Eléctrio, Drenox, Víndice e Capitão Flama. No segundo volume do 

Marvel Atlas produzido pela editora em 2008, Azania tem uma página com informações e Aznia 

não aparece nem em notas, o que sugere se tratar do mesmo lugar, mas não existem convicções, 

até por se tratar de licença poética seus usos em narrativas em quadrinhos. Entre cidades aqui já 

citadas, temos a autocracia militarista da República de Imaya surgida nos quadrinhos do super-

herói Máquina de Guerra, edição número 1 de War Machine em 1994. 

Ainda mais recentes foram as incursões nos quadrinhos da Marvel de seus super-heróis aos 

Emirados da Narobia. Tem como personagem mais significativo a sua governanta, Zanda, princesa 

                                                 
história de Mogli, um menino indiano que é criado por animais. Base literária da Hora da Aventura e de tantos 

personagens, como Tarzan. 
22 No site da editora Marvel, na sessão enciclopédica de seu banco de dados, surgem duas datas, 1986 e 1996. Na 

publicação brasileira, editora Abril, na fita de dados que acompanha a publicação, aparece a data de 1986 como a fonte 

original. 
23 O presidente ofende os mutantes presentes numa determinada ação, posicionando-se favorável às ações racistas 

promovidas pelo opressor governo de Genosha no período em que mutantes eram propriedades do Estado. 



 

724 

e vilã que coleciona artefatos raros junto a um grupo especializado em roubos dos mesmos. Do 

quadrinho Black Panther número 4, de julho de 1977, os Emirados da Narobia voltaram a ser 

cenário narrativo na edição de casamento do Pantera Negra com Tempestade, onde aparece Zanda 

fazendo cenas de ciúmes e filiando-se ao Pan-African Congress on the Tratament of Superhumans 

como resposta direta à ficcional Lei de Registro de Super-humanos estadunidense24.  

Em 2008 os X-men visitaram Narobia25, onde os heróis mutantes enfrentam Senhores de 

Guerra e mudam da ideia de apagar as mentes das pessoas da Narobia dos horrores vividos. As 

irmãs Stepford projetam tal amnésia coletiva da população de Narobia pelos sofrimentos vividos 

nas mãos de milicianos, mas Joanna Cargill, alterego Frenzy, convence de que o sofrimento é 

importante pra evitar que voltei a ser dominados por grupos de milícias. O país é mostrado como 

rico em petróleo na edição de número 5 de Black Panther, em 1977. Nairobi é o nome da real 

capital do Quênia, outrora Protetorado Britânico da África Oriental. 

Gorilas inteligentes e mulheres terroristas 

A editora rival, a DC Comics, pode não conquistar o pódio de maior quantidade de cidades, 

mas certamente tem chances gritantes para o de ter cidades com discursos mais carregados. Uma 

considerável lista de cidades no universo de super-heróis da DC Comics ocupa o leste europeu ou 

o oriente médio, normalmente envolvendo alguma problemática política duradoura. Além de 

Kahndaq, Markóvia, Bialya e Qurac, já citadas noutro artigo (LIMA, 2011), temos Bogatago26, 

                                                 
24 Num importante evento dentro da mitologia dos super-heróis da Marvel, o governo decide, por achar perigosa a 

autonomia dos super-heróis, outorgar uma lei que exige que os mesmos tenham registros feitos junto a órgão do Estado, 

contrariando os discursos de liberdade defendidos por alguns personagens. A saga se chama Guerra Civil e foi lançada 

em sete edições, entre 2006 e 2007 nos Estados Unidos pela editora original, entre 2007 e 2008 no Brasil pela editora 

Panini. 
25 A Saga Legacy durou várias edições dos mutantes, Narobia aparecendo somente na edição de número 258 da revista 

X-men, no Brasil como X-men: Extra, primeira série da Panini, número 133 de janeiro de 2013.  
26 O país disputa território entre o Brasil e a Colômbia. Seu regime político por longos anos, foi a Ditadura Militar. É 

conhecido pela produção e tráfico de cocaína. Sua capital, La Ciudad de Salinas, tem o nome de seu ditador mais 

famoso, Coronel Símon Salinas. 
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Austanburg27, Feithera28, Badhnisia29, Diablo Island30, Modora31, Vlatava32 e Zandia33, entre 

outras, encontradas na publicação livro The Atlas Of DC Universe, uma das tentativas de se 

compilar informações sobre lugares na mitologia geográfica da DC Comics, lançado no ano de 

1990, livro temático para o público de RPG34, e tem por utilidade servir de guia geográfico. 

O continente africano representado nos quadrinhos da DC Comics é muito menos numeroso 

em cidades, mas carregado de peculiaridades simbólicas. Três curiosas cidades fazem parte desse 

espaço geográfico menos explorado pelos roteiristas do que acontece na editora Marvel: O reino 

oculto de Bana-Migdhall, a cidade de Gorilla City e Nyasir. Visivelmente se percebe os 

estereótipos de uma nação africana empobrecida e com governo militar autoritário enfrentando um 

jovem com super-poderes que pretende proteger um grupo de missionários religiosos. Essa cidade 

africana aparece apenas nesta edição número 848 de Action Comics, de 200735. As outras duas 

cidades serão muito mais corriqueiras na mitologia dos super-heróis da DC Comics. 

Uma civilização de macacos ultra inteligentes habita a África Equatorial, protegida da 

humanidade através de alta tecnologia. Trata-se da cidade-Estado de Gorilla City, em algum lugar 

entre o Congo e o Sudão, chamada em algumas edições como Cidade Gorila. Apareceu junto com 

seu mais emblemático cidadão, o vilão Gorila Grodd, na edição de número 106 da revista The 

Flash, em maio de 1959, mas seu surgimento aconteceu, na verdade, quatro anos antes, na edição 

de número 6 da revista Congo Bill em julho de 1955. Em ambos os casos trata-se de uma cidade 

muito bem organizada de gorilas sapientes. 

                                                 
27 País do leste europeu que foi “salvo” do regime comunista após a Segunda Guerra Mundial. Outrora uma monarquia 

parlamentarista, atualmente uma democracia parlamentarista. Surgiu em agosto de 1990 na revista Checkmate de 

número 30. 
28 Em algum lugar da Groelândia, como está no atlas. Apareceu pela primeira vez em maio de 1946 na revista Flash 

Comics de número 71. De onde se originou o super-herói Vento Boreal (Bóreas), Norda Cantrell, membro da 

Corporação Infinito.  
29 Reino místico de onde vêm os poderes do Jhonny Trovoada, personagem secundário e membro da Sociedade da 

Justiça da América, de janeiro de 1940, pela revista Flash Comics número 1. 
30 Ilha do mar do caribe a aproximadamente 177 km sudoeste da República Dominicana. Lugar nascedouro do vilão 

Eclipso, na edição House fo Secrets número 61, de julho de 1963.   
31 Idílico paraíso do leste europeu que não foi dominado pelo regime Comunista. Surgiu nos quadrinhos do Lanterna 

Verde, na edição Green Lantern (segunda série, ou seja, o Lanterna Verde da Era de Prata, nas convenções cronológicas 

dos quadrinhos) de número 14, em julho de 1962. 
32 Monarquia do Leste Europeu que foi parte do Bloco Soviético, posteriormente retomada pelo vilão e herdeiro da 

nobreza, Conde Vertigo. Surgiu na edição World's Finest Comics de número 251 em julho de 1978 e foi destruído, o 

país, pelo personagem Espectro na saga Dia de Vingança, lançada no Brasil entre julho e dezembro de 2006 pela editora 

Panini. 
33 Pequena Ilha entre a Sardenha e a Sicília. Onde se localiza a Igreja do Sangue, do vilão Irmão Sangue, inimigo dos 

Novos Titãs. Surgiu na revista New Teen Titans de número 14 em dezembro de 1981. 
34 Jogo de interpretação com utilização de dados que utiliza de livros guias para regras, estruturas e cenários. 
35 No Brasil, na edição 63 da primeira série da revista Superman lançada pela Panini em fevereiro de 2008. 
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Por ter sido tão duradoura na mitologia da DC Comics, a cidade e seus cidadãos tiveram suas 

origens contadas algumas vezes, mudando-se alguns elementos. Já foi contado que o meteoro 

tornou os animais mais inteligentes, ou que os gorilas teriam sido manipulados por alienígenas, o 

que se sabe é que na edição de Congo Bill, eles vinham de um mundo com duas luas, presumindo, 

o protagonista, se tratar do planeta marte. Na edição de Lanterna Verde, a cidade teria vindo de 

carona com o personagem após sua saída de um planeta chamado Calor, e teriam na África um 

lugar onde pudessem habitar com mais segurança, talvez seu lugar de origem. 

Governada pelo sábio Solovar, Gorilla City foi próspera, moralmente e tecnologicamente 

superior ao mundo dos humanos. Sua tecnologia avançada a manteve secreta e segura por muitos 

anos, mas por decisões de sua liderança, a cidade apresentou-se ao mundo e tornou-se país-membro 

da Organização das Nações Unidas no ficcional universo DC. Solovar viajou o mundo, fez palestras 

sobre a paz, buscando uma relação amistosa entre gorilas e humanos, mas um atentado a bomba 

tira sua vida e intensifica o isolamento da cidade-Estado36. Mídias televisivas, animações e jogos 

onde o personagem vilão Gorila Grodd é presença, citam a cidade37. 

E são os grupos representados que conseguem reter em traços visuais a maior quantidade de 

estereótipos sobre a cultura pretendida apresentada. A geografia física possui confortos maiores 

nas questões de representações, já que bastam apropriar-se de elementos presentes em registros 

como fotografias, iluminuras, registros visuais diversos, buscando em arquiteturas e de outros 

elementos imagéticos os dados para suas construções. Assim, tipos arquitetônicos, vestimentas, 

veículos, móveis e animais irão compor o repertório de traços nas geografias físicas inventadas.  

No caso da geografia humana, o aprofundamento é ainda mais escasso e quase sempre 

carregado de estereótipos ainda mais superficiais e tendenciosos. Uma única figura, em seus traços 

físicos e suas vestimentas, é eleita para representar toda uma sociedade e sua vasta rede cultural 

através do sólido uso de elementos visuais, falas, mecanismos que lhe são acusados. Conforme o 

objeto-fonte tratado neste trabalho científico, as representações de grupos sociais e suas 

especificidades culturais são, na maioria dos casos, vividas pelas permanências de seus 

estereótipos. Fácil identificar os orientais, os árabes, os russo (ou os soviéticos) ou mesmo judeus, 

todos carregam elementos visuais que acusam de ondem são originários. 

Entretanto, o uso de estereótipos, além do miasma da generalização dos indivíduos e dos 

povos, causa manutenções de discursos e errôneas comparações entre grupos semelhantes em 

                                                 
36 Esse enredo foi narrado na edição JLA Annual de número 3 em 1999, inédita no Brasil. 
37 Aparece nas animações Superamigos, Liga da Justiça e Liga da Justiça: Sem Limites, 1978, 2004 e 2006, 

respectivamente.  
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aspectos não visuais. Um exemplo dessa prática é a equalização existente na representação de 

brasileiros em histórias em quadrinhos do mainstream, quase em sua totalidade os aproximando de 

mexicanos em alguns detalhes, como o uso de longos bigodes e os falares em espanhol, 

demonstrando uma generalização quando se trata de representar grupos socioculturais americanos 

que não são estadunidenses. A pesquisadora Ângela Rama apresentou trabalho no livro Muito Além 

dos Quadrinhos sobre representações do Brasil e de brasileiros em quadrinhos de super-heróis 

estadunidenses de forma proveitosa a se compreender tal tendência (RAMA, 2009). 

As mulheres de Bana-Mighdall possuem diversos estereótipos abraçando-as nas construções 

imagéticas de sua representação. São mulheres belicosas, com religiosidade plural, vestimentas 

mais próximas dos traços árabes e beduínos, muitas joias, cabeças adornadas com kaffiya e aigal38, 

e outros elementos mais próximos de uma dançarina do ventre do que de uma mulher do limítrofe 

geográfico em questão, de onde fazem parte o Egito, a Jordânia, o Sudão, entre outros. Refletem 

um imaginário básico, pois estas mulheres “são estereotipadas com trajes e armamentos que 

refletem o norte da África e o Oriente Médio bélicos, com seus posicionamentos ideológicos 

agressivos e fundamentalistas” (LIMA, 2011, p.7). 

Nas histórias em quadrinhos, periodicamente é preciso renovar os mitos, encaixa-los 

confortavelmente nos climas históricos39 de seus consumidores. As editoras de histórias em 

quadrinhos mais duradouras renovam as origens de seus mitos, deixando-as mais palatáveis aos 

seus leitores. Assim fez a DC Comics na segunda metade dos anos 80 com seus principais 

personagens após a saga Crise nas Infinitas Terras, reiniciando as histórias e atualizando os 

personagens que na época alcançavam os 50 anos de existência. A equipe criativa que liderou essas 

transformações esteve também presente na renovação do mito da Mulher Maravilha e tinha 

algumas questões em pauta. 

Como havia um vínculo direto das histórias das amazonas na mitologia da Mulher Maravilha 

com a própria mitologia grega, foi o momento de aproximar os mitos. Dos anos 40 até os anos 80, 

                                                 
38 Kaffiya ou Kafia são os panos em algodão usados para proteger os cabelos e o couro cabeludo do sol. Usados por 

populações de áreas desérticas do norte da África e do Oriente Médio. Muitas vezes são amarrados por um cordão de 

algodão chamado aigal. Ganhou simbologia política ao ser associado ao movimento nacionalista palestino no período 

histórico da revolução árabe de independência de 1916 e 1918. 
39 Faz-se aqui o uso do conceito Clima Histórico, de Hans Ulrich Gumbrecht, como instrumento mais ideal na 

compreensão dos elementos de mudanças sociais e de compreensão da realidade. Em artigos anteriores fiz uso do 

conceito de zeitgeist, de Hegel em Filosofia da História, mas que em leituras mais profundas surgiu mais categórico e 

pretenso a uma aplicação estática, solucionando melhor com o uso do conceito de Gumbrecht. Tive contato com essa 

compreensão através da apresentação com título "Analítica da historicidade, narrativas e clima histórico" do doutor 

professor Valdei Lopes de Araujo, da Universidade de Ouro Preto, no evento sobre Política das Narrativas Políticas do 

Grupo de Estudo e Trabalho em História e Linguagem da Universidade Federal de Minas Gerais entre 8 e 10 de abril 

de 2014. 
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a Mulher Maravilha abraçava uma pesquisa razoável, mas pouco aproveitada dos mitos originais 

por lógicas culturais: tratar o mito em sua forma origina chocaria com ideais e expectativas da 

contemporaneidade. Nos anos 80, a liberdade autoral era muito maior, permitindo que seus autores 

pudessem aplicar conceitos mais adultos e uma dose considerável de semelhança com a narrativa 

épica da antiga Grécia. 

A origem da cidade mágica de Themiscyra, de onde nasceu Diana, a Mulher Maravilha, se 

enriqueceu de mitologia grega e ganhou discursos de valorização do feminino. Na criação da 

Mulher Maravilha, em dezembro de 1941, seu criador, o doutor William Moulton Marston, 

apropriou-se do imaginário e do mito das amazonas nos registros da Grécia Antiga para construir 

a Mulher Maravilha. Chamou a cidade apenas de Ilha Paraíso, sendo renomeada após sua 

reformulação para Themyscira. O roteiro de Wonder Woman número 1, em fevereiro de 1987, era 

dividido entre George Perez, Len Wein e Greg Potter, e buscou sintonizar melhor a super-heroína 

e seu passado mitológico com a mitologia original, fazendo que as amazonas fossem criadas pela 

agremiação das deusas gregas, Ártemis, Atenas, Demeter, Hestia e Afrodite, em respostas às 

ameaças do deus Ares, da Guerra. Usaram as almas de mulheres mortas por homens para dar vida 

às amazonas40. 

Foram criadas duas rainhas, em o acordo mais próximo com a mitologia, Hipólita e Antíope, 

e ambas foram ameaçadas pelo semi-deus Héracles, que as dominou e escravizou. Hipólita e 

Antíope aparecem, também, no mito de Teseu, com quem casam-se, cada uma, em versões 

diferentes do mito. Antíope não existia antes da reformulação, em comparação aos mitos gregos 

que envolviam as amazonas questionavam-se sua ausência. Em revolução contra o controle dos 

homens liderados por Héracles, as amazonas libertam-se em sangrenta batalha, mas separam-se ao 

findar do movimento. Hipólita segue os desígnios pacíficos das deusas enquanto Antíope, sentindo-

se traída e abandonada pelas olimpianas, decide abandonar a ilha de Themyscira e funda a cidade 

de Bana-Mighdall numa secreta localidade no Egito. 

A cidade de Bana-Mighdall surge como uma alteridade ao discurso ameno e pacifista das 

amazonas de Themyscira. Há um discurso feminista mais radical, com posicionamento mais 

fundamentalista, onde o papel bélico das amazonas Bana é justificado pela liberdade contra a 

opressão de um mundo ocidental, masculino e hegemônico. Em Wonder Woman de número 29, em 

abril de 1989, os dois grupos de amazonas entram em choque, posicionadas em lados opostos em 

                                                 
40 No Brasil saiu nas edições Super-Homem de número 39, da editora Abril, em 1987, depois em Grandes Clássicos 

DC número 2, da editora Panini, em 2005 e depois na coleção DC 75 Anos, número 4, em fevereiro de 2011, também 

pela editora Panini. 
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uma relação com um mundo masculino. A identidade da tribo Bana é mais forte que a sua cidade, 

tendo a mesma sido destruída e reconstruída por duas vezes. 

Conclusão 

As representações da África nas historias em quadrinhos de super-heróis não foram apenas 

uma continuidade dos discursos anteriores. A Hora da Aventura construiu uma rede de imaginários 

que serviu de base segura dos autores seguintes revisitarem a África imaginada para a mídia. 

Entretanto, o próprio tempo encarregou-se de exigir uma maturidade ao meio que ressoou nas 

construções de discursos e representações, e a África não seguiu de maneira diferente nessa 

mitologia em contínua construção. 

A importância dos cenários ficou cada vez mais em evidência, demonstrando que o gênero 

narrativo precisa sempre de um vínculo com a realidade, e a ambientação social mais 

verossimilhante com a realidade exige isso. E o gênero define por suas estruturas e “Um dos 

elementos que se pode usar como definição do gênero super-herói é sua localização urbana, onde 

o centro é seu tabuleiro” (LIMA, 2011, p.2). Obviamente não tratemos essa urbanidade como 

apenas o aspecto visual e estrutural de uma cidade, mas a relação que a sociedade tem para com a 

apropriação e uso dos espaços. Sua ocupação não apenas física, mas simbólica, imaginária, 

discursiva. 

E a eficácia dessa criação imagética de sociedade através de seus dados mais reconhecíveis 

esbarra no afastamento entre os produtores e a realidade que se deseja representar. Então duas 

coisas se fazem indispensáveis nesse trato com a apropriação da realidade: a produção de uma 

pesquisa de qualidade sobre o universo abordado, para que as interferências sejam as menores 

possíveis, e assumir as interpretações feitas sobre essas realidades. A saída muitas vezes pareceu 

nascer da inventividade, de se construir o ficcional, pois esse “pretenso afastamento do real se 

justifica no incomodo do trato de questões políticas e sociais envolvendo um universo real” (LIMA, 

2011, p.7), ainda que o suporte fictício possa, sim, abraçar uma criticidade política e social e entrar 

em acordo com paradigmas culturais. 

Como proposto, esse trabalho tende a buscar catalogar as informações em dados quantitativos 

para a composição de um mapa utilizável. Acompanhado de um suporte bibliográfico, as cidades 

africanas ficcionais que representam um imaginário sobre a África foram coletadas e definidas, 

com todos os possíveis dados que acompanhem sua localização documental no objeto-fonte 

histórias em quadrinhos. Permitido, sempre que necessário, um ponderar crítico sobre os dados e 
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as relações analíticas das representações através dos mesmos. Como um trabalho de geografia do 

fictício, onde o imaginário é fruto de estereotipias recorrentes do distanciamento cultural, busca-se 

mapear esses mundos editoriais de narrativas gráficas através de viagens igualmente imaginativas, 

sem esquecer de ligar o sonho com a realidade e buscar “as imagens produzidas por uma sociedade” 

(BARROS, 2005) sobre a outra. 
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A FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO NACIONAL E SUA REPERCUSSÃO EM SÃO 

LOURENÇO DOS ÍNDIOS (1835 -1840) 

Agla Santos André1 

As agitações políticas das primeiras décadas do século XIX, que contribuíram para a 

promulgação da constituição de 1824 e a inserção gradativa do Império do Brasil no rol das nações 

modernas,2 continuaram recorrentes nas primeiras décadas do período Regencial. Porém neste 

novo contexto, emergiu na arena política o desejo de se promover a integração territorial do vasto 

Império do Brasil e sobre ele formar uma “grandiosa” população nacional.3 Mas, tais realizações 

não foram nada fáceis,  segundo Ilmar Rohloff de Mattos após a emancipação política em 1822 e 

a abdicação de D. Pedro I, foram impulsionados uma reorganização interna na arena política e 

administrativa do Brasil, no qual coube aos  homens ilustrados denominados pelo historiador como 

“construtores e herdeiros  do Império do Brasil,” a responsabilidade de promoverem a sua 

unicidade territorial, a formação do Estado Nacional e a prosperidade de sua economia e população 

(MATTOS, 2005, p.17-20). Acrescenta ainda que estas ações foram processadas vagarosamente e 

colocadas em prática através de uma dinâmica denominada pelo próprio de  “expansão para 

dentro,”4 adquirindo maiores impulsos no transcorrer da década de quarenta, com a retomada da 

centralidade política implementada pelos  partidários conservadores ( MATTOS, 2004, p. 115). 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira –Niterói (UNIVERSO). agla_santos@yahoo.com.br 
2 Nação moderna no contexto do século XIX de acordo com Ilmar Mattos ao analisar a obra de Benedict Anderson, 

aponta que esta nomenclatura referia-se aos territórios independentes  livres da dominação metropolitana e que 

apresentavam  uma unidade territorial consolidada composta por “indivíduos livres e iguais perante a lei e partícipes 

de uma mesma comunidade imaginada. Cf. BENEDICT, Anderson. Nação e consciência nacional. São Paulo: Ática, 

1989. In: MATTOS, Ilmar Rohloff de. Construtores e herdeiros: a trama dos interesses na construção da unidade 

política. IBE-USP: Fórum da Revista eletrônica Almanack braziliense, nº 01 de maio de 2005. ISSN 1808-8139. 

Disponível em < http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11601/13370> Acessado em: 10 agosto de 2015.Também 

aponta Hebe Mattos que o termo “Nação Moderna” no contexto do século XIX  referia-se aquela que adotara um 

modelo de Constituição permeada por ideias liberais, que por sua vez, enfraqueciam  a estrutura política  do Antigo 

Regime e garantiram  aos seus indivíduos o exercício da cidadania e os diretos a ela vinculada. Cf. MATTOS, Hebe. 

Racionalização e cidadania no Império do Brasil. In: CARVALHO, José Murilo de. NEVES, Maria Bastos Pereira das. 

(Orgs.). Repensando o Brasil do Oitocentos: cidadania, política e liberdade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2009, p.351 
3 Sendo a construção desta população nacional pautada no processo civilizador  e nas dinâmicas sociais hierarquizadas 

do século XIX. Pois conforma aponta Manoel Luis Salgado Guimarães o movimento de definição e construção da 

“nação brasileira” que encontrava-se a princípio “restrito aos brancos,” com o emergir das novas dinâmicas políticas e 

sociais do novo século, sua construção também passou a contemplar a definição de quem seriam os “outros” em relação 

a ela. Ou seja, com a emancipação do Império brasileiro e o desejo crescente de promover o aumento de sua população, 

os representantes governamentais iniciaram a inclusão de determinadas  “nações” que circulavam no corpo territorial 

do Império a construção da “nação brasileira.” Cf. GUIMARÃES, Manoel Luis Salgado. Nações e Civilização nos 

Trópicos: O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e o Projeto de uma História Nacional. In: Estudos Históricos, 

Rio de Janeiro, nº 1, pp.5-27. 1988, p. 7-8. Disponível em < http://www.unifal-

mg.edu.br/geres/files/GUIMARAES%20IHGB.pdf > Acessado em 15 de junho de 2015. 
4Segundo Ilmar Rohloff de Mattos a “expansão para dentro”   representava   uma dinâmica que objetivava  o 

fortalecimento e a disseminação das novas diretrizes político –administrativa do  Brasil, assim como o  reconhecimento 

http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11601/13370
http://www.unifal-mg.edu.br/geres/files/GUIMARAES%20IHGB.pdf
http://www.unifal-mg.edu.br/geres/files/GUIMARAES%20IHGB.pdf
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Após a vacância do trono ocorrida em 1831 foi deflagrada “uma violenta disputa pelo poder 

regencial” e somou-se a ela a concorrência de projetos políticos elaborados  para prosperidade do 

Brasil Império, estando à frente destes movimentos as denominadas “facções” políticas como: os 

liberais moderados, os liberais exaltados e os caramurus.5 Tecia-se uma cultura política 

multifacetada, apoiada ora na ampliação da descentralização política ora na rigidez  de sua 

centralidade na mão do imperador. 

Aponta Marcello Otávio Neri de Campos Basile que as disputas que foram desencadeadas na 

arena política após a abdicação deram a “facção” dos liberais- moderados vitória favorável, pois 

estes apresentavam-se “mais bem articulados politicamente.” 6 No entanto, conquistaram com 

facilidade a responsabilidade da Regência Trina Provisória, Trina Permanente e Una – nas eleições 

realizadas para definir quem  representaria o imperador durante sua menoridade. E os 

representantes eleitos ao ascenderem no poder buscaram colocar em curso a base de seu projeto 

político, que tinha como cerne a tentativa de reduzir os poderes do imperador e ampliar a 

participação dos integrantes da Câmara dos Deputados nas decisões governamentais, entre outras 

medidas (BASILE, 2011, p. 62). 

Mas, para que fossem alcançados os objetivos deste projeto, se fez necessário implantar 

certas reformas, principalmente na carta constitucional de 1824. Sendo esta ação possível  através 

da própria ‘brecha’ de seu corpo legislativo, que atribuía  as Assembleias Legislativas o poder de 

“na morte do Imperador, ou vacância do trono, instituir exame da administração, que acabou, e 

reformar os abusos nela introduzidos.”7 Pontos importantes que  permitiram e garantiram a 

execução de alguns ideais políticos que foram desejadas pelos liberais moderados assim como de 

alguns ideais democráticos e descentralizadores de poder, que foram defendidos pelos liberais 

exaltados.8 Miriam  Dolhnikoff  aponta que as primeiras reformas na carta constitucional de 1824  

                                                 
das riquezas naturais e  a populacionais dos domínios territoriais que formavam  o mais novo  império, o que contribuía 

para a construção da unidade e soberania do Estado. Cf. MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. 5.ed.São 

Paulo: Hucitec, 2004, p.210-211. 
5 Cf.  BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos.O Laboratório da nação: a era regencial (1831-1840). In:GRINBERG, 

Keila.SALLES,Ricardo. (Orgs.). O Brasil Imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, v.2,  p. 59-61.  
6Cf. BASILE, Marcello Otávio Neri de Campos. O laboratório da nação, p. 59- 60.  Emília Viotti da Costa  

complementa que apesar dos Liberais Moderados terem assumido o comando da Regência suas propostas  de 

reformulação política não se realizaram plenamente, pois apesar de terem obtido  representatividade na Câmara dos 

Deputados ao lado dos liberais radicais (os exaltados), no transcorrer deste período, o Senado por sua vez  apresentava-

se como “ reduto dos elementos mais conservadores.” Cf. COSTA, Emília Viotti da.  Da Monarquia à República.: 

momentos decisivos. 6.ed. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1999, p.154 
7 Carta de Lei de 25 de março de 1824 (Constituição Política do Império do Brasil).Título 4º, Capítulo I, Art. 15º, 

Inciso VI. Cf. Registrada na Secretaria de Estado dos Negócios do Império do Brasil a fls. 17 do Liv. 4º de Leis, Alvarás 

e Cartas Imperiais. Rio de Janeiro em 22 de Abril de 1824. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm > Acessado em 15 de agosto de 2015. 
8COSTA corrobora que  as exigências de descentralização e a prática de ações mais democráticas defendidas pelos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm
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foram conquistadas no ano de 1832 através da promulgação da Lei de 12 de outubro do ano 

corrente,9  e corrobora Emília Viotti da Costa que através da promulgado do Ato Adicional pela 

Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834 novas alterações vieram a se concretizar (COSTA, 1999, p.154).  

Através das alterações realizadas na carta constitucional de 1824 conquistadas pelas ações 

liberais, observa-se que no transcorrer dos primeiros anos do período regencial uma ampla 

descentralização política10 ganhou força, obtendo como ápice a autonomia adquirida pelos 

presidentes das províncias e suas respectivas assembleias e a oportunidade de legislarem 

cumulativamente com o governo central os assuntos pertinentes à prosperidade da nação.11  

Sendo assim, observando o compartilhamento legislativo entre o governo central e provincial 

apresentados pelo Ato Adicional de 1834, foram analisados para apresentação deste trabalho a 

repercussão deste compartilhamento nos relatórios da Repartição dos Negócios  do Império e do 

Presidente da Província do Rio de Janeiro entre os anos de 1835 a 1840,12 pois o recorte temporal 

assinalado respectivamente reúnem os anseios das esferas governamentais em promoverem a 

população frente a ameaça de findar-se o tráfico negreiro e ao desejo de inserir gradativamente o  

país “no rol das nações modernas e civilizadas;”13 os primeiros ensaios estatístico realizado na 

                                                 
liberais radicais (os exaltados) nos primeiros anos da Regência,  “ganharam eco na Câmara dos Deputados e foram 

dados alguns passos nessa direção, com a aprovação do Código do Processo Criminal  em 29 de novembro de 1832 e 

do Ato Adicional em 12 de agosto de 1834.”Porém reforça a autora que as ações democráticas  vencidas pelo liberais 

radicais assentaram-se apenas na conquista de  serem executadas processos eleitorais  para os cargos judiciários, que 

antes eram nomeados pelo governo central. Cf. COSTA, Emília Viotti da. Da Monarquia à República, p. 153 
9 A lei de 12 de outubro de 1832 possibilitou aos deputados  alterarem na Constituição de 1824, a forma como o Senado 

e a Câmara dos Deputados se reuniriam para tratar das questões judiciais;  os poderes do Conselho do Estado; a 

conversão dos Conselhos Gerais em Assembleias Legislativas Provinciais; a configuração da Regência de Trina para 

Una e as formas de sua eleição, entre outras medidas. Cf. DOLHNIKOFF, Miriam. Elites regionais e a construção do 

Estado Nacional.In: JANCSÓ, István (org.). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec; Ed. Unijuí; 

Fapesp, 2003. ( Estudos Históricos, 50),  p.439.  
10De acordo com  Maristela Chicharo de Campos a história administrativa do Brasil sempre foi permeada por um  jogo 

de centralidade e descentralidade política, pois diante da incapacidade do governo central  em estabelecer um controle 

direto sobre seus domínios territoriais, necessitou da ajuda dos governos locais  e tendeu a ceder a eles poderes 

administrativos para a manutenção da ordem em seus jurisdições. Desta forma os poderes adquiridos  foram se 

manifestando inicialmente  nas Câmara Municipais e anos mais tarde redirecionados  as  Assembleias Legislativas 

Provinciais, sobre a alçada dos  nomeados presidentes da província. Cf. CAMPOS, Maristela Chicharo de. O Governo 

da Cidade : elites locais e urbanização em Niterói (1835-1890). Niterói, RJ: Tese de doutorado apresentado ao 

programa de Pós -graduação em História da Universidade Federal Fluminense, 2004, p.32 
11  E entre estes assuntos destacam-se conforme a promulgação do Ato Adicional  a organização da estatística no 

Império, os processos e avanços da catequese e civilização dos índios e a organização dos novos estabelecimentos 

coloniais e a defesa da inviabilidade dos direitos do cidadão brasileiro. Cf. Coleção das Leis do Império do Brasil – 

Lei nº16 de 12 de agosto de 1834, Art.11 §5. Disponível em: < www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM16.htm> 

Acessado em 20 de agosto de 2015. 
12  Os relatórios encontram-se digitalizados e disponíveis em: < http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial e 

http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_de_janeiro > Acessados em 10 de junho de 2015. 
13 De acordo com as leituras realizadas entende-se por “ Nações modernas e civilizadas” as porções territoriais que 

incorporam:  a independência polícia longe do despotismo como reflexos da Ilustração; a tentativa de homogeneizar e 

integrar a população de seus territórios porém forjada por uma ausência de segmentação; a promoção da instrução, 

liberdade e igualdade entre os indivíduos que a compuseram, assim como progresso econômico, no qual estigmas de 

“barbárie” deveriam ser extirpadas. Cf. MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo Saquarema, p.136-137. MATTOS, Ilmar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM16.htm
http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_de_janeiro
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província do Rio de Janeiro e as primeiras reações dos habitantes do Império com relação aos 

levantamentos censitários que passaram a integrar os projetos estatísticos do Estado em construção. 

Vejamos então as repercussões. 

No ano de 1834 o discurso apresentado no relatório do Ministro e Secretário de Estado, 

Joaquim Vieira da Silva e Souza a Assembleia Legislativa Geral no mês de maio, deixa 

transparecer ao compor seu discurso sobre a população que a temática indígena apresentava-se 

interligada diretamente as questões de colonização e aos desafios impostos ao crescimento 

populacional desejado para o Império, pois expôs o ministro em seu relatório que 

 

Se a população é o meio e o fim da prosperidade dos Estados, parece que um dos maiores 

serviços que se pode prestar ao Brasil é certamente promove-la. Com efeito, a nossa é  

[diminuta ], comparada com a extensão do terreno, e com a sua fertilidade (...) Para  

aumentar a população de qualquer país, não há  senão dois meios: ou atrair a externa ou 

promover a interna.14 

E acrescentou o Ministro que se fossem executados os meios apresentados  o Império obteria 

a aquisição de novos braços “sumamente necessário pela [suposta] extinção do bárbaro tráfico da 

escravatura,” e sugestionou como forma de  promover a atração externa  e torná-la vantajosa sobre 

o território, que  caberia primeiramente ao governo rever os” vícios de sua organização” e apenas 

atrair “capitalistas e homens laboriosos.” E com relação a sua sugestão para o crescimento e 

desenvolvimento interno apontou o Ministro duas alternativas. A primeira assentada na ideia de 

beneficiar os homens casados para que obtivessem facilidades de ascensão em emprego público e  

rendas superiores a quatrocentos mil réis, pois considerava que só assim motivados eles 

aumentariam suas prole. E a segunda assentada na ideia do  governo utilizar as “famílias de 

camponeses indigentes,” para a formação de  novas colônias nacionais.15 

Observa-se então que as pressões inglesas para conter o tráfico negreiro no Brasil, 

impulsionaram os representantes do governo a repensarem em estratégias de como superarem esta 

adversidade iminente. Entretanto, quem seriam estes “camponeses indigentes”, segundo a 

                                                 
Rohloff de. Construtores e Herdeiros, p.21. NEVES, Lucia Maria Bastos Pereira. MACHADO, Humberto Fernandes. 

(Orgs.). O Império do Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999,p.183-19. 
14Relatório da Repartição dos Negócios do Império do ano de 1834  apresentado a Assembleia Geral Legislativa na 

sessão ordinária de 1835, pelo respectivo Ministro e Secretário de Estado Joaquim Vieira da Silva e Souza. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional. 1835, p.24. 
15 Relatório da Repartição dos Negócios do Império do ano de 1834,  apresentado a Assembleia Geral Legislativa na 

sessão ordinária de 1835, pelo respectivo Ministro e Secretário de Estado Joaquim Vieira da Silva e Souza. Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional. 1835, p.24-25. 



 

736 

concepção de Joaquim Vieira da Silva e Souza? Seriam  eles os indígenas seus integrantes? Ou 

seriam eles os degredados, condenados e outros vadios?  As respostas para tais indagações não 

foram esclarecidas nem pela própria documentação e nem pelas subseqüentes ao discurso do 

respectivo Ministro.  

Desta forma, em meio ao silêncio documental suponho que teriam sido os          “camponeses 

indigentes,” os considerados indígenas já aldeados e cultivadores de pequenas roças, assim como 

parte da plebe16 que integrava ao Império.  E justifico a minha suposição  referente a integração 

dos índios aldeados a este grupo, ao relembrar que a visão governamental sobre eles no transcorrer 

do XIX apresenta-sede forma pejorativa, acentuando apenas a sua miséria e a “má sorte,” no qual  

contradizer tal discurso é problemático devido  ausência de outras comprovações. 

José Ignácio Borges ao ocupar o cargo de respectivo Ministro e Secretário de Estado no ano 

posterior ao mandato de Joaquim Vieira da Silva e Souza, ao compor seu discurso para a 

Assembleia Geral reforçou a importância de se promover  o crescimento populacional do Império, 

alertando que frente as  medidas que iam sendo tomadas para evitar a importação africana era 

necessário estabelecer os “passos para a execução de novas colonizações,” que de acordo com a 

sua interpretação só haviam duas maneiras: “ promover a população indígena ou convidar a 

emigração estrangeira”17 

Entre os relatórios ministeriais de 1836 a 1839 também foram adicionados às preocupações 

populacionais, a necessidade de se realizar um projeto estatístico.  Pois conforme advertiu o 

Ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos,  era do conhecimento de “todos”  a necessidade e  

importância  de sua realização, e complementou em seu discurso que este projeto não só deveria 

conter 

um censo exato, ou pelo menos aproximado da população do Estado, como também da 

sua produção geral e particular; da sua indústria, riqueza, comércio, administração, e 

finalmente de tudo quanto forma a força e a grandeza de um país. Sem ela ou falham, ou 

dificultam-se todos os cálculos financeiros, e administrativos; e mal podem avaliar-se, e 

                                                 
16

Ilmar Rohloff Mattos expõe que a sociedade do século XIX apresentava diferentes hierarquizações, sendo 

elas representadas  pela “boa sociedade – aqueles que eram livres, brancos e proprietários de escravos –a plebe –os 

que eram livres, não necessariamente brancos e proprietário de escravos –e os escravos –aqueles que não eram brancos 

e eram propriedades de outrem.” MATTOS, Ilmar Rohloff. Do Império do Brasil ao Império do Brasil. In: Estudos 

em Homenagem a Luís António de Oliveira Ramos. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2004, p.727-736. 

Disponível em: < http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5007.pdf. > Acessado em 12 de setembro de 2015.  

17Relatório da Repartição dos Negócios do Império do ano de 1835,  apresentado a Assembleia Geral Legislativa na 

sessão ordinária de 1836, pelo respectivo Ministro e Secretário de Estado José Ignácio Borges. Rio de Janeiro: 

Typographia Nacional. 1836, p. 21. 

http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/5007.pdf
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mesmo conhecer-se os melhoramentos morais, [físicos], [científicos], e políticos que se 

devem fazer na organização social, e nas suas diversas partes, e relações.18 

Percebe-se então que a execução de um levantamento estatístico que contemplasse o 

reconhecimento das áreas geográfica, dos aspectos econômico, demográficos, políticos e sociais 

do Brasil, proporcionariam aos representantes  governamentais diversos recursos para 

direcionarem uma melhor gestão da soberania desejada ao Império brasileiro. Ou seja, conforme 

afirma Ivana Stolze Lima a estatística era uma forma de governo ( LIMA, 2003, p. 93), que na 

conjuntura do Império expôs Kaori Kodama possibilitaria ao governo reconhecer seus habitantes, 

quais seriam as suas riquezas regionais, além de  

agrupar e distinguir melhor os cidadãos dos não cidadãos, arregimentar os soldados em 

potencial para as milícias; administrar o conjunto dos eleitores; gerir e arrecadar os 

impostos; capacitar o governo para colher algumas respostas de suas próprias ações e 

gerenciá-las eficazmente; romper com o distanciamento entre as instancias  que 

chegavam diretamente aos habitantes – como os prelados, os juízes de paz e 

administradores locais –e a burocracia central. Enfim, estreitar os nexos entre o território 

e o seu conteúdo, o que implicava atestar a soberania do Estado.19 

Joaquim Norberto de Souza Silva nos apresenta em seus apontamentos relativos às  

“Investigações sobre recenseamentos da população geral do Império” confeccionado no ano de 

1869 20 que a  

Assembleia provincial do Rio de Janeiro foi a primeira a reconhecer toda a importância  

que poderia tirar da organização da estatística, e para isso formulou-se um aparatoso 

elenco, hoje já fora das doutrinas seguidas,  de que trata a Lei nº 11 de abril de 

1835,autorizando o Governo [a] mandar ensaiar em um ou mais municípios uma 

estatística, na qual se trataria da população, seu movimento, seu estado, sua divisão em 

                                                 
18 Relatório da Repartição dos Negócios do Império do ano de 1837  apresentado a Assembleia Geral Legislativa na 

sessão ordinária de 1838, pelo respectivo Ministro e Secretário de Estado Bernardo Pereira de Vasconcellos.  Rio de 

Janeiro: Typographia Nacional. 1838, p.29  
19 KODAMA, Kaori. Os índios no Império do Brasil: : a etnografia do IHGB entre as décadas de 1840  e 1860. Rio de 

Janeiro: Editora FIOCRUZ. São Paulo: EDUSP, 2009. p.198 
20Todo o conteúdo desta obra encontra-se disponível em meio aos  anexos  A-D1-3 a A-D1-19 do relatório ministerial 

apresentado por Paulino José Soares de Sousa a Assembleia Legislativa Geral no ano de 1870. Cf. Relatório da 

Repartição dos Negócios do Império do ano de 1869,  apresentado a Assembleia Geral Legislativa na 2ª sessão da 14ª 

legislatura pelo Ministro e Secretário d’Estado do Império, Paulino José Soares de Sousa. Rio de Janeiro: Typographia 

Nacional. 1870, p.A-D1-1 a A-D1-19.Disponível em:< http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1696/000269.html > assim como 

em: < http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=212344. > Acessados em 22 de 

fevereiro de 2015. 

http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/u1696/000269.html
http://biblioteca.ibge.gov.br/biblioteca-catalogo.html?view=detalhes&id=212344
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sexos, cores, idades e condições;  seu caráter, seus hábitos, costumes, vícios e 

enfermidades; fogos; indígenas e seu aproveitamento e razão de sua apatia.21 

Interligando os apontamentos de Silva ao compor as “Investigações sobre os recenseamentos 

da população geral do Império,” às documentações que foram encontradas no Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro, referente ao aldeamento de São Lourenço dos Índios,  foi possível 

averiguar e confirmar que realmente houvera na província do Rio de Janeiro– especialmente em 

uma das freguesias de sua capital niteroiense – um levantamento censitário no  transcorrer do ano 

de 1835. E entre as documentações aferidas foi localizada a descrição populacional do Distrito da 

Freguesia de São Lourenço dos Índios, Termo da Vila Real da Praia Grande  realizada a pedido do 

presidente da província, pois foi remetida uma carta datada em 12 de janeiro de 1835  – cuja autoria 

não se encontra legível na documentação– expondo ao seu conhecimento que 

cumprindo com as ordens [que] V.Exª me dirigiu em Portaria de [ dezembro] próximo 

passado, tenho a honra de levar a presença de V.Exª a inclusa relação dos habitantes 

deste Distrito da Freguesia de São Lourenço dos Índios, termo da Vila Real da Praia 

Grande, com as declarações [por] V.Exª exigidas [?]. [Gostaria] ficando em, além disso, 

na inteligência de que semelhante relação [será] remetida no [princípio] de [janeiro] de 

cada ano, como V. Exª igualmente me [determinar]. 

[Deus] guarde V. Exª, Distrito da Freguesia de São Lourenço dos Índios em 12 de 

[janeiro] de 1835. 

Ilmo e Ex.º Senhor  presidente da Província do Rio de Janeiro.22 

 E entre as demais documentações analisadas no Arquivo também  foram observadas as 

descrições populacionais da Freguesia, realizadas através de dois levantamentos censitários que 

foram  registrados pelo indígena José Cardoso de Sousa de 51 anos , que exercia simultaneamente 

as funções de juiz de paz23 e capitão mor dos aldeados  no transcorrer do período analisado. 24 Ou 

                                                 
21 SILVA, Joaquim Norberto de Souza e. Investigações sobre os recenseamentos da população geral do Império, p. 79.  

A  descrição da lei mencionada não foi encontrada. 
22 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, doravante APERJ. Fundo: Presidente da Província. Título: 

Documentos produzidos por juízes de paz (1824-1882). Coleção 85. Notação 206. Caixa 75.  Maço 1.  
23 De acordo com o Código do Processo Criminal de 1832 existiriam nas províncias do Império juízes de primeira 

instancia para auxiliarem na administração da justiça criminal e os juízes obteriam seus auxiliares. Desta forma, 

existiriam os juízes de paz  responsáveis pela administração dos distritos, os juízes municipais responsáveis pela 

administração dos termos e os juízes de direito responsáveis pelas comarcas. Caberia aos juízes de paz de acordo com 

o artigo 12º parágrafo primeiro “ tomar conhecimento das  pessoas que [viessem] ocupar seu distrito e conceder-lhes 

passaporte se requeressem” e acrescenta  outras atribuições. E aponta o artigo nono da própria lei  que a ocupação do 

cargo seria realizada ou por meio da  nomeação ou por meia de eleições nos Distritos. Cf.  Lei de 29 de novembro de 

1832. Promulgação do Código do Processo Criminal de primeira instancia com disposições provisórias acerca da 

administração da Justiça Civil. Art.9º e Art.12º Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-

29-11-1832.htm > Acessado em: 18 de fevereiro de 2015. 
24 Cf.  Arquivo Publico do Estado do Rio de Janeiro, doravante APERJ. Fundo: presidente da Província. Título: 

Documentos produzidos por juízes de paz (1824-1882). Coleção 85. Notação 206. Caixa 75.  Maço 1. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm
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seja,  a responsabilidade da execução das amostras censitárias foram da alçada de um importante 

homem auto-declarado indígena e participante  da esfera jurídica do Império, e  as suas ações 

vieram a contribuiu para a reconstrução de uma parcela da história social da província do Rio de 

Janeiro.  

Os recenseamentos realizados na Freguesia de São Lourenço dos Índios contemplam a 

identificação dos habitantes, suas idades, ofícios, relações de parentesco, estado civil e 

propriedades tanto de terras como de outrem, pois as documentações descrevem que a localidade 

era habitada por indígenas, pardos, pretas forras, portugueses e escravos de diversas nações, e estes  

encontravam-se na companhia de seus “senhores ou patrões,” sendo sua maioria apresentados como 

indígenas.25 Durante este contexto histórico e recorte temporal assinalado gostaria de ressaltar que 

a Freguesia de São Lourenço dos Índios abrigava ainda no século XIX o mais antigo aldeamento 

da província do Rio de Janeiro, e através de seus recenseamentos demográficos localizados no 

APERJ é possível perceber como este espaço foi permeado por uma forte mestiçagem cultural, 

porém  descreve Maria Regina Celestino de Almeida que os indígenas apesar  das “metamorfoses 

étnicas e culturais ao misturarem-se com vários grupos étnicos e sociais” também habitantes da 

freguesia “não deixaram de ser índios” (ALMEIDA, 2008, p. 35) e corrobora Roberto Cardoso de 

Oliveira que os indígenas no transcorrer do século XIX ainda lutavam pela defesa de sua identidade 

contrastiva.26 

Ivana Stolze Lima expõe que no município da Corte também houvera no transcorrer do ano 

de 1835 uma tentativa de recenseamento populacional, mas este acabou sendo fracassado ( LIMA, 

2003, p. 92). Os relatórios dos presidentes da província do Rio de Janeiro apresentados a 

Assembleia Legislativa provincial entre os anos de 1835 a 1840 reforçam a necessidade da 

execução dos projetos estatísticos no Império e contemplam importantes estratégias para 

reconhecer, controlar e prosperar a população de sua jurisdição. Observa-se também nos discursos 

presidenciais com relação a temática da estatística uma grande preocupação em averiguar o 

contingente da população indígena aldeada da jurisdição assim como o estágio de seu processo 

civilizatório.  

                                                 
25 Cf. Arquivo Publico do Estado do Rio de Janeiro, doravante APERJ. Fundo: presidente da Província. Título: 

Documentos produzidos por juízes de paz (1824-1882). Coleção 85. Notação 206. Caixa 75.  Maço 1. 
26 O termo “identidade contrastiva” referia-se ao posicionamento dos “índios em relação aos moradores com quais 

interagiam e até dividiam o mesmo espaço,” no qual  objetivavam expor aos demais a consciência e a distinção de 

direitos. Cf. OLIVIRA, Roberto Cardoso de. Identidade, etnia e estrutura social. São Paulo: Pioneira,1976, p.5. In: 

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Metamorfoses Indígenas: identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de 

Janeiro. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2003, p. 260 
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No entanto os primeiro resultados apresentados sobre este interesse são apresentados pelo 

presidente  José Rodrigues Torres ao abrir à primeira sessão da Assembleia Legislativa no Rio de 

Janeiro em fevereiro de 1835, porém as informações populacionais apresentadas sobre a freguesia 

de São Lourenço dos Índio configuraram-se diminuta aos apresentados pelos levantamentos censos 

de fevereiro e março do mesmo ano corrente. Pois através do relatório de José Rodrigues Torres a 

freguesia é descrita  sendo habitada por “por 149 índios [distribuídos] em uma sesmaria de terras 

de uma légua de testada, e duas de sertões, [possuindo] uma igreja matriz e a casa onde [morava] 

o pároco,27  e em contra partida o levantamento censitário realizado em 18 de fevereiro de 1835 a 

descreve sendo habitada por 191 indivíduos e o levantamento demográfico realizado em 12 de 

março do mesmo ano corrente por apenas 157, mas justificável.28 No ano posterior o presidente 

Paulo José Soares  de Sousa apresenta que foram solicitadas novas informações populacionais aos 

“ Distritos de Paz” e aos vigários da província, pois era preciso ampliar o conhecimento sobre este 

importante assunto.29 

Através do relatório governamental do vice – presidente da província do Rio de Janeiro, José 

Ignácio Vaz Vieira no ano de 1837, é apresentado que as dificuldades de se reconhecer os limites 

de cada freguesia e municípios dificultavam o bom desenvolvimento da estatística, com relação às 

questões limítrofes, topográficas e populacionais. Porém, apesar das dificuldades o governo 

provincial continuava remetendo aos juízes de paz e párocos desta jurisdição a necessidade de se 

obter as suas listas populacionais.30  Com a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

em 1838 a temática indígena no Império é intensificada assim como a necessidade dos projetos 

estatísticos serem executados para uma melhor gestão do Estado em construção (KODAMA, 2009, 

p.198). 

Entre os anos de 1839 e 1840 os relatórios presidenciais expõem a necessidade de se 

aperfeiçoar e implementar definitivamente os ideais dos projetos estatísticos em toda a jurisdição 

                                                 
27 Fala com que o presidente da província do Rio de Janeiro, o conselheiro Joaquim José Rodrigues Torres, abriu a 1ª 

sessão da 1ª legislatura da Assembleia Legislativa da mesma província, no dia primeiro de fevereiro de 1835. Niterói. 

Typographia de Amaral &Irmão, 1850, p.8.  
28 As oscilações demográficas da Freguesia de São Lourenço dos Índios entre fevereiro e março do ano de 1835 são 

esclarecidas pela interpretação da documentação. No mês de março o recenseador ao compor a documentação omite o 

quantitativo da população escrava  e somente descreve os habitantes livres e forros , por isso os dados são diminutos. 

Cf. APERJ. Fundo: presidente da Província. Título: Documentos produzidos por juízes de paz (1824-1882). Coleção 

85. Notação 206. Caixa 75. Maço 1. 
29 Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro, Paulino José Soares de Souza apresentado a Assembleia 

Legislativa Provincial na 2ª sessão da 2ª legislatura  realizada em 18 de outubro de 1836. Niterói: Typographia Amaral 

& Irmão. 1850, p. 8-9.  
30 Relatório do Vice- Presidente da Província do Rio, José Ignácio Vaz Vieira apresentado a Assembleia Legislativa 

Provincial em outubro de 1837. Niterói: Typographia de Nictheroy de M.G. De S. Rego. 1837, p. 27-28. 
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independente das atribulações que o meio apresentassem, e a sua execução deveria contar com o 

comprometimento de todos.31 

Durante a Regência muitas adversidades foram encontradas na tentativa de implementação 

do projeto estatístico na província do Rio de Janeiro, algumas sugestões emergiram, mas poucas 

foram observadas sendo colocadas em prática. No entanto, os resultados mais sólidos adquiridos 

em meio aos desafios de sua execução só apresentaram-se organizados nos primeiros anos do 

Segundo Reinado, conforme assinala o presidente da província, Paulino José Soares de Souza em 

1840.32 Mas, a sua organização documental apenas reuniu os diferentes trabalhos que foram sendo 

realizados pelos juízes de paz e inspetores de quarteirão desta província, que ao serem solicitados 

a executarem a estatística no ano anterior deram início as suas atribuições.33 A apresentação deste 

trabalho é extensa pois reúne informações populacionais de diversos municípios e freguesias da 

província do Rio de Janeiro, e entre estas informações novos dados populacionais sobre a Freguesia 

de São Lourenço dos Índios são apresentados, observe a transcrição das informações na tabela 1 

 

Tabela 8 - Quadro estatístico da população município de Niterói, segundo as condições: sexo e cores (1840) 
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Fonte: Relatório do presidente da Província realizado pelo o conselheiro Paulino José Soares de Souza 

acompanhado do orçamento da receita e despesa para o ano de 1840 a 1841. Mapa S-N população. Observação: a 

população indígena da freguesia de Itaipu apresenta-se ilegível na documentação. 

 

                                                 
31 O cerne desta  proposta também foi  contemplado no Relatório do respectivo  Ministro e Secretário d’ Estado Interino 

Bernardo Pereira de Vasconcellos em 1837 e apresentado na Assembleia Geral Legislativa na Sessão Ordinária do ano 

de 1838. No qual, o  Ministro  expõe a necessidade de uma  “estadística” para o reconhecimento da grandeza do país 

e assim prover melhorias morais, físicas, científicas e políticas que permeavam a organização social e acrescenta que 

para o bom êxito desta proposta  era necessário o comprometimento de todos. Brasil. Cf. Relatório da Repartição dos 

Negócios do Império  do ano de 1837, apresentado a Assembleia Geral Legislativa na Sessão Ordinária de 1838. Rio 

de Janeiro: Typographia Nacional. 1838, p. 29-30. 
32Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro realizado pelo o conselheiro Paulino José Soares de Souza, 

na abertura da 1ª sessão da 3ª legislatura da Assembleia Provincial, acompanhado do orçamento da receita e despesa 

para o ano de 1840 a 1841. Segunda edição. Nictheroy: Typographia  de Amaral & Irmão. 1851, Mapa SN- população.  
33Relatório do Presidente da Província do Rio de Janeiro realizado pelo o conselheiro Paulino José Soares de Souza, 

acompanhado do orçamento da receita e despesa para o ano de 1839 a 1840. Segunda edição. Nictheroy: Typographia 

de Amaral & Irmão. 1851, p.10-11 
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Segundo o presidente da província as informações desejadas pelo presidente da província no 

transcorrer do projeto estatístico deveriam ser ofertadas de boa vontade pelos próprios moradores 

– chefes de família, domésticos, proprietários de terras, entre outros – às autoridades competentes 

quando elas lhes solicitassem. Mas, a execução do projeto gerava desconfiança entre muitos 

moradores que diante das interrogações realizadas passaram a suspeitar que os dados fornecidos 

serviriam de “base aos lançamentos de novos impostos e recrutamentos. ”34 Paulino José Soares de 

Souza expôs durante seus três anos de mandato presidencial (1838-1840) a importância da 

execução deste projeto para a prosperidade da província, e apesar das inúmeras adversidades 

encontradas, findou seu discurso no ano de 1840 ressaltando 

Não vos dou aquele recenseamento da população perfeito, mas sim como o primeiro que, 

ao menos nos nossos tempos, se tem empreendido e levado a efeito. (...) Bom e todavia 

que se tenha feito e que se vá repetindo. Somente assim alcançaremos alguns dados  

[exatos] e perfeitos, quando possível, em objeto tão importante, e habituaremos a nossa 

população a não desconfiar [da pesquisa], que somente tem por fim avaliar a importância 

do primeiro elemento da força dos estados, e conhecer, por meio da comparação de 

diversas épocas, o seu crescimento ou decadência.35 

As desconfianças sobre as verdadeiras intenções dos levantamentos censitários também 

foram apresentadas nos relatórios da Repartição dos Negócios do Império entre os anos 1838 a 

1840. Porém as desconfianças não paparam por aí, com o passar dos anos elas se intensificaram, 

assim como as preocupações governamentais sobre a relutância da população e a lentidão que 

apresentavam os paracos e inspetores de quarteirão com as remessas das informações populacionais 

desejadas. Após a criação e organização do Arquivo Estatístico do Império em 1850 e a 

promulgação dos  decretos nº  797  e 798 de 18 de junho de 1851 que contemplam respectivamente 

a organização do Censo Geral do Império e as orientações para a execução dos registros  de 

nascimentos e óbitos da população, assinalam os discursos governamentais que a execução dos 

projetos estatísticos foram submetidos a novas  rejeições que desencadeadas por meio da violência 

em determinadas províncias, fizeram com que o governo suspendessem as suas realizações.36 

                                                 
34Relatório do presidente da província do Rio de Janeiro, o conselheiro Paulino José Soares de Souza na abertura da 1ª 

sessão da 3ª legislatura da Assembleia Provincial, acompanhado do orçamento da receita e despesa para o ano de 1840 

a 1841. Segunda edição. Nictheroy: Typographia de Amaral & Irmão. 1851, p.23.  
35Relatório do presidente da província do Rio de Janeiro, o conselheiro Paulino José Soares de Souza na abertura da 1ª 

sessão da 3ª legislatura da Assembleia Provincial, acompanhado do orçamento da receita e despesa para o ano de 1840 

a 1841. Segunda edição. Nictheroy:  Typographia  de Amaral & Irmão. 1851, p.23 
36 Relatório da Repartição dos Negócios do Império do ano de 1851, apresentado á Assembleia Geral Legislativa na 4ª 

Sessão da 8ª Legislatura, pelo respectivamente pelo Ministro e Secretário d´Estado José da Costa Carvalho – o 

Visconde de Monte Alegre em 10 de maio de 1852  . Rio de Janeiro: Typographia Nacional .1852, p. 17-18. 
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Sendo assim, o reconhecimento da população do Império e a prosperidade de sua grandeza 

no transcorrer do primeiro e segundo reinado apresentaram-se entrelaçados aos projetos estatísticos 

apresentados pelas esferas governamentais que acreditavam que somente através deste meio seria 

possível coordenarem melhor a civilização e crescimento populacional interno, e paralelamente 

atrair vantajosos  contingentes populacionais externos. Muitos desafios foram submetidos os 

projetos estatísticos  no Império, mas gostaria de ressaltar que sua primeira realização ocorrera nos 

domínios da província do Rio de Janeiro e em especial na Freguesia de São Lourenço dos Índios, 

que mesmo com as rejeições de sua execução o governo provincial manteve-se engajado na coleta 

e organizar dos dados populacionais de sua jurisdição. 
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A INFLUÊNCIA DO PODER POLÍTICO DOS COMERCIANTES E PROPRIETÁRIOS 

DE TERRAS DA FREGUESIA DO PORTO DAS CAIXAS NA CONSTRUÇÃO DO 

CANAL CAMPOS-MACAÉ/PORTO DAS CAIXAS (1837-1872). 

Mirian Cristina Siqueira de Cristo1 

Após a chegada da família real ao Brasil em 1808, a movimentação comercial de gêneros de 

primeiras necessidades, voltados para o consumo interno concretizou-se. As mudanças que 

ocorreram no mercado carioca a partir dessa concretização acabaram por definir o Rio de Janeiro 

como polo drenador de vários produtos (LENHARO, 1979, p. 33) que chegavam ao porto principal 

através de inúmeros portos fluviais localizados ao entorno da baía de Guanabara, em especial no 

seu recôncavo. Era nessa localização onde estava situado o Porto das Caixas, porto fluvial do rio 

Aldeia que recebia a produção do município de Itaboraí, Santo Antônio de Sá, Friburgo, parte de 

Cantagalo, Rio Bonito, Saquarema, Maricá e Capivari e que foi considerado o terceiro em 

importância comercial da província do Rio de Janeiro (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA 

PROVÍNCIA, 1857, p. 69).   

D. João VI ao chegar ao Brasil encontrou uma elite formada por fidalgos portugueses, 

proprietários de terras e comerciantes na região da Freguesia do Porto das Caixas (FERREIRA, 

1992, p. 17). Em 1827 as relações comerciais da localidade refletiam bem a constituição da sua 

população mais abastada: donos de armazéns e casas comerciais tão importantes que, para trabalhar 

em alguns deles, era necessário o conhecimento do francês, alemão e o inglês, como pode-se ver 

no anúncio a seguir: 

Perciza-se de huma pessoa para ser empregada em hum armazém de Molhados na 

vizinhança do Porto das Caixas, e que tenha conhecimento do mesmo negócio, assim 

como também o conhecimento das línguas Franceza, Portugueza, Ingleza, ou Allemãa, 

a quem convier a sua conducta, queira dirigir-se à Rua Direita, n. 193. (JORNAL DO 

COMMERCIO, 1827, p. 4). 

Os senhores de engenho da região também eram figuras relevantes. Possuir terras, escravos 

e participar da agricultura mercantil diferenciava-os dos demais colonos (MATTOS, 1990, p. 38), 

sem ao menos precisar de títulos oficiais. Esses senhores formaram uma elite escravocrata2 que 

assumiu o interesse de uma monarquia constitucional, com ojeriza aos modelos absolutistas, já que 

                                                 
1 Aluna do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, curso de Mestrado em História do Brasil, Universidade Salgado 

de Oliveira/Niterói, RJ. mirian.de.cristo.1978@gmail.com 
2 De maneira mais ampla, a historiografia sobre o período utiliza o adjetivo escravocrata para identificar o poder social, 

econômico ou político do grande senhor de escravos. Para saber mais sobre o assunto consulte: VAIFAS, Ronaldo. 

Dicionário do Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 240. 
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no Brasil Imperial foi adotado um conjunto ideológico europeu pós-revoluções, marcado pela 

ruptura do Ancien Régime, onde o despotismo e o absolutismo estavam intimamente ligados 

(MARTINS, 2006, p.178-179).   

Apesar disso, o Império no segundo reinado não ficou livre dos resquícios do Ancien Régime3 

e a monarquia constitucional brasileira foi fortemente influenciada pelos grandes proprietários de 

terras e comerciantes, principalmente do norte fluminense e da Freguesia do Porto das Caixas. 

Tratando-se dessas influências, cita-se o da família Rodrigues Torres, encabeçada pelo Sr. Joaquim 

José Rodrigues Torres, o Visconde de Itaboraí: “Nenhum bloco eleitoral foi mais considerável do 

que o de Rodrigues Torres e seu cunhado Paulino, aliados a Honório Hermeto e ao espírito 

moderador da corte. ” (CALMON, 1963, p. 1686). A importância do Sr. Joaquim José Rodrigues 

Torres e de sua família era tanta na região, que o mesmo foi citada em duas obras diferentes do 

viajante D. P. Kidder: O Brasil e os brasileiros:(esboço histórico e descritivo) e Reminiscências de 

viagens e permanência no Brasil (Rio de Janeiro e província de São Paulo). Nesses livros, Kidder 

relacionou a localidade com o Visconde de Itaboraí: “Além de sua importância comercial, Porto 

das Caixas é notável por ser a residência da família do Visconde de Itaboraí (Senhor Joaquim José 

Rodrigues Torres). ” (KIDDER; FLETCHER; DE MENDONÇA, 1941, p. 338-339). 

Joaquim José Rodrigues Torres nasceu na Fazenda da Cruz (REZNIK et al, 2013, p. 91) em 

uma família de profissionais liberais, negociantes, proprietários de prédios urbanos, oficinas e 

fazendas (SANTOS, 1975, p. 49), na sua maioria nos arredores da Vila São João de Itaborahy e no 

Porto das Caixas, como pode-se constatar no anúncio de sepultamento do genro do seu irmão, o 

então comendador Antônio José Rodrigues Torres: “Foi hontem o sepultamento no cemitério de S. 

João Baptista o Sr. Antonio José Rodrigues, negociante abastado e geralmente bemquisto do Porto 

das Caixas, genro do Sr. Commendador Antonio José Rodrigues Torres.” (CORREIO 

MERCANTIL, E INSTRUCTIVO, POLÍTICO, UNIVERSAL, 1859, p. 4). Percebe-se que o irmão 

do Visconde de Itaboraí recebeu uma comenda4 e que o genro foi classificado como um 

comerciante de sucesso da área. O próprio filho do Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, Manoel 

José Rodrigues Torres, que tinha o posto de Alferes no exército (ALMANAK DO RIO DE 

JANEIRO, 1827, p. 310), foi citado como negociante do Porto das Caixas no Almanak Laemmert 

                                                 
3 O Ancien Régime ou Antigo Regime foi um termo criado pelo historiador francês Alexis de Tocqueville (1805-1859), 

para se referir ao sistema político, econômico e social que caracterizou a França nos séculos XVI, XVII e XVIII. Para 

saber mais sobre o assunto consulte: LOPES, Marcos Antônio. Uma ideia de Antigo Regime. Textos de História. 

Revista do Programa de Pós-graduação em História da UnB., v. 11, n. 1-2, 2003, p. 129-131. Disponível em < 

http://periodicos.unb.br/index.php/textos/article/viewFile/5924/4900>. Acessado em 25 de junho de 2016.  
4 Benefício, que se dá a cavalheiros de alguma ordem militar. In: PINTO, Luiz Maria da Silva. Diccionario da Lingua 

Brasileira. Ouro Preto, MG: 1832, p. 257. 

http://periodicos.unb.br/index.php/textos/article/viewFile/5924/4900
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(ALMANAK LAEMMERT, 1846, p. 43). Outro irmão do Visconde de Itaboraí, o Sr. Cândido José 

Rodrigues Torres recebeu o título de Barão de Itambi (ALMANAK LAEMMERT, 1873, p.58) e 

foi também um grande comerciante local. A observação e análise dessas fontes possibilitou a 

reafirmação sobre o poder econômico que possuiu a família Torres na região e a sua influência 

política no Império. 

Sr. Joaquim José Rodrigues Torres chegou ao Império primeiramente como Ministro da 

Marinha em 1831 e após 3 anos, em 1834, assumiu o cargo de Presidente da Província do Rio de 

Janeiro5, coincidindo com o início do grande auge econômico da Freguesia do Porto das Caixas, 

que teve começo na década de 30, chegando a Vila a qual pertencia, São João de Itaborahy, a 

concorrer na Assembleia Provincial ( SANTOS, 1975, p. 19) com a Vila de Praia Grande o título 

da capital da província do Rio de Janeiro.6 Esse fato só foi possível em parte, pelo sucesso 

econômico do Porto que impulsionou a Vila de Itaborahy. Fez parte do terceiro Conselho de 

Estado7, onde foi presidente no gabinete de 11 de maio de 1852 e simultaneamente ministro da 

Fazenda. O Conselho na prática foi a materialização do Poder Moderador, que garantiu a aceitação 

de D. Pedro II pelas elites e representou uma saída conciliatória com os diversos grupos que 

atuavam junto ao poder central, bem como nas províncias. (MARTINS, 2016). Deve-se observar 

que a imagem do Imperador ofereceu legitimidade em um ambiente onde os líderes locais tinham 

poder baseado em suas propriedades, nas alianças políticas ou na força, mas que a sua autoridade 

dependia de serem aceitos por seus possíveis seguidores como legitimamente investidos deste 

poder. O Império precisou da elite tanto quanto a elite do Império. Assim, girando em torno de 

cargos importantes como os que assumiu o Sr. Joaquim José Rodrigues Torres durante 

praticamente toda a sua vida, a elite brasileira em suas diversas representações, acabou por 

sustentar o estado, tornando-o a sua própria razão de ser. (MACEDO, 2008, p. 85-88). A partir 

dessa afirmação percebe-se a contradição ideológica dos ideais europeus pós-revoluções, 

reforçando a afirmação que o Império nunca ficou livre dos resquícios do Ancien Régime. 

O perfil da família do Sr. Joaquim José Rodrigues Torres confundiu-se com as demais 

famílias de proprietários de terras e escravos da província fluminense no século XIX, onde poder 

                                                 
5 Carta imperial de D. Pedro II, Imperador do Brasil, a Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí, 

nomeando-o primeiro presidente da província do Rio de Janeiro em 23/08/1834. Museu Imperial, Coleção Visconde 

de Itaboraí. Disponível em <http://187.16.250.90:10358/handle/acervo/193>. Acessado em 27 de maio de 2016. 
6 Carta de lei nº2 de 26 de março de 1835, que erigiu a Vila Real de Praia Grande a capital da província do Rio de 

Janeiro. Disponível em <http://culturaniteroi.com.br/blog/?id=421>. Acessado em 27 de maio de 2016. 
7 Em 1841 volta o Conselho de Estado com funções bem definidas: aconselhar o Imperador, sempre que este devesse 

exercitar algumas de suas atribuições privadas. Para saber mais sobre o assunto consulte: VAIFAS, Ronaldo. 

Dicionário do Brasil imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 165. 

http://187.16.250.90:10358/handle/acervo/193
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e dinheiro andavam juntos e o fortalecimento e a continuação do prestígio social eram mantidos 

através de alianças matrimoniais. (PENHA, 2012, p. 45). É fundamental o entendimento desse 

processo para que se identifique as redes de sociabilidade e parentesco das elites reunidas no 

conselho de estado e suas continuidades referentes aos principais grupos econômicos do país, cuja 

as influências foram estendidas em direção ao poder central. Essa rede forneceu a compreensão do 

termo elite como grupos com identidades construídas a partir de relações de parentesco, crenças e 

práticas políticas. (MARTINS, 2006, p.181-212).  

Percebe-se a partir da observação do quadro abaixo, a intrínseca rede familiar feita a partir 

dos casamentos entre a família Torres e diversos produtores fluminenses, alguns com títulos de 

nobreza: 

 

Quadro 1-Casamentos entre os grandes proprietários do norte fluminenses: A família 

Torres no século XIX. 

Nome do esposo: Parentesco: Nome da esposa: Parentesco: 

Joaquim José 

Rodrigues Torres, 

futuro Visconde de 

Itaboraí. 

Filho de Manuel José 

Rodrigues Torres, 

grande proprietário de 

terras em Porto das 

Caixas. 

Maria Álvares 

Azevedo Macedo. 

Filha do grande 

escravocrata e 

proprietário de terras do 

norte fluminense, João 

Álvares de Azevedo. 

José Antônio Soares 

Ribeiro, futuro 

Barão de Inoã. 

Filho de Antônio 

Joaquim Soares Ribeiro, 

proprietário de terras na 

região dos lagos 

fluminense. 

Maria Carolina 

Soares Torres. 

Filha de Cândido José 

Rodrigues Torres, 

irmão de Joaquim José 

Rodrigues Torres e 

futuro Barão de Itambi. 

Cândido José 

Rodrigues Torres 

Filho. 

Filho de Cândido José 

Rodrigues Torres, irmão 

de Joaquim José 

Rodrigues Torres e 

futuro Barão de Itambi. 

Ana Bernadina 

Teixeira 

Neta do Barão de 

Itambé, cuja a família 

era uma das principais 

da localidade de 

Vassouras, norte 

fluminense. 

Fonte: O Império do Brasil no contexto do século XIX. Escravidão nacional, classe senhorial e intelectuais na 

formação do estado. (SALLES, 2012, p. 9). 

 

Apesar da força real dessas uniões, os casamentos entre a elite agrícola escravocrata não 

foram as únicas formas que possibilitaram o alto poder no governo central dos proprietários 

fluminenses e da família Torres.  Após a chegada da corte ao Brasil, a falta de produtos para atender 

a nova população ocasionou uma crise no abastecimento no Rio de Janeiro. Havia a necessidade 

de uma produção bem maior e isso foi estimulada pelo governo, ocasionado uma grande expansão 

econômica (PENHA, 2012, p.45), que chegou em seu ponto alto com o surto cafeeiro fluminense. 
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Na metade do século XIX, a grande lavoura cafeeira fluminense atingiu seu auge. Entre os 

anos de 1852 e 1859, fase que corresponde aproximadamente à política da Conciliação8, a produção 

de café da província do Rio de Janeiro chegou a pelo menos 78% do total nacional. Esta realidade 

permitiu aos cafeicultores, em sintonia com o governo central, colocar suas demandas em situação 

de prioridade perante as autoridades (MOREIRA, 2010, p. 2) favorecendo o surgimento dos 

“Barões do café.9” A partir desse momento a riqueza cafeeira fez a província fluminense se destacar 

no cenário econômico, político, cultural e territorial do Império. Seu esplendor coincidiu com o 

auge do período Imperial e por isso, a elite cafeicultora fluminense foi a que melhor espelhou o 

momento através do poder efetivo e simbólico decorrente de suas exuberantes fazendas e da 

influência imediata no Conselho do Imperador. (MACEDO, 2008, p.53). Foi o café da província 

do Rio de Janeiro que sustentou a suntuosidade do Segundo Reinado. (CALMON, 1963, p. 1730). 

A cultura do café se desenvolveu a princípio nas proximidades dos vários portos da província 

e em caminhos já trilhados e favoreceu a revitalização de várias áreas do recôncavo da Guanabara 

que estavam passando pela crise da produção canavieira (SANTOS, 1975, p. 18), mas foi no norte 

fluminense que a cafeicultura encontrou condições mais propícias, fato esse que possibilitou o 

surgimento de inúmeras fazendas no Vale do Paraíba, Cantagalo, Campos e Macaé. Toda essa 

produção cafeeira e de demais gêneros vindos do norte fluminense e Cantagalo escoava por meio 

de tropas em estradas com péssimas condições, que causavam constantemente enormes prejuízos. 

A exportação anual de café de Cantagallo, no ano de 1839 chegou a 200 mil arrobas, cada uma ao 

custo de 800 r$ (O DESPERTADOR COMMERCIAL E POLÍTICO, 1889, p. 2) para os 

fazendeiros e a maior parte dessa produção foi transportada até o Porto das Caixas: “É o ponto de 

encontro das tropas que trazem café e açúcar das colônias de Nova Friburgo e Cantagalo, bem 

como uma grande parte da zona circunvizinha. Aí também carregam as mercadorias que voltam da 

capital em troca de gêneros. ” (KIDDER, 1943, p. 165).  Em 1839, a estatística do movimento da 

estrada de terra que ligava Cantagalo ao curato do Porto das Caixas foi de 23.160 animais 

conduzindo 170 mil arrobas de café, embarcados para a província. (O DESPERTADOR 

COMMERCIAL E POLÍTICO, 1889, p. 1). Calcula-se a partir dessas informações, que somente 

30 mil arrobas de café tomaram outro rumo comercial, não descendo pela estrada até o Porto.  

                                                 
8 Para saber mais sobre o assunto acesse: 

<http://www.encontro2010.rj.anpuh.org/resources/anais/8/1276733474_ARQUIVO_ArtigoANPUHRio2010PaulaRi

beiroFerraz.pdf>. Acessado em 20 de junho de 2016. 
9 Designação dada aos ricos cafeicultores do período Imperial, cujas origens, muitas vezes obscuras, e a acumulação 

inicial de riqueza em atividades desprestigiadas, incluindo o tráfico negreiro, faziam com que buscassem na titulação 

nobiliária o reconhecimento de seu evidente prestígio e poder econômico. In: VAIFAS, Ronaldo. Dicionário do Brasil 

imperial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2002, p. 78. 
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Começou a ser extremamente necessário investir em novas formas de transporte e nas 

melhorias das estradas de terras que beneficiariam, sobretudo, aos grandes proprietários 

fluminenses, sendo recorrentes as iniciativas dos presidentes da província em prover o território de 

infraestruturas técnicas capazes de sustentar e alavancar o apogeu do café. (MACEDO, 2008, p. 

139). Nesse mesmo ano foi autorizada a construção de uma ponte sobre o rio Macacu, na estrada 

de Cantagalo ao Porto das Caixas, cujo o custo foi de 14:004$000 r$. (O DESPERTADOR 

COMMERCIAL E POLÍTICO, 1889, p. 1). O próprio Joaquim José Rodrigues Torres, então 

presidente da província do Rio de Janeiro, em seu relatório, escreveu a importância de se conservar 

primeiramente as estradas escoadoras de café, priorizando essas das demais, pelo bem da produção 

agrícola e do comércio. (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, 1836, p.16).  Em 

outro relatório do presidente da província, no mesmo ano, o Sr. Paulino Soares de Souza citou que 

existia dois caminhos para a escoação da produção de Cantagalo até a baía de Niterói, um de Nova 

Friburgo ao Porto das Caixas e o outro atravessando a Serra do Socavão até Magé. O presidente 

explicou que o abandono da primeira causaria a aniquilação de Nova Friburgo além de enormes 

prejuízos a “florescente povoação do Porto das Caixas”. O parecer do engenheiro Carlos Rivierre 

afirmou que não se poderia acudir simultaneamente os dois caminhos, ficando acordado que o 

primeiro a receber as obras de melhoramento seria o de Nova Friburgo ao Porto das Caixas, por 

ser mais frequentado e com menos trabalhos a serem feitos. Para a obra de reparo geral dessa 

estrada foi orçado o valor de 170:000$000 rs. (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA 

PROVÍNCIA, 1836, p. 50-51).   

O interessante da defesa da Freguesia é saber que o Sr. Paulino Soares Souza também era 

proprietário de terras próximas a região do Porto das Caixas, da mesma forma que o seu 

concunhado Joaquim José Rodrigues Torres (Visconde de Itaboraí). Paulino recebeu o engenho 

Itapacorá após o seu casamento com Anna Maria Macedo Álvares de Azevedo. (REZNIK et al, 

2013, p. 85). 

Com o poder nas mãos, grupos políticos locais utilizavam cada vez mais de seu prestígio e 

de suas alianças para conseguir melhorias e investimentos públicos para as suas regiões. Após o 

ato adicional de 183410, a província do Rio de Janeiro adquiriu jurisdição própria e os deputados 

fluminenses passaram a garantir seus interesses na assembleia, “um espaço importantíssimo no 

desenrolar dos conflitos políticos existentes entre os grupos locais da província”(GOUVÊA, 2008, 

p.127), utilizando os cofres públicos para a melhoria do transporte, principalmente da produção 

                                                 
10 BRASIL. Lei nº 16 de 12 de agosto de 1834.  

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM16.htm >. Acessado em 26 de junho de 2016. 
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cafeeira, que por sinal foi primordial para que se discutisse as condições  das estradas e a criação 

de formas mais eficazes de escoamento da produção (PENHA, 2012, p. 44). 

O estado Imperial dependia profundamente da produção agrícola de exportação do café, mas 

a defesa dessa produção colocava um sério limite a sua liberdade de ação (CARVALHO, 1996, p. 

37). As alianças matrimoniais geraram frutos e o Sr. Joaquim José Rodrigues Torres, seu 

concunhado Paulino José Soares e Eusébio de Queiróz formaram o principal grupo conservador e 

articulador do Império: a Trindade Saquarema. O alinhamento entre os fazendeiros do Norte da 

província com os Saquaremas11 foi fundamental para o surgimento de outra forma de escoação da 

produção, rápida e eficaz, sem os incômodos do péssimo estado das estradas locais: a construção 

de um canal navegável de Campos a Macaé, cujo o ponto final seria o Porto das Caixas (PENHA, 

2014, p. 16). Esse canal favoreceria a baixada campista, mas não somente ela, beneficiaria também 

a produção de Cantagalo, sendo um gerador de lucros para os grandes produtores do Norte, centro-

norte fluminense (PENHA, 2014, p.7) e para os comerciantes do Porto, em sua maioria formado 

pela família Torres: 

Para a execução da lei provincial de 19 de outubro de 1837, sob. N.5, forão encarregados 

os chefes da 3ª e 4 seccção de procederem ao levantamento da planta de hum canal que, 

partindo das imediações da cidade de Campos, se dirija ao porto da Villa de Macahé, e 

d’alá seguindo até S. João de Macahé, venha sair no Porto das Caixas. O espaço que terá 

de atravessar esse canal he tão extenso, são tão delicados e minuciosos, e requerem tantos 

preparativos e exames os trabalhos que exige o levantamento da sua planta, que 

impossível era que o seu resultado vos fosse apresentado na presente sessão. (O 

DESPERTADOR COMMERCIAL E POLÍTICO, 1839, p. 2).  

Fica evidente a influência política para o favorecimento do Porto das Caixas como ponto 

terminal do canal Campos-Macaé, já que a estender a obra por um trecho tão extenso, em terrenos 

desfavoráveis, não teria outro motivo cabível. A produção poderia descer pelo litoral, de Macaé até 

o Porto do Rio de Janeiro, a um custo muito menor do que abrir caminhos no solo para o canal 

chegar até o Macacu. Essa conclusão é reforçada através da leitura de um desabafo realizado pelos 

comerciantes de Niterói, no ano de 1855, no periódico O Republico, onde os senhores do Porto das 

Caixas, através de alianças políticas, são acusados de dificultar a passagem das tropas por outros 

caminhos que não fossem pelo Porto, com a cobrança de barreiras, demonstrando que a rivalidade 

entre o Porto e Niterói estendeu-se muito depois da eleição da capital da província: 

                                                 
11 Grupo do partido conservador que imprimiram as diretrizes da política imperial no II Reinado, formado por Joaquim 

José Rodrigues Torres, Paulino José Soares e Euzébio de Queirós. Ver em Ilmar R. Mattos. O Tempo Saquarema. A 

formação do Estado Imperial. São Paulo: Hucitec, 1990. 
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Nicteroy, a capital da província do Rio de Janeiro tem prosperado com rapidez espantosa, 

concorrendo para isto o livre curso da produção dos importantes municípios de Maricá, 

Saquarema, Capivary e Araruama, que alcançam bom mercado na capital. Este caminho 

foi fatal aos senhores do Porto das Caixas, que, segos de ambição, preferem as suas 

algibeiras ao bem da provínsia;- e n’este intuito tanto promoveram e intrigaram que uma 

barreira se levantou sobre a produção d’esses quatro municípios. O Sr. Barboza 

impensadamente resolveu a criação d’essa barreira, - barreira, obstáculo do progresso da 

provínsia inteira: - mas não avia dado regulamento: coube esta onra ao atual vice-

prezidente o Sr. Rego, que preferiu Porto das Caixas a Niteroy, os interesses de uma 

família aos interesses da provínsia. Não podia a provínsia esperar parcialidade no Sr. 

Rego, que devendo remeter a assembléa provinsal a representação dos povos com a 

informação da câmara da capital, que lhe dava muito valor, deixou ficar esta na sua 

secretaria e remeteu somente a representação. Isto porém deve remediar a benemérita 

câmara de Niteroy transmitindo a assembléa provinsial sua informação, para autorizar 

com seu juízo a instancia do povo, que quer remédio a seus males, e que não deve ser 

prejudicado para satisfazer a ganansia da família Torres, que quer fazer do Porto das 

Caixas o empório da produção do Norte da provínsia. (O REPÚBLICO, 1855, p. 2). 

Percebe-se que o Porto já sofria uma queda econômica, tanto pelos novos caminhos de 

escoação da produção do norte fluminense como pela as péssimas condições de suas estradas, que 

continuaram em um estado difícil, mesmo com os melhoramentos liberados pela província. Não 

foram esses suficientes para a conservação de um trecho tão extenso em um solo e relevo 

desfavoráveis: 

Partimos no dia 26 do mesmo mez para o logar da comissão, e percorrendo a estrada 

antiga que vae do Porto das Caixas á Villa de Cantagallo, para d’alli começar os exames 

em questão, não deixamos de notar o máu estado em que esta estrada se acha, tanto por 

falta de concertos e conservação, como pela natureza do terreno em que é feita. (DIÁRIO 

DO RIO DE JANEIRO, 1847, p. 1). 

O uso da estrada Cantagalo-Macaé foi outro agravante que prejudicou o escoamento da 

produção pelo Porto (PENHA, 2012, p. 168), sendo assim a conclusão do canal Campos-

Macaé/Porto das Caixas forneceria um novo sopro para o comércio local. Aureliano de Souza e 

Oliveira, presidente da província em 1846, deixou claro em seu relatório que a extensão do canal 

até o rio Macacu possibilitaria vantagens imensas: “podereis também melhor reconhecer as 

vantagens imensas d’esta obra, vantagem, que serão incalculáveis logo que ela possa continuar de 

Macahé ao rio Macacu. ” (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, 1846, p. 44). 

Aureliano citou que o término do canal em Porto das Caixas seria muito vantajoso para seus 

habitantes e para o estado (RELATÓRIO DO PRESIDENTE DA PROVÍNCIA, 1846, p. 46). O 

Tenente engenheiro chefe do 4º distrito das obras públicas, Andre Alves Pereira Ribeiro Cerne e o 

Tenente engenheiro arquivista Antonio Pinto de Figueredo Mendes Antas também escreveram 
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sobre a importância do término do Canal Campos-Macaé no Porto das Caixas, em seu relatório 

para o então vice-presidente da Província do Rio de Janeiro, o Sr. Doutor José Maria da Silva 

Paranhos, no ano de 1847, demonstrando que o mesmo iria favorecer o transporte dos produtos até 

o Porto e de lá para o centro comercial do Rio de Janeiro (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1847, 

p. 1). 

O Canal Campos-Macaé/ Porto das Caixas foi considerado a obra mais cara da província 

fluminense, estendendo-se por quase 30 anos. O início de sua construção só ocorreu em 1843 e em 

1844 foi liberado uma ordem de pagamento de trezentos mil réis mensais, durante três meses para 

o início da exploração do canal até o Porto das Caixas. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1844, p. 

2). No ano seguinte, em 1845, foi expedida ordem para fornecer ao chefe interino no 5º distrito os 

instrumentos pedidos por ele em ofício, para a realização da exploração do canal de Macaé ao 

Porto. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1845, p. 1). Em 1846 definiu-se o trajeto do canal que se 

abriria do Porto das Caixas até Macaé, começando no rio Macacu pelo Casseribú, acima até o da 

Posse, sendo realizado o nivelamento dessa parte do dito canal. (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 

1846, p. 1). A conclusão do canal estava prevista para o ano de 1848, no máximo 1849, mas não 

foi o que ocorreu. A partir de 1850 a política fluminense começou a perder força no poder político 

central e apesar dos já altos investimentos realizados, a construção do Canal não despertava mais 

tanto interesse, encontrando um grande adversário: as estradas de ferro.  

O canal só foi oficialmente terminado em 1872, no trecho Campos-Macaé, após inúmeras 

adversidades e problemas técnicos para sua construção e o ponto final, tão esperado pelos 

comerciantes do Porto das Caixas, não saiu do papel. No ano anterior, 1871, a queda do prestígio 

da família Torres apareceu em três edições do periódico A Reforma, que também demonstrou o 

quanto foi influente a família perante ao Império, comparando a região com um feudo: “Dezenas 

de anos os barões feudaes do Porto das Caixas viveram aninhados no egoísmo, amamentando 

frondosas ninhadas.”(A REFORMA, 1871, p.2). Um mês após a publicação dessa notícia, o 

periódico continuou a sua crítica, sinalizando que “Cada vez a influencia do Porto das Caixas 

minguá mais” (A REFORMA, 1871, p.1) e “Até que enfim a legião dos sobrinhos está em 

debandada. O escravismo foi derrotado, os medalhões do Porto das Caixas não podem tanto como 

diziam poder” (A REFORMA, 1871, p.2) em uma alusão aos parentes escravocratas do Sr. Joaquim 

José Rodrigues Torres que permaneceram no Porto e que obviamente não possuíam mais o 

prestígio político de antes. A força política já em declínio, não foi suficiente para superar as 

dificuldades geográficas e financeiras de se estender o Canal até o Porto das Caixas e em 1872, ano 

que o trecho Campos-Macaé foi inaugurado, no dia 8 de janeiro faleceu o Visconde de Itaboraí, 
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sem ver o Canal chegar em sua querida localidade. Foi-se com ele o que ainda sobrou da opulência 

e da riqueza da localidade, que já passava por diversas dificuldades e que nos anos seguintes, devido 

ao declínio econômico e político, faliu por completo. 

Palavras finais: 

Mais que observar uma obra de proporções vultuosas, com gastos gigantescos e de uma 

conclusão incompleta, a análise da construção do Canal Campos-Macaé/Porto das Caixas no 

período Imperial possibilitou uma visão crítica e ampla sobre as estruturas de poder do segundo 

reinado, onde os laços matrimoniais e de parentescos reuniram a elite escravocrata e garantiu a 

influência política para benefício próprio. Não se pode pensar em uma relação unilateral, onde 

somente uma parte foi beneficiada. O Império precisou tanto da elite como a elite do Império e essa 

dependência manteve o equilíbrio político por algum tempo, aos moldes do tão criticado por aqui 

Ancien Régime. Porto das Caixas, hoje nem sombra do que foi no seu passado majestoso, entre em 

cena como berço de figuras fundamentais do Império de D. Pedro II, sendo o principal o Sr. 

Joaquim José Rodrigues Torres. Agraciado com o título de Visconde de Itaboraí, membro da 

Trindade Saquarema, conservador, circulou por maior parte da sua vida em cargos de importância 

política significativa, conseguindo através de inúmeras articulações, favorecer o comércio do Porto 

das Caixas e por consequência seus familiares, donos de terras e comerciantes do local. 

A importância de entreposto comercial do Porto chegou em seu auge com a cultura cafeeira 

(foi o principal escoadouro da produção do Norte Fluminense) e com a ascensão do Visconde de 

Itaboraí na política Imperial. A lavoura de café também foi responsável pelo crescimento maior de 

uma elite escravocrata, muitas vezes de origens duvidosas e não nobres, que através do dinheiro, 

das relações sociais e da dependência do Império na exportação do café, conseguiu chegar nos mais 

altos cargos políticos, utilizando a máquina pública para a manutenção do seu lucro. 

A construção do Canal Campos-Macaé/Porto das Caixas deixou claro a aliança política do 

Norte da província com os comerciantes e proprietários de terras do Porto das Caixas, justificada 

principalmente pelos casamentos realizados entre os Torres e os principais produtores fluminenses. 

Assim teceu-se uma teia de favorecimentos, conseguindo através dela manter o comércio do Porto, 

que começava a passar por inúmeras dificuldades. Mesmo sem nunca ter sido concluído, o trecho 

do canal até Porto das Caixas é de grande importância para a história fluminense no segundo 

reinado, pois através desse projeto pode-se analisar a estrutura política, econômica e social da elite 

pertencente a província do Rio de Janeiro e sua atuação direta no poder central de D. Pedro II. 
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Apesar de vários historiadores apontarem inúmeros motivos para a decadência econômica do 

Porto das Caixas, foi a própria crise do Império, de suas estruturas e a morte do Visconde de 

Itaboraí, o grande protetor da localidade, que abalaram o já frágil Porto, deixando falhas tão 

profundas que nada pode ser feito, a não ser observar a sua completa ruína anos mais tarde. 

Permaneceu apenas o sonho de uma obra grandiosa, que ligaria o Norte Fluminense a Baía de 

Guanabara e que talvez se realizada, estendesse por mais algum tempo a grandiosidade comercial 

do Porto das Caixas. 
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A GUERRA CIVIL DE 1932 E O CASO DO DISTRITO FEDERAL: AMPLIANDO 

HORIZONTES. 

Felipe Castanho Ribeiro1 

Não era uma revolução. Era uma represália. Não era constitucionalista, pois apenas 

contribuiu para perturbar a constitucionalização do país. E, por estranho que pareça, 

também não era paulista. O fermento veio do Rio Grande do Sul e a massa que se servia 

da juventude e do solo bandeirantes, como campo de batalha, era feita dos grãos de ódio 

de todos os reacionários, de todos os tempos e de todos os Estados. (PEIXOTO, 1960, 

80)  

 No ano de 1932 ocorreria o movimento que ficara mais conhecido como Revolução 

Constitucionalista de 32. O referido conflito, que teve a maior parte das batalhas concentradas nas 

fronteiras do estado de São Paulo, fora a única guerra civil na história republicana do Brasil e 

perdurou por 85 dias. Os números acerca da guerra de 322 oscilam de acordo com os estudos, 

contudo, em todos os casos são expressivos. Somente para as forças constitucionalistas foram 

contabilizadas oficialmente 634 mortos em combate – alguns elevam esse número para quase 1.000 

-, isso sem contar as baixas nas tropas federais (DE PAULA, 1988, 176). 

 Podemos dizer que existem uma quantidade expressiva de obras sobre a guerra de 1932. 

Não obstante, na sua grande maioria, a produção histórica da guerra de 32 pertence a memorialistas, 

fruto dos ideais e das reminiscências de ex-combatentes3. Ainda sobre a produção histórica de 32, 

como era de se esperar, esta possuí como principal espaço de estudo o Estado de São Paulo. 

 Basicamente, até o final do século XX, a historiografia que versa sobre 32 se constituiu – 

obviamente que levando em consideração as nuances e ênfases de cada trabalho – em torno da 

discussão dos reais motivos que levaram o Estado de São Paulo a guerra contra o Governo 

Provisório de Getúlio Vargas. De modo que algumas obras procuram defender o caráter 

constitucionalista do movimento enquanto que outras o caráter revanchista, já que o Estado havia 

perdido autonomia política com o advento da Revolução de 1930.   

                                                 
1 PPGHB - Universidade Salgado de Oliveira. fe.castanho@gmail.com 
2 O nome do movimento eclodido em 1932 no Estado de São Paulo pode variar de acordo com o posicionamento 

historiográfico dos autores que se debruçam sobre o tema. Acreditamos que a nomenclatura mais correta seja a de 

guerra civil, não apenas por conta da projeção do conflito como pela própria definição do termo que, segundo o 

Dicionário de Política é a guerra conduzida quando conduzida por cidadãos de um mesmo Estado. Para Saint-Pierre a 

guerra civil se desenvolve em uma unidade decisória, como manifestação extrema de uma pluralidade política In: 

BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, 2000, pág.572 e SAINT-PIERRE, 200, pág. 34. 
3 É o caso do livro Contribuição para a História da Revolução Constitucionalista de 1932, do coronel Euclydes 

Figueiredo que lutou ao lado dos constitucionalistas no conflito. 
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 No entanto, uma nova maneira de compreender a guerra de 32 tem se esboçado na 

historiografia, de maneira que o conflito tem se demonstrado maior do que se acreditava. Esta 

revisão se origina na mudança da perspectiva de como encarar o período da história brasileira entre 

os anos de 1930-374 e com a realização de novos estudos surgidos na primeira década do século 

XXI. 

 É neste sentido que se insere o presente artigo, de modo que pretendemos realizar nas 

próximas linhas um estudo historiográfico sobre a guerra civil de 1932 e, consequentemente, 

apontar novos caminhos interpretativos. 

A guerra de 32 e a sua historiografia 

Se não considerarmos as diferentes perspectivas históricas de cada trabalho sobre 32, assim 

como a metodologia empreendida por cada um dos autores aqui estudados, podemos classificar as 

obras em dois modelos explicativos. No primeiro grupo encontramos trabalhos que defendem ter 

sido o movimento de 1932 uma revolta contra o Governo Provisório de Getúlio Vargas, tendo em 

vista a perda da sua autonomia política gradativamente desde o sucesso da revolução de outubro 

de 1930. No segundo grupo encontramos os trabalhos que afirmam o caráter revolucionário do 

movimento estourado em 32 no Estado de São Paulo. 

Para o primeiro grupo, 09 de julho de 32 representava o fim de uma política de negociação 

por parte dos paulistas, situação representada na Frente Única Paulista (FUP)5, de recuperarem o 

status-quo político do Estado antes da revolução de 30. O caráter constitucionalista do movimento 

seria apenas um subterfúgio para conquistar o apoio de outros Estados e, ao mesmo tempo, anular 

a imagem de um conflito simplesmente regional que o Governo procurava construir.  

Em contrapartida, para os estudos que trabalham com um caráter revolucionário sobre 32, o 

Estado paulista representava de fato a vanguarda política do país e que a eclosão do conflito possuía 

como causa maior a reconstitucionalização da nação.  

Em ambos os posicionamentos historiográficos, 1932 é nitidamente uma consequência da 

Revolução de 1930 e da política realizada pelo Governo Provisório no Estado de São Paulo. Esse 

                                                 
4 Ver o artigo de Dulce Pandolfi Os anos 1930: as incertezas do regime In: FERREIRA e DELGADO, 2003, p. 35. 
5 A FUP fora fundada em 16 de fevereiro de 1932 e era o resultado da aliança entre o Partido Republicano Paulista 

(PRP) e o Partido Democrático (PD). Sua formação é uma resposta à larga influência tenentista e uma reação a política 

do Governo Provisório para o Estado. In: Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro disponível em www.fgv.cpdoc.br. 

Doravante DHBB – Cpdoc/FGV. 

http://www.fgv.cpdoc.br/
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é o caso da obra O Movimento de 1932: a causa paulista de 1981 e produzido pela historiadora 

Maria Helena Capelato.  

Capelato aborda os principais acontecimentos políticos que levaram ao desgaste na relação 

entre o Governo e os paulistas. A principal insatisfação de São Paulo seria com a influência que o 

grupo tenentista exercia no Estado e com o desgaste destes com os membros do PD. 

Segundo a autora a questão da constitucionalização ficava em segundo plano e os próprios 

diretores do PD sempre tinham sido de opinião de que a Constituinte poderia ser 

protelada se o Governo do Estado fosse entregue ao partido. O que se pretendia 

efetivamente era a nomeação, para a Interventoria, de um paulista, civil e membro do 

Partido. Não se contestava, pois, o caráter da Interventoria. Essa luta pelo poder revestiu-

se de uma conotação legalista expressa no movimento pró-constitucionalização do país. 

(CAPELATO, 1981, 48) 

 A própria política do Governo Provisório procurava atender as eventuais demandas do 

Estado paulista. Esta constatação ficaria clara com a decisão do Tesouro Federal, diante da crise 

econômica que atingia a economia cafeicultora, comprar todo o estoque de café retido 

(CAPELATO, 1981, 21). 

 O trabalho de Capelato se destaca ainda pela inserção de um terceiro elemento na guerra de 

32, a classe operária. Sobre este aspecto afirma que 1932 fora o ano em que mais ocorreram greves 

na década de 30 e que essa perturbação da ordem incomodava a classe dominante paulista.  

A interferência contínua do Governo Provisório no mundo do trabalho, sobretudo a partir das 

promulgações das leis sociais que procuravam atender determinadas reivindicações do movimento 

operário, incomodavam a elite paulista, principalmente porque grande parte das reclamações não 

foram atendidas. Na cidade se fazia presente os ideais comunistas, através da ação do PCB, e 

anarquistas por meio dos anarco-sindicalistas (CAPELATO, 1981, 65-69).  

Para a autora a questão operária estava presente em 32 e o seu elemento não poderia ser 

desprezado pelos historiadores. Nas palavras da historiadora em “suma: o conflito de classes, 

embora ausente no ideário do Movimento de 32, nele esteve presente e fundamentou a luta pela 

Ordem” (CAPELATO, 1981, 65).  

Ainda que aborde a questão operária, o livro trata do assunto de uma maneira secundária, 

delegando para outros historiadores a tarefa de explorar mais o assunto, o que não demoraria.  

Sete anos depois do convite de Capelato, é editado o livro do historiador Holien Gonçalves 

de Bezerra intitulado O jogo do poder: Revolução paulista de 32. Nesta obra o autor se dedica a 
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estudar a participação das diferentes classes no movimento de 32, levando em consideração na sua 

análise os trabalhadores - urbanos e rurais -, a classe média e a classe dominante. 

Na visão do autor, o trabalhador paulista não se sensibilizou com a guerra por entender que 

a causa do conflito não fazia parte dos seus interesses e sim da classe dominante. Esta última, por 

sua vez, iria conseguir cooptar a classe média de modo que  

É um traço característico da classe média sua postura mais conservadora do que 

revolucionária [...] Os integrantes desta classe acumularam certo capital, seja em bens 

seja em conhecimentos e habilidades profissionais. Sentem-se injustiçados se uma nova 

sociedade vier anular os frutos de seus esforços, nivelando a todos aquilo que foi 

conseguido com extremo sacrifício somente por alguns. (BEZERRA, 1988, 71) 

Dessa maneira, a classe média seria uma massa de manobra para a classe dominante 

reproduzindo os seus valores com o afã de algum dia ascender ao nível da burguesia paulista. 

A despeito das causas que levaram a burguesia paulista ao conflito, o autor também afirma 

que a reconstitucionalização do país era uma desculpa, não passavam de pretextos para a 

reconquista do poder e que, mais a frente, quando o Governo de Vargas desrespeita a constituição 

de 1934 com a Lei de Segurança Nacional em 19356, e com a declaração de estado de sítio e de 

guerra em 19377, à mesma burguesia seria complacente, pois os seus anseios políticos e 

econômicos estavam sendo atendidos. 

A respeito do fim do Governo Discricionário e retorno a constitucionalização, o autor crítica 

que “poucos autores fazem referência ao fato de que, desde inícios 1932, Getúlio Vargas já havia 

prefixado a data das eleições (para a constituinte)” (BEZERRA, 1988, 76). No entanto, acerca dessa 

observação, o historiador parece desconhecer o trabalho de Maria Helena Capelato já apresentado 

e a obra do historiador brasilianista Stanley Hilton lançada em 1982. 

O livro 1932: A Guerra Civil Brasileira (HILTON, 1982) talvez seja a obra mais completa 

sobre 32. Ao todo são 14 capítulos que entre outros aspectos abordam desde as origens da guerra, 

analisam a sua fase de conspiração, perpassam pelas inúmeras tramas que permeiam guerra, se 

dedicam ao estudo de 32 fora de São Paulo e os desdobramentos do conflito com o exílio dos 

principais responsáveis pelo movimento e a reconciliação do Governo Provisório com os paulistas8.     

                                                 
6 Em 4 de abril de 1935, foi sancionada a primeira Lei de Segurança, definindo crimes contra a ordem política e social, 

a Lei nº 38. Essa lei inaugurou o critério, que até hoje se mantém, de deslocar para leis especiais os crimes contra a 

segurança do Estado, o que sempre se fez para submeter tais crimes a um regime especial de maior rigor, com o 

abandono de garantias processuais, In: DHBB – Cpdoc/FGV. 
7 Tanto o estado de sítio quanto o estado de guerra de 1937 se vinculam indiretamente a intentona comunista de 1935, 

In: DHBB – Cpdoc/FGV.  
8 O livro começa ainda de uma maneira bem peculiar com uma narrativa criada pelo autor em que a guerra civil teria 
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Hilton também considera a reconstitucionalização do país um pretexto por parte do Estado 

de São Paulo e que ocultava a sua verdadeira intenção, a reconquista da autonomia política do 

Estado. Desse ponto de vista o autor considera que  

O grito de batalha era “reconstitucionalização!”, mas o importante, pelo menos num 

sentido imediato, era conseguir controle próprio sobre a administração do Estado, a qual 

fora arrancada de mãos paulistas pela Revolução de 1930. A reconstitucionalização 

seria, sim, um meio de alcançar de modo permanente esse objetivo.( HILTON, 1982, 21) 

O retorno do país a ordem constitucionalista seria então uma forma reconquistar o poder 

político do Estado por vias legais e de maneira duradoura. O status quo pré-revolução de 30 era o 

objetivo. 

Ao contrário das obras mencionadas anteriormente, o autor prioriza uma abordagem mais 

política do movimento em detrimento do componente social. A constelação de personagens no 

livro remetem a homens proeminentes do cenário político que se envolveram no conflito, destacam-

se assim: Getúlio Vargas, João Alberto, Pedro de Toledo, o general Bertholdo Klinger, general 

Góis Monteiro e o coronel Euclides Figueiredo. 

Contudo, consideramos que o destaque do livro se dá no capítulo denominado A quinta 

coluna constitucionalista. Neste texto, o autor elenca uma série de fatos ocorridos fora do Estado 

de São Paulo de características pró-constitucionalista. Demonstra dessa forma, o de outras regiões 

como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o próprio Distrito Federal 

onde uma pequena rede de dedicados ativistas trabalhava assiduamente organizando um 

sistema de fuga para militares que desejassem seguir para São Paulo, remetendo 

informações político-militares ao alto comando constitucionalista via uma estação rádio-

emissora clandestina e articulando levantes em Minas Gerais e no próprio Rio de 

Janeiro.( HILTON, 1982,  299) 

Justifica-se assim o subtítulo da sua obra, A guerra civil brasileira. 

Outro trabalho que estuda o movimento de 32 é o livro Tenentismo e Revolução Brasileira 

de Vavy Pacheco Borges, publicado no ano de 1992. Nesta obra, a historiadora não tem como 

conjuntura somente o ano de 1932, mas abarca, sobretudo, o período 1930-32. Resumidamente, a 

autora estuda a dinâmica e tensões no estado de São Paulo através da imprensa. Com base nos seus 

                                                 
sido vencida pelos paulistas, o que pode surpreender aos mais desavisados. Conjecturamos que esta iniciativa de Hilton 

procura demonstrar a seriedade do conflito e, que poderia ter mudado os rumos políticos do país. In: HILTON, 1982, 

págs. 09-15. 
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estudos, afirma que o principal motivo de insatisfação do estado de São Paulo foi à perda de 

autonomia para o Governo Provisório, o que levara os paulistas as vias de fato (BORGES, 1992, 

185).  

Para a autora, o Estado de São Paulo é alvo de uma acirrada disputa pelo poder que  

entre outubro de 30 e julho de 32, uma intensa luta pelo exercício do poder estadual, 

entre aqueles que nele se encontram e os que dele estão mais próximos; essa luta – na 

qual vejo duas fases – chega até a extrema violência de ataques mortais a partidos e de 

uma guerra civil. (BORGES, 1992, 32)  

As duas fases a que Borges se refere são o período da interventoria de João Alberto no Estado 

paulista e o que se segue após a sua demissão, em 15 de julho de 1931. Em ambos os períodos, a 

disputa pelo poder político era acirrada e tinha como principais personagens os tenentes, o PD e o 

PRP. Seria, inclusive, do embate entre essas forças que seria gerada a tensão política que redundaria 

na guerra de 32. 

Em 1998 o historiador Jeziel de Paula publica sua dissertação de mestrado através do livro 

intitulado 1932: Imagens construindo a História. No seu trabalho, De Paula analisa 32 através das 

inúmeras imagens e fotografias produzidas no contexto da guerra. O autor considera que as imagens 

se constituem importantes fontes primárias e que auxiliam a compreensão do fato histórico. 

Representam uma parte do real, do acontecido, é, na verdade, “um índice, como uma pegada 

indicando a passagem de alguém” (DE PAULA, 1998, 22). 

Para o autor, a versão dos vencidos predomina na vasta literatura sobre o tema. Ainda que, 

na perspectiva do autor, 32, em parte, teria ocorrido “pelos inevitáveis desdobramentos do 

amálgama de interesses que fundia momentaneamente os múltiplos e contraditórios projetos da 

revolução liberal de outubro de 1930” (DE PAULA, 1998, 30). 

Em função dos 85 dias de conflito, que geograficamente se concentrou nos Estados de São 

Paulo e Mato Grosso9, do alto número de mortos – que para o autor chegaram a 830, quase o dobro 

dos pracinhas mortos pela Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial -, De Paula 

acredita que a melhor terminologia para 32 seria guerra civil em detrimento de revolução, pois este 

termo sempre fora utilizado na história brasileira para designar qualquer tipo de movimento armado 

(DE PAULA, 1998, 30).  

                                                 
9 Com episódios isolados no Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Bahia, Pará e 

Amazonas. 
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Para a questão da participação dos trabalhadores de São Paulo na guerra, infere que estes 

participaram sim do conflito. A esse respeito, diz que boa parte dos batalhões voluntários civis 

foram formados em bairros exatamente operários (DE PAULA, 1998, 118).  

No livro, De Paula se esforça para mostrar a brasilidade do movimento, se opondo a aqueles 

que atribuem ao movimento um caráter separatista. Entretanto, nos parece uma análise um tanto 

forçada, tendo em vista que de fato o movimento poderia até não ser separatista, mas que, quando 

entendido em diálogo com uma conjuntura nacional, possuí claros interesses regionalistas – como 

a autonomia política do Estado. O autor constrói boa parte dessa hipótese através das inúmeras 

imagens que denotam um caráter mais nacional do que paulista de fato10. 

A obra de Jeziel de Paula procura demonstrar, de certa forma, que os motivos que levaram 

São Paulo a guerra são desdobramentos do intricado contexto político do país e que atingiam o 

Estado paulista de maneira mais acentuada. Ainda assim, a causa paulista era repleta de brasilidade.  

No ano de 2002 a guerra de 32 completava 70 anos. Em comemoração à efeméride, foi 

lançado 1932: História da Revolução de 32, de Hernâni Donato. A obra, de caráter quase 

laudatório, defende a ideia de um movimento mais pela constituição e contra a ditadura do que pela 

autonomia política administrativa de São Paulo. 

Donato se refere a 32 como movimento cívico-político e militar e ao longo da obra tece 

argumentos que tentam demonstrar São Paulo contra a ditadura, deixando a questão da disputa pelo 

poder político do Estado em segundo plano. Quando do discurso realizado em 25 de janeiro de 32, 

em um dos comícios políticos que antecederam o conflito e mobilizavam o povo para o combate, 

na visão do autor as duas diretrizes que norteariam o movimento se esclarecem 

Oposição ao regime ditatorial; clamor pelo fim da segregação imposta ao Estado na 

comunhão nacional. Que ele pudesse, como podiam todos os demais Estados, escolher 

o seu secretariado, as autoridades. Observar que nem nesse comício nem nas 

manifestações seguintes, mesmo depois da guerra, os adversários nunca foram tachados 

de brasileiros, ou cariocas, baianos, mineiros etc., mas sim de ditatoriais. (DONATO, 

2002, 39) 

Dessa forma, a causa mor de 32 era a luta contra a ditadura e a ideia de separatismo, se 

presente, era mínima. 

                                                 
10 Ainda assim, interpretamos esses sinais de brasilidade como uma tentativa do movimento paulista de angariar apoio 

de outras regiões do país. 
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Nas linhas anteriores procuramos abordar brevemente a historiografia da guerra de 3211. 

Pudemos inferir dessa forma que as obras analisadas giraram em torno das seguintes perguntas: 

Que motivos levaram São Paulo à guerra? Que grupos sociais participaram do movimento? Qual 

foi a amplitude da guerra? 

Podemos afirmar que nos trabalhos analisados a preocupação maior se concentra nas 

respostas das duas primeiras perguntas, ficando a questão da amplitude da guerra – ou seja, seus 

desdobramentos e ligações com os outros estados e com a conjuntura política nacional – em 

segundo plano. 

Entretanto, seja com movimentos pró ou contra o governo federal, estudos recentes apontam 

para uma verdadeira guerra nacional e demonstram que o país todo se envolvera direta ou 

indiretamente na guerra de 32. É o que nos mostra o historiador Raimundo Helio Lopes com 

dissertação defendida no ano de 2012, intitulada Os Batalhões Provisórios: Legitimação, 

mobilização e alistamento para uma guerra nacional (Ceará, 1932). 

Lopes defende que a guerra de 1932 foi maior que um simples confronto regional e, que o 

que estava em jogo eram as diferentes propostas de governo. Uma representando o Brasil antes da 

revolução de 1930 – favorável ao Estado de São Paulo -, e a outra, o modelo político centralizador 

adotado pelo governo federal desde então. Dessa forma, o Estado do Ceará se envolveria no conflito 

a favor do governo de Vargas, pois o ideal que ascendera com os revolucionários de 1930 é o de 

que todos os Estados receberiam a devida atenção, favorecendo o estado do Norte que até então 

era preterido pelos estados do Sul.   

Havia dissenso no Ceará também e por meio dos periódicos, o autor percebe ainda, que havia 

movimentos favoráveis a reconstitucionalização do país no Estado e conclui que 

indícios levam a crer que no Ceará a oposição ao Governo, por mais que reprimida e 

silenciada, possuía certa organização e procurava enfraquecer o apoio que o Governo 

Provisório tinha no Estado, utilizando para isso outros meios, como panfletos. Até 

mesmo seus inimigos políticos ressaltavam a difusão de suas palavras, mostrando certo 

temor na adesão de pessoas a esta causa.( LOPES, 2009, 54)  

 Ainda assim, a mobilização do Estado parece ter sido mais favorável ao governo federal, e 

girava em torno do eixo central de que a luta era contra os responsáveis pela política que até 1930 

desfavorecia o Ceará e  

                                                 
11 Longe de ser um trabalho completo, tendo em vista as mais de 270 obras que versam sobre o tema, para além das 

inúmeras dissertações e teses que abordam o assunto. 



 

767 

Nessa construção, a Primeira República surgia como um período negro para a nação, em 

que o federalismo que a marcou favorecia exacerbadamente São Paulo, tornando-o a 

“locomotiva nacional”, enquanto o restante do país sofria com a falta de atenção por 

parte dos poderes públicos.( LOPES, 2009, 38) 

No ano de 2012, Walter Pinto Oliveira apresentaria o trabalho Memórias de uma revolta 

esquecida: O Baixo-Amazonas na Revolução Constitucionalista de 1932. Na dissertação defendida 

por Oliveira pela Universidade Federal do Pará, o autor, se dedica ao estudo da revolta de uma 

unidade do Exército ocorrida na cidade de Óbidos, localizada no Pará. 

No entanto, o autor, pontua o seu trabalho como “uma tentativa de apreender as condições 

que levaram à irrupção da primeira reação armada ao movimento tenentista na Amazônia” 

(OLIVEIRA, 2012, 169). Além disso, a revolta do Forte de Óbidos se inseria numa conjuntura 

maior, de apoio a São Paulo, e visava a promoção de distúrbios nos Estados do Norte, com o intuito 

de dispersar a atenção das forças militares nortistas, enfraquecendo o esforço de guerra voltado 

para o front paulista. Sendo assim, 

 A adesão de um grupo de militares inferiores e civis da distante cidade de Óbidos à 

causa constitucionalista não pode ser interpretada como um ato isolado desprovido de 

nexo com o movimento mais amplo liderado por São Paulo, tendo como único 

significado a queda do o interventor paraense, como faz supor um autor que escreveu 

sobre o tema. Trata-se, sim, de uma estratégia dos líderes do Sul com vista a enfraquecer 

as forças do Exército contra as quais lutavam os paulistas naquele momento. 

(OLIVEIRA, 2012, 169) 

É inserido nesta lógica, de que o conflito extrapolou o Estado de São Paulo, quer a favor ou 

contra o governo federal, que dedicamos às próximas linhas deste artigo. Mas, ao contrário dos 

trabalhos anteriores que focaram o Norte do país, nos dedicamos ao estudo do caso do Distrito 

Federal. Priorizando a pergunta sobre a amplitude da guerra de 32. 

A guerra de 32 no Distrito Federal 

Acreditamos que São Paulo era o foco de insatisfação contra o Governo Provisório e por mais 

que o Governo tomasse medidas para combater a crise econômica que atingira o Estado, 

politicamente os paulistas se encontravam cerceados pela política de centralização implementada 

por Getúlio Vargas desde a revolução de 1930. Essa insatisfação lança São Paulo à guerra. 

Não obstante, a insatisfação com a política realizada pelo Governo tomava conta de outros 

Estados, inclusive no Distrito Federal. Durante a guerra de 32 são inúmeros os distúrbios ocorridos 
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na Capital do país e sede do governo, que acabam demonstrando não só a oposição ao Governo 

Vargas, como também denotam uma amplitude maior do movimento, que extrapolam as fronteiras 

de São Paulo.  

No que diz respeito à participação do Distrito Federal no movimento de 32, o historiador 

Stanley Hilton já havia observado a importância da Capital, tanto na fase conspiratória quanto 

durante a guerra. Com o aumento da tensão entre o Estado de São Paulo e o Governo Provisório, 

este último procurou, cada vez mais, vigiar elementos suspeitos de participarem na conspiração em 

andamento, de modo que  

No Rio, a polícia comandada por João Alberto prendia os suspeitos de simpatia pela 

causa constitucionalista e por São Paulo. Vargas e João Alberto sabiam igualmente que 

o general João Gomes e o coronel Brazílio Tarborda chefiariam o provável levante e a 

tomada do governo. E cercaram-nos de vigias. O navio Pedro I, presiganga na Baía de 

Guanabara, enchia-se com presos. (DONATO, 2002, 64) 

A apreensão do Governo era tão grande que ao longo de 1932, só no Distrito Federal, foram 

efetuadas 1.846 prisões, todas de caráter político e, de suspeitos de envolvimento na conspiração 

contra o Governo12. 

O apoio à causa constitucionalista era amplo e era facilmente observado em diferentes 

espaços da cidade. A própria filha de Getúlio Vargas, Alzira Vargas, lembra no seu livro de 

memórias que “dentro do colégio tínhamos que de estar atentos a qualquer pergunta maldosa e aos 

olhares irônicos. Era moda ser constitucionalista, entre os estudantes” (PEIXOTO, 1960, 85). 

Diante da convulsão que atingia o país, Getúlio Vargas procurava aparentar calma. Ao menos 

aos olhos do seu oficial-de-gabinete Luiz Vergara13, que relata a sua rotina junto com Vargas ao 

longo da guerra 

O trabalho começavas às 7 da manhã e ia pela noite adentro. Algumas vêzes, para ganhar 

tempo, fazia as minhas refeições no próprio Palácio Guanabara. Quase todos os que 

procuravam o Presidente, civis e militares, se mostravam nervosos e apreensivos. Só êle, 

imperturbável na sua calma, não se impacientava. (VERGARA, 1960, 77-78) [grifo 

nosso] 

                                                 
12 Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. DESPS, Relatório da Seção de Ordem Social e Política. Notação: 864. 
13 Luiz Vergara teria o seu primeiro contato com Getúlio Vargas no ano de 1926 no Rio Grande do Sul, por ocasião da 

comemoração cívica destinada ao culto de memória de Júlio de Castilhos. Em 1930 viajou ao lado de Getúlio Vargas 

no trem vitória, assume no Rio de Janeiro o cargo de oficial-de-gabinete. Posteriormente, em 1934, se tornaria 

Secretário da Presidência, cargo que manteve até a saída de Getúlio Vargas do poder no ano de 1945. In: DHBB – 

Cpdoc/FGV. 
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Devemos levar em consideração que o livro de Luiz Vergara fora redigido anos após a guerra 

civil de 32 e, após o suicídio de Vargas, constatação importante se levarmos em consideração as 

limitações da memória humana. Todavia, para Vergara, Getúlio Vargas conseguia se manter calmo, 

mesmo diante de uma guerra civil. Mas talvez fosse essa a intenção do chefe de Luiz Vergara, 

demonstrar através da sua calma, ao menos para os próximos, que o movimento não merecia 

maiores preocupações.   

Contudo, ao consultarmos o diário de Getúlio de Vargas percebemos o contraste da calma 

que o homem público demonstrava com a apreensão demonstrada nos seus escritos pessoais. Na 

sua anotação do dia 22 de agosto de 1932, Getúlio Vargas elenca uma série de notícias do front e 

revela o seu nervosismo, sobretudo pela atmosfera da Capital 

Pouco antes do almoço, chegou Osvaldo Aranha, afirmando que às 14 horas rebentaria 

um movimento sedicioso na capital. Às 14 horas, explodiram duas bombas no recinto da 

exposição. Era o sinal convencionado. O povo aglomerou-se, vivas a São Paulo, e 

ficaram aguardando o pronunciamento das tropas. Estas permaneceram fiéis. Houve 

algumas prisões de exaltados, ligeiras correrias na avenida e tudo. 

Nessa atmosfera um tanto enervante, recebi o escritor Luc Durtain. Nossa palestra foi 

rápida. (VARGAS, 1995, 125) 

Getúlio Vargas demonstrava preocupação com as notícias vindas do front, mas paralelamente 

podemos perceber uma preocupação constante com as manifestações a favor de São Paulo e com 

a possibilidade do movimento se alastrar no Distrito Federal.  Devemos lembrar que os 

jornais se encontravam censurados, de modo que as notícias de manifestações contrárias ao 

governo e de movimentos conspiratórios não eram publicadas. Procurava-se conter a guerra civil e 

seus comunicados que afligiam o país.  O diário escrito por Getúlio Vargas se torna então uma das 

principais fontes para a compreensão da amplitude da guerra de 32 e de como nem o Rio de Janeiro, 

sede do Governo Provisório, esteve alheio aos acontecimentos. 

São várias as ocasiões em que Vargas menciona convulsões na capital e contra o governo 

federal. Entre os dias 20 e 24 de julho, Getúlio anotava que  

Os estudantes pedem a suspensão das aulas. As demonstrações destes são exploradas por 

perrepistas, havendo algumas demonstrações subversivas nas ruas, logo dominadas. 

Descobre-se uma conspiração de elementos paulistas que, perdendo a esperança de 

conseguir a adesão de tropas, resolvem praticar atentados pessoais nesta capital. São 

feitas várias prisões. (VARGAS, 1995, 117) 
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Completado um mês do início da guerra, os estudantes voltariam a se manifestar a favor de 

São Paulo e apesar de boatos e ameaças que poderiam ocorrer na capital “tudo se reduziu a um 

pequeno alarme na avenida causado pelo lançamento de bombas de dentro da Escola de Belas-

Artes por alguns estudantes” (VARGAS, 1995, 122).  

Mesmo na fase final do conflito as informações sobre conspirações não paravam e, todos “os 

dias apontam-se nomes novos e fazem-se prisões” (VARGAS, 1995, 132). 

O movimento no Distrito Federal contra o Governo Provisório ia desde manifestações 

realizadas por estudantes a conspirações mais sérias, que envolviam militares e civis. O fato de não 

ter rebentado nenhum movimento mais sério na cidade demonstra que as medidas realizadas pelo 

governo surtiram efeito, caso contrário, podemos conjecturar que a vitória alcançada pelo Governo 

Provisório em 32 poderia ter sido mais complicada. 

Todavia, o grosso da produção historiográfica sobre 32 se delimita ao espaço de São Paulo e 

quando extrapola os limites geográficos do Estado apenas tangenciam o movimento. Acreditamos 

que tal escolha seja influenciada pela construção da memória que envolve a guerra civil de 32. 

Nessas obras, São Paulo reivindica o movimento de contestação ao Governo Provisório para si, 

como um sinal representativo da civilidade desenvolvida do Estado. Em contrapartida, para o 

Governo Provisório era importante que a imagem de 32 fosse a de um movimento regionalista e 

restrito ao Estado paulista. 

Ainda assim, como vimos brevemente, 32 fora além de São Paulo, chegando a atingir o 

próprio Distrito Federal. Acreditamos que os dados mencionados acima, acerca de manifestações 

e conspirações no Rio de Janeiro, são apenas a superfície e que podem ajudar a responder a pergunta 

sobre a amplitude do movimento, já ressaltada na citação que abre esse trabalho. Ainda mais, a 

corroborar a afirmação de Alzira Vargas de que 32 não era apenas de São Paulo. 
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O AEROCLUBE DO BRASIL E A POLÍTICA DE INCENTIVO À AVIAÇÃO NO 

GOVERNO DE GETÚLIO VARGAS (1937-1945) 

Rejane de Souza Fontes1 

Claudia Musa Fay2 

Introdução 

A aviação chegou ao Brasil como um serviço de formação de pilotos, sem mão de obra 

especializada e sem produção técnico-científico, uma vez que o país carecia de uma indústria de 

base necessária ao desenvolvimento tecnológico em vários setores da economia, ainda 

essencialmente agrária. Até a fabricação de hélices era “um desafio à incipiente indústria 

aeronáutica brasileira, que se via obrigada a importá-las [...] na época em que as dificuldades de 

importação eram totais, por causa da guerra na Europa” (INCAER, 1988, p. 500). Contudo, o maior 

obstáculo ao desenvolvimento da aviação nacional não residia nas dificuldades impostas pela 

guerra, mas na ausência de apoio governamental às iniciativas de construção de aeronaves em solo 

brasileiro, que marcou as décadas de 1910 e 1920. 

A década de 20 nasceu no Brasil pontuada por diversos movimentos de contestação em 

relação à política de oligopólio praticada pelo governo federal, na qual se revezavam no comando 

do país representantes das classes dominantes dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Esta 

política gerou revolta não somente entre os demais estados da federação, mas também dos militares, 

que viram a diminuição de sua influência no cenário político nacional. Por envolver jovens oficiais, 

a série de revoltas que buscava o restabelecimento da ética na condução da política brasileira 

recebeu o nome de Tenentismo (INCAER, 1990). 

A Revolução de 5 de julho de 1922, conhecida como Os 18 do Forte de Copacabana 

envolveu a participação de oficiais da Escola de Aviação Militar, incluindo o Tenente Eduardo 

Gomes (que viria a ser mais tarde o Ministro da Aeronáutica). Dois aviões da Aviação Naval 

lançaram bombas sobre o Forte de Copacabana que teriam caído na água e nas proximidades do 

Forte sem danos materiais. O episódio levou à prisão dos oficiais aviadores e à ocupação militar da 

escola. Os aviões no Campo dos Afonsos ficaram imobilizados e a instrução de voo foi suspensa, 

voltando a funcionar somente em setembro daquele ano (LAVENÈRE-WANDERLEY, 1975). 

                                                 
1 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul; Agência Nacional de Aviação Civil. 

rejane.fontes@anac.gov.br 
2 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. cmusafay@pucrs.br 
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Em 1924, novo episódio de revolta envolvendo o Tenente Eduardo Gomes e o emprego da 

aviação em conflito armado tomou conta do cenário político da cidade de São Paulo. As missões 

aéreas voltavam-se para o reconhecimento das áreas e lançamento de panfletos. Contudo, após 

vários dias de revolta e com o objetivo de pôr fim ao movimento, o governo federal autorizou no 

dia 22 de julho o bombardeamento aéreo da cidade, com o uso de aeronaves deslocadas da Escola 

de Aviação Militar do Rio de Janeiro. 

Foi a partir do governo de Getúlio Vargas (1930-1945) que houve uma preocupação em 

estruturar o poder aéreo no país. Até então, cabia ao Ministério de Viação e Obras Públicas tratar 

das questões relacionadas à aviação. Logo no início de seu governo, em 1931, quando já existiam 

várias escolas de pilotagem no Brasil e a aviação comercial já era uma realidade, foi criado, por 

meio do decreto nº 19.902, de 22 de abril de 1931, assinado pelo então Presidente da República 

Getúlio Vargas, o Departamento de Aeronáutica Civil (DAC), subordinado ao Ministério da Viação 

e Obras Públicas, que passou a controlar e regulamentar as atividades aéreas civis no Brasil. 

Esvaziava-se, assim, a função normativa do Aero Club Brasileiro, atual Aeroclube do Brasil, então 

responsável por emitir os brevês de pilotos no país, reduzindo sua importância de representação 

junto à FAI (Fédération Aéronautique Internationale)3, já que os brevês concedidos pelo DAC 

tornavam desnecessários os emitidos pela FAI, pelo menos para voar dentro do Brasil. 

Nesta época, já havia um forte movimento entre os pilotos militares pela criação de um 

ministério que unisse as aviações militar, naval e civil. Em artigo publicado em “O Jornal”, edição 

nº 3.026, de 7 de outubro de 1928, um dos maiores entusiastas da causa, o então Major Lysias 

Rodrigues em seu artigo intitulado Uma premente necessidade: o Ministério do Ar afirmava que 

“a criação do Ministério do Ar (...) seria capaz de nos dar a colocação há muito perdida, de primeira 

potência aeronáutica da América do Sul” (Rodrigues, 1928, p. 4). 

Ainda no governo Vargas foram criados o Correio Aéreo Militar, em 1931, o Correio Aéreo 

Naval, em 1934 e o Código Brasileiro do Ar, em 1938. 

Deve-se registrar que o Brasil criou o Correio Aéreo Militar somente em 1931, num voo 

inaugural com destino a São Paulo, onde os tenentes Casemiro Montenegro e Nelson Freire 

Lavenère-Wanderley transportavam apenas duas cartas. A Marinha criou, em 1934, o Correio 

Aéreo Naval. Com a criação do Ministério da Aeronáutica, em 1941, ambos os serviços foram 

reunidos formando o Correio Aéreo Nacional (CAN). É preciso destacar que o correio aéreo foi 

                                                 
3 A filiação à FAI tinha como objetivo expedir as licenças (brevês como eram chamados) aos pilotos brasileiros. Como 

representante da FAI, o Aero Club Brasileiro passou a exercer basicamente a função oficial de examinar os pilotos 

formados no Brasil, concedendo-lhes as respectivas licenças. 
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um importante elemento de integração nacional, num país que ainda não tinha uma política de 

desenvolvimento e integração nacional estabelecida. 

Em 1932, o Brasil foi palco da Revolução Constitucionalista, organizada por lideranças do 

estado de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas que apoiou o movimento de 1930, 

tornando-se presidente. A Revolução de 1932 buscava restabelecer as elites paulistas no comando 

do país. As missões aéreas tanto do governo quanto dos rebeldes envolviam reconhecimento, 

propaganda, artilharia e bombardeio e apresentaram a aviação como terrível arma de destruição. 

Vargas e Góes Monteiro, e ainda um Dutra fora da alta cúpula do Exército, perceberam 

o potencial estratégico da nova arma na repressão aos rebeldes paulistas. Foram, então, 

adquiridos 150 aviões comprados nos Estados Unidos, sendo essa a maior aquisição de 

equipamento bélico já feita por um governo brasileiro, excetuando a compra de 

couraçados ingleses em 1910. Abandonava-se, assim, a compra do material francês, 

imposto pela Missão Militar Francesa, já ultrapassado pela tecnologia americana 

(GODOY; CALAZA, 2013, p.49). 

Em novembro de 1935, o Partido Comunista Brasileiro tentou tomar o poder no país por meio 

de um movimento armado, com levantes nas cidades de Natal e Recife e participação de oficiais 

rebelados. Na noite do dia 26 de novembro, os comunistas tentaram invadir a Escola de Aviação 

Militar, no Rio de Janeiro, sob a guarda de tropas leais ao governo. O Campo dos Afonsos era um 

dos principais alvos do movimento, pois dispunha dos aviões Corsário e Boeing, prontos para o 

ataque.  

Com o prédio da Escola de Aviação cercado pelas tropas vindas da Vila Militar, teve 

início um intenso bombardeio. Em pouco tempo, o prédio da Escola foi completamente 

destruído e ocupado pelas tropas do Exército. Instalou-se estranho clima de 

desconfianças de que todos os aviadores seriam comunistas ou haviam permitido a 

sedição por negligência na segurança do quartel (MOURA, 1996, p. 76, apud. GODOY; 

CALAZA, 2013, p. 50). 

A revolta foi encerrada pela atuação das tropas legalistas comandadas pelo respeitado 

Tenente-Coronel Eduardo Gomes. Os militares do Rio que participaram da revolta no Campo dos 

Afonsos foram acusados de dupla traição: ao país e à instituição militar. Receberam também o 

rótulo de covardes, sob acusação de que teriam assassinado colegas fardados que estavam 

dormindo. O episódio ficou marcado na memória da aviação brasileira e está inscrito na ideologia 

anticomunista que desde então encontra-se na constituição da identidade política da aeronáutica do 

país. 
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Com o início da Segunda Guerra Mundial em 1939 e a demonstração de força o 

desenvolvimento das operações aéreas na Europa, a necessidade de criação de um ministério que 

reunisse a atividade aérea no Brasil se ampliaria. A fim de analisar melhor a questão, Vargas reuniu 

toda a documentação enviada por civis e militares ao seu gabinete e entregou-a ao então capitão 

Nero Moura, homem de sua mais elevada confiança, para que ele tomando a opinião de outros 

colegas aviadores e lhe apresentasse um parecer. No final de 1940, o presidente decidiu 

favoravelmente pela implantação de um novo ministério. 

Getúlio Vargas criou o Ministério da Aeronáutica em 20 de janeiro de 1941, por meio do 

Decreto nº 2.961, reunindo as aviações militar, naval e civil do Ministério da Viação e Obras 

Públicas. Tratava-se de uma inovação que reuniu todas as aviações sob o comando de um único 

ministério e possibilitou o surgimento da Força Aérea Brasileira (FAB). Em setembro de 1969, o 

DAC teve seu nome modificado para Departamento de Aviação Civil (DAC), permanecendo ativo 

até março de 2006, quando suas atribuições foram absorvidas pela recém-criada Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC). 

Para comandar o novo ministério formado por homens do Exército e da Marinha, Vargas 

nomeou um civil, o político gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho4, bacharel em Direito, atuante na 

Revolução de 1930, Ministro do Trabalho em 1932, Ministro do Superior Tribunal Militar em 1938. 

Segundo Nelson Freire Lavanère-Wanderley é possível compreender as razões que levaram Vargas 

a escolher um civil como primeiro Ministro da Aeronáutica. 

Ao primeiro Ministro caberia a espinhosa tarefa de fundir numa força única militares do 

Exército e da Marinha, evitando as ciumeiras e as tentativas daquele ou deste grupo. 

Salgado Filho era o elemento equidistante das extintas Aviação Militar e Aviação Naval, 

resolvendo e conciliando os complexos da criação da nova Força Armada. 

(LAVENÉRE-WENDERLEY, 1975, p. 217) 

É importante ressaltar que a política do governo Vargas esteve intensamente voltada para o 

projeto de integração nacional promovida pela aviação comercial. “Nessa época, foram criados 

subsídios por quilômetro voado e concedidas isenções de impostos para a aquisição de material 

aeronáutico pelas empresas aéreas” (FAY, 2002, p. 130). Além disso, a evolução tecnológica da 

indústria aeronáutica tornava a aviação um setor estratégico para a defesa nacional e o processo de 

                                                 
4 Salgado Filho deixou o Ministério em 29 de outubro de 1945, quando Vargas foi deposto. Foi eleito Senador em 1947 

pelo PTB e faleceu aos 62 anos, em 30/07/1950, em um acidente aéreo em plena campanha eleitoral, quando ia a Itu 

encontrar-se com Vargas. 
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industrialização do país, especialmente pela ausência de infraestrutura de transporte, comunicação 

e energia à época. 

O governo de Getúlio Vargas e a Campanha Nacional de Aviação 

Getúlio Vargas logo passou a desfrutar da utilidade do novo meio de transporte para diminuir 

as distâncias. Em 29/03/1929, Vargas realizou seu primeiro voo no primeiro avião a voar 

comercialmente no Brasil, o Atlântico, nesse momento pertencente ao Sindicato Condor. No final 

do mesmo ano, quando foi ao Rio de Janeiro para ler sua plataforma de candidato a Presidente, 

também usou o avião como meio de transporte. Ao chegar ao Rio, no final da tarde, e sobrevoar o 

centro, o Atlântico provocou um tumulto na cidade.  

Em vários discursos durante esse período, Vargas deixou clara a importância do transporte 

aéreo no Brasil:  

Pela extensão de seu território, pela vastidão de seu litoral e pelas dificuldades das suas 

comunicações internas pela necessidade da difusão e da divulgação dos fatos, que 

interessam às suas populações disseminadas em regiões distantes e ignoradas, por todas 

estas razões, o Brasil precisava ser dotado de um aparelhamento aéreo perfeito e 

eficiente. (SOUZA, 1944, p. 30) 

A política de desenvolvimento da aeronáutica no Brasil foi rica nas características apontadas. 

Vargas costumava ir todos os sábados verificar o andamento das obras do Aeroporto Santos 

Dumont até sua inauguração em 1936. Incentivou o envio de técnicos para fazer a formação fora 

do Brasil trazendo conhecimentos para a criação de nossa indústria. Voou no primeiro protótipo 

projetado pelo tenente Antonio Guedes Muniz no Brasil, o M-5, em 1931. Incentivado pelo avião 

de Muniz, Vargas apoiou o industrial Henrique Lage, que ampliou suas instalações existentes em 

1933 na Ilha do Viana, a Fábrica Brasileira de Aviões e a Companhia Nacional de Navegação 

Aérea. Em 1940, convencido de que só teríamos uma aviação nacional se soubéssemos produzir 

motores, incentivou a criação da FNM (Fábrica Nacional de Motores).  

Com viagens sempre muito bem documentadas por meio de fotografias e reportagens na 

mídia, Vargas, ao utilizar o avião, atingia regiões isoladas na Amazônia e Acre, numa 

demonstração da unidade brasileira. 
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Imagem 1 – Voo do presidente Getúlio Vargas a Manaus a bordo da aeronave Constellation L.49 

Fonte: Arquivos CPDOC/FGV 

 

No decorrer do seu governo e com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, a política 

aeronáutica implantada foi acentuando seus contornos nacionalistas. Teve seus pontos altos de 

pressão relacionados a alguns momentos críticos do cenário internacional: a entrada dos Estados 

Unidos na guerra, em dezembro de 1941, o rompimento brasileiro de relações com o Eixo (janeiro 

de 1942), a declaração de guerra do Brasil à Alemanha e Itália (agosto de 1942), a criação da Força 

Expedicionária Brasileira (1943-1944) e a pressão para o fechamento de empresas aéreas ligadas 

ao Eixo. 

Como lembra Fraga (2014, p. 5) “o avião, mais do que nunca, tinha a função fundamental de 

garantir a soberania do Brasil frente às investidas dos países do Eixo, principalmente da Alemanha, 

que volta e meia fazia incursões sobre a costa da América do Sul”. 

Outro fator de preocupação do governo foi com o treinamento de pilotos brasileiros. Em 

19385 a legislação recomendando que as aeronaves no Brasil fossem operadas por tripulantes 

brasileiros natos ou naturalizados já refletia a carência de pilotos no país. 

                                                 
5 Anteriormente em 21 de outubro de 1931, o Dr. César Grillo, Diretor do DAC por meio de uma Portaria fixara em 

dois anos o prazo para nacionalização das tripulações. Em 1936 através da Portaria nº 828 de 8/12/1936 e a de nº 520 

de 29/10/1938 recomendava que 100% da tripulação fosse brasileira. 
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A falta de pilotos no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial levou o governo de Getúlio 

Vargas a realizar a Campanha Nacional de Aviação ou CNA. Data da Semana da Asa, em 1935, o 

surgimento e consolidação da ideia do então futuro Ministro da Aeronáutica Joaquim Pedro 

Salgado Filho de criar a CNA, em 1941, contando com o apoio fundamental do jornalista Assis 

Chateaubriand, proprietário da cadeia de jornais Diários Associados e do próprio presidente 

Getúlio Vargas, cuja reconhecida inclinação pelas causas aeronáuticas, levou-o a receber o título 

da impressa norte-americana de “Amigo da Aviação”, em 1940. Getúlio também se notabilizou por 

ter sido um dos presidentes que mais utilizou o avião como meio de transporte em seu governo 

(SOUZA, 1944).  

Assis Chateaubriand encampou essa campanha, utilizando seus jornais para pedir doações e, 

também, para divulgar os aeroclubes que as haviam recebido. Aplicava o seguinte método: doações 

seguidas de "batismos" e inaugurações. Primeiro, angariava fundos, depois comprava o avião e 

batizava-o com o nome do padrinho ou de uma personalidade que desejava destacar. Quase todos 

os dias saíam notas nos jornais sobre a campanha. 

Também conhecida como Campanha para Dar Asas a Juventude Brasileira ou Dêem Asas 

ao Brasil, a CNA contribuiu de forma determinante para que o número de aeroclubes passasse de 

menos de quarenta, na década de 30 para cerca de quatrocentas destas instituições espalhadas por 

todo o país.  

Vargas e sua família participaram da campanha. Em seu diário, o Presidente registrou o 

comparecimento a uma dessas cerimônias, em 23 de agosto de 1941, para assistir ao batismo de 

“Getúlio Vargas”, o centésimo avião doado pela campanha (VARGAS, 1995, p. 417). As fotos 

registram o momento da cerimônia do batismo, com Vargas segurando a hélice de um avião para 

treinamento de pilotos. 
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Imagem 2 - Getúlio Vargas no batismo do avião que recebeu seu nome (agosto de 1941) 

Fonte: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/arquivo-pessoal/GV/audiovisual/getulio-vargas-no-batismo-do-aviao-

que-recebeu-seu-nome - Classificação: GV foto 105 

 

Deve-se destacar, no entanto, que este estímulo para a consolidação de uma “mentalidade 

aeronáutica”6 junto à juventude brasileira tinha uma preocupação real com a guerra e, portanto, era 

preciso criar um exército aeronáutico de reserva, convocando os jovens da sociedade a se 

engajarem em campanhas em prol da aviação e que pudessem se incorporar à aviação militar, se 

necessário. A fim de facilitar a formação desta reserva aeronáutica, o governo responsabilizou-se 

pelo pagamento de horas de voo nos aeroclubes e escolas de voo.  

Com visível apoio do governo Vargas, durante o Estado Novo (1937-1945), vários 

aeroclubes foram criados e a formação de pilotos superou as expectativas. 

Durante a CNA que se encerrou no início da década de 1950, foram doados mais de mil 

aviões em todo o Brasil, além de alguns doados a aeroclubes de outros países da América do Sul. 

O Brasil teve um acréscimo de mais de três mil pilotos civis e militares formados pelos aeroclubes. 

Os números da Campanha impressionam. De acordo com Morais (1994, p.475, apud. FERREIRA, 

2012), em 1944, foram doadas cerca de 600 aeronaves e, em 1946, a CNA alcançou a marca de 

800 aviões doados. 

                                                 
6 A expressão “mentalidade aeronáutica” foi empregada pelo jornal A Noite no artigo intitulado “Dêem Asas ao Brasil: 

mais aviões na construção nacional”, que narrava os festejos comemorativos da Semana da Asa com o surgimento de 

novos protótipos nacionais. Jornal A noite, Rio de Janeiro, sexta-feira, 29 de agosto de 1940. p. 7. Ano XXX, nº 10.256. 
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Num só dia, a 20 de outubro de 1951, em Manguinhos, um total de 80 aeronaves foram 

cedidas aos aeroclubes. Na mesma oportunidade, ao findar-se a cerimônia, a Campanha 

Nacional de Aviação passava às mãos do Presidente da República um cheque no valor 

de um milhão de cruzeiros, para a aquisição de 41 novos aparelhos (no total, levantaria 

2,5 milhões de dólares) (O CRUZEIRO, 1971, p. 80). 

Se por um lado, a CNA incentivou a formação de pilotos no Brasil e o fortalecimento dos 

aeroclubes, também gerou um momento propício para o desenvolvimento da indústria aeronáutica 

no país, possibilitando a compra pelo governo de aviões leves para treinamento primário fabricados 

pela Companhia Nacional de Navegação Aérea (CNNA) e pela Companhia Aeronáutica Paulista, 

incentivando a indústria nacional. Contudo, com o fim da guerra, a indústria norte-americana, que 

vivera um processo de acelerado crescimento e dispunha de grandes quantidades de aviões e 

materiais aeronáuticos, começou a doar ou vender suas aeronaves a preços simbólicos, o que 

impediu o crescimento da indústria brasileira nascente, levando o Brasil a retomar as importações 

de aviões civis, de maior porte, e se tornar dependente da importação de insumos dos Estados 

Unidos (MARQUES, 1948; FAY, 2002; FORJAZ, 2005; RIBEIRO, 2008; SALES, 2012; 

GODOY; CALAZA, 2013). 

Em junho de 1941, Brasil e Estados Unidos assinaram um acordo de cooperação baseado 

no Lend and Lease Act, que regulava os programas de empréstimos e arrendamentos 

subsidiados, por meio dos quais os Estados Unidos forneciam ajuda militar aos países 

aliados. Foram trazidos mais de quatrocentos aviões de treinamento e quase todos os 

oficiais da Aeronáutica na época fizeram um curso de estado-maior nos Estados Unidos. 

A contrapartida brasileira foi a permissão para a instalação de várias bases militares 

norte-americanas em território nacional: Amapá, Belém, São Luís do Maranhão, 

Fortaleza, Recife e Natal, a maior e mais importante delas, que chegou a contar com 60 

mil homens. (FORJAZ, 2005, p.286-287) 

O governo de Getúlio Vargas e o incentivo à aviação durante a Segunda Guerra Mundial 

A década de 40 foi emblemática para o desenvolvimento da aviação no Brasil e no mundo, 

grande parte impulsionada pela necessidade do poderio bélico militar impelido pela Segunda 

Guerra Mundial (1939-1945).  

A Alemanha tornou-se o maior comprador de algodão do Brasil e seu principal fornecedor 

de armas. O governo de Getúlio Vargas, sob o escudo da posição de neutralidade brasileira, 

conduzia uma política pendular de negociações tanto com a Alemanha nazista como com a potência 

norte-americana, buscando obter a melhor parceria político-econômica para o Brasil.  
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A preocupação com o fortalecimento dos laços com a América Latina levou o governo do 

presidente Roosevelt a lançar uma política de boa vizinhança, oferecendo assistência cultural e 

econômica em vez de uma política de intervenção direta nos assuntos latino-americanos, como 

vinha sendo praticada. Este alinhamento com a política norte-americana de aproximação com as 

nações latino-americanas e as vantagens oferecidas para a industrialização nacional, levou o 

governo a definir seu apoio aos Estados Unidos e sua adesão à guerra. 

O afundamento de navios mercantes na costa brasileira e ações conjuntas com a força aérea 

norte-americana, que inclusive se utilizava de bases no nordeste brasileiro, levaram o Brasil a sair 

de uma questionável situação de neutralidade na guerra, em 1941, para uma ação aérea beligerante 

em 31 de agosto de 1942, com a assinatura do decreto lei 10.358, quando foi declarado o Estado 

de Guerra entre o Brasil, a Alemanha e a Itália, então países do Eixo (DOMINGUES, 2014).  

A construção da base aérea de Parnamirim, em Natal em 1942, foi considerada a mais 

estratégica para a defesa do continente americano diante da ofensiva militar dos países do Eixo. O 

aparelhamento do local incluía a mais moderna tecnologia de guerra, ficando a base aérea de Natal 

a oeste e a de Parnamirim Field, como era conhecida a maior base norte-americana fora dos 

Estados Unidos, a leste. Registros apontam que esta chegou a ser a base aérea mais movimentada 

do planeta, funcionando 24 horas por dia, com pousos e decolagens em curtos intervalos de tempo 

(LAVENÈRE-WANDERLEY, 1975). 

A parceria com os Estados Unidos, que via o território brasileiro como um ponto geográfico 

estratégico para estabelecer suas bases durante a guerra, também gerou frutos ao Brasil. Em 1943, 

organizou-se na Base Aérea de Natal uma unidade de treinamento, intitulada USBATU (United 

States – Brazil Air Trainning Unit) cujo objetivo era oferecer instrução aérea e terrestre aos oficiais 

da FAB. Havia ainda um projeto da Civil Aeronautics Administration (CAA), responsável pelo 

Programa de Formação de Piloto Civil nos Estados Unidos, que visava o uso dos aeroclubes 

brasileiros para ministrar instrução aos pilotos utilizando exclusivamente aeronaves estadunidenses 

(OLIVEIRA, 2015).  
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Imagem 3 - Instrutor norte-americano ensinando a mecânica de motores de um PV-1 Ventura, durante um 

curso do USBATU (United States Brazil Training Unit) – Natal (1943) 

Fonte: https://tokdehistoria.com.br/tag/parnamirim-field/page/2/ Autor: Rostand Medeiros 

 

Ao final da guerra, o comando das bases norte-americanas foi transferido para a autoridade 

aérea brasileira. Além disso, o Brasil incorporou uma rede de aeroportos modernos construídos 

pela Panair do Brasil S/A para utilização como base aérea militar norte-americana durante a guerra; 

implantou a indústria siderúrgica; treinou seu contingente militar em situação real de guerra através 

do contato com materiais e equipamentos de última geração e recebeu financiamento para aquisição 

de armas, veículos e munições de origem norte-americana (INCAER, 1991).  

Desconfiado de que o Brasil pudesse estar ampliando suas reservas militares para tornar-se 

uma potência regional na América Latina, o governo dos Estados Unidos dificultava ou atrasava a 

entrega dos materiais e equipamentos bélicos para treinamento dos pilotos, obrigando o governo 

brasileiro a utilizar os recursos do fundo de financiamento/empréstimo para a compra destes 

insumos, gerando dívidas que tornariam o Brasil refém da política norte-americana. (OLIVEIRA, 

2015; TEIXEIRA, 2015). 

Embora a aliança Brasil/EUA tenha encontrado certa resistência entre os militares que 

observavam a relação desigual entre os armamentos e suprimentos utilizados pelas forças norte-

americanas e aqueles disponibilizados às tropas brasileiras, “as autoridades militares brasileiras, 

necessitadas do par estrangeiro para modernizar suas forças, competir com seu histórico rival do 

https://tokdehistoria.com.br/tag/parnamirim-field/page/2/
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Prata e, principalmente, lutar uma guerra moderna de forma minimamente eficiente” (OLIVEIRA, 

2015, p. 13), não podiam prescindir do auxílio dos Estados Unidos naquele momento. 

O contato com a cultura e a ideologia liberal-democrata norte-americana, diferente de uma 

política paternalista, autoritária e nacionalista vigente no Brasil, levou ao surgimento de um 

sentimento antigetulista entre aos militares da FAB, que passaram a rejeitar o regime político 

existente no país durante o governo de Getúlio Vargas.   

Apesar das dificuldades, a política aeronáutica adotada apresentava os primeiros resultados 

satisfatórios. O Brasil, ao término do conflito, possuía empresas nacionais, equipamento próprio, 

um grande número de pilotos treinados e uma infraestrutura aeroportuária significativa. Quando 

Getúlio Vargas iniciou seu governo em 1930, existiam apenas 31 campos de pouso no Brasil; dez 

anos depois, eram 452 campos de pouso nas diversas regiões do país e havia projetos para 

construção de 180 (SOUZA, 1944, p. 30). 

Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, o Brasil contava com indústrias nascentes em três 

estados: no Rio de Janeiro, a Companhia Nacional Navegação Aérea (CNNA), a Fábrica do Galeão 

e a Fábrica Nacional de Motores (FNM); em São Paulo, a Companhia Aeronáutica Paulista (CAP); 

e, em Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, a Fábrica de Lagoa Santa. Todas elas foram 

formadas em virtude do projeto e incentivo para a produção nacional feito durante o governo 

Getúlio Vargas. 

Considerações finais 

A década de 40 revelou-se a era de ouro para os aeroclubes e o fomento à aviação brasileira, 

graças à Campanha Nacional de Aviação. Com visível apoio do governo de Getúlio Vargas durante 

o Estado Novo (1937-1945), que editou vários decretos-leis7 destinados à concessão de subvenções 

a aeroclubes, clubes de planadores e escolas civis de aviação, vários aeroclubes foram criados e a 

formação de pilotos superou as expectativas.  

Considerando a política cultural como um conjunto de medidas de apoio institucional 

desenvolvido pela administração pública ou instituições civis públicas ou privadas para a proteção 

e (re)produção de bens materiais ou simbólicos de um grupo social, pode-se afirmar que a CNA foi 

                                                 
7 Decreto-Lei Nº 678, de 12 de setembro de 1938 (aprova regulamento para a concessão de subvenções aos aeroclubes, 

clubes de planadores e escolas civis de aviação); Decreto-Lei Nº 1.320, de 5 de junho de 1939 (dispõe sobre a aplicação 

da dotação destinada a subvencionar os aeroclubes e escolas civis de aviação) e Decreto nº 11.278, de 8 de janeiro de 

1943 (aprova o regulamento para concessão de subvenção aos aeroclubes e escolas de aviação civil). 
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a maior e mais importante iniciativa política cultural que aconteceu na história da aviação brasileira, 

consolidando uma mentalidade aeronáutica junto à juventude e à sociedade brasileiras. 

Entretanto, após o fim da CNA os aeroclubes entraram em decadência. Em pouco tempo 

muitas instituições, incluindo as do setor industrial aeronáutico, fecharam suas portas e não mais 

conseguiram se restabelecer. 

Pode-se afirmar, assim, que durante o primeiro governo Vargas houve a implementação de 

uma política de desenvolvimento da aviação no Brasil. Percebe-se essa política em diversos setores: 

tanto na aviação militar como na civil. Houve por parte do Estado o incentivo para a criação da 

indústria nacional de aviação e também o apoio às empresas aéreas, aos aeroclubes e à formação 

de pilotos. Durante seus dois governos (1930-1945 e 1951-1954) Vargas apoiou o desenvolvimento 

da aviação brasileira por considerá-la uma questão estratégica para a segurança, a integração e o 

desenvolvimento do país.   
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O JORNAL DO BRASIL COMO FONTE: PENSANDO A RELAÇÃO ENTRE OS 

“ERRANTES DA MODERNIDADE” E AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NA CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO NOS ANOS 1920. 

Manoela do Nascimento Morgado1 

Introdução 

O objetivo do trabalho é problematizar algumas notícias veiculadas pelo Jornal do Brasil na 

cidade do Rio de Janeiro, em 1920, no que se refere a crimes ocorridos em escolas. O trabalho está 

encorado em estudos que apontam para uma tentativa de “modernização” da antiga capital federal 

a partir, principalmente, de aspectos relacionados às formas de sociabilidade da população2. Nesse 

sentido, a urbe, para além de limpa e arquitetonicamente bela, deveria ter em seu cenário habitantes 

“civilizados”. 

A escola é posta, então, como mecanismo de intervenção social. Ela deveria inculcar hábitos 

e comportamentos na população condizentes aos “novos tempos” que se pretendia para a cidade. 

As reformas de instrução pública no período estudado3 objetivavam a “reestruturação dos 

mecanismos de controle das camadas populares no espaço urbano, na disseminação dos preceitos 

do trabalho produtivo e eficiente e na adaptação dos indivíduos a uma sociedade percebida como 

em permanente mudança”. (VIDAL, 2006, p.71) 

Tendo em vista que é na contradição que o fazer historiográfico toma sentido, o objetivo do 

trabalho se justifica pensando em que medida a escola - entendida como ferramenta fundamental 

no projeto de modernização da cidade - sofria ataques criminais, estando assim em contato com a 

“errância” presente nas ruas cariocas. A alusão nesse caso é para notícias publicadas no Jornal do 

Brasil que indiciam casos de apedrejamento a membros da comunidade escolar e assalto. 

Com isso, o jornal se apresenta como fonte para a pesquisa, o que requer cuidado em sua 

análise. Pensando com Campos (2012), é interessante ressaltar que é necessário ter atenção no que 

confere a produção desse tipo de periódico, isso porque se trata de um jornal de publicação diária 

e envolto em “atropelos cotidianos”. Assim, questões como quem o escreveu, para quem escreveu, 

as técnicas de produção, as intencionalidades envolvidas são o eixo chave no fazer historiográfico, 

em detrimento da reportagem como prova fidedigna do passado.  

                                                 
1 Mestranda em Educação Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. manoelamorgadoufrj@bol.com.br 
2 Silva (2004, 2009); Nunes (1993, 1994, 2000); Rocha (1986). 
3 Carneiro Leão (1922-1927) e Fernando de Azevedo (1927-1930). 
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Dessa forma, as notícias selecionadas entre outras tantas para a problematização neste 

trabalho não são entendidas como verdade, mas como indícios da experiência de sujeitos 

participantes e atuantes no que confere a História da Educação da cidade do Rio de Janeiro. Afinal, 

os crimes ocorridos nas escolas e também na urbe carioca representavam um aspecto que fugia do 

esperado pelas iniciativas governamentais e, segundo a imprensa tratada, deveria ser combatido. 

Essas ações, em suma, poderiam colocar em cheque os padrões de modernidade que deveriam ser 

inculcados na população, por meio da escola. 

É importante ressaltar que tal perspectiva de análise se afasta de uma visão tradicional da 

história, em que os estudos giram em torno de um ponto de vista oficial, ou seja, de uma narrativa 

dos acontecimentos. A pretensão não é, portanto, estabelecer um retrato da realidade e/ou fazer 

história a partir de uma visão de cima. Ao contrário disso, a intenção é dar luz a ação cotidiana de 

pessoas comuns, nesse caso os chamados “errantes da modernidade”, e a problematização desses 

atos nos estabelecimentos de ensino.  

Os referidos “errantes” são, segundo Menezes (1996), os vadios, mendigos, vigaristas, 

gatunos, ladrões, criminosos internacionais e cafetões. Cabe chamar atenção para o fato de haver 

no Jornal do Brasil uma coluna chamada “Na polícia e nas ruas”, onde eram descritos crimes 

cotidianos nas ruas da antiga capital federal. A presença de tal espaço no periódico indicia a 

presença constante de crimes ocorridos na cidade e, também, como já mencionado, a repulsa sobre 

tais ações. Segundo Fonseca (2008), essa era uma das seções que mais utilizava desenhos e 

fotografias publicando por inúmeras vezes, inclusive, imagens de cadáveres e cenas chocantes. 

Na tentativa de estabelecer um diálogo entre a escola e a cidade a partir dessas ações criminais 

foram selecionadas duas notícias para análise e problematização que têm como temas assalto e 

apedrejamento às escolas. Nesse movimento, fazer história da educação, significa se afastar de 

caminhos triviais e dar prioridade a pontos de vistas incomuns, que podem ser os mais 

significativos em pensar as transitoriedades, as contrariedades de diferentes presentes. 

O crime, a escola e o Jornal do Brasil. 

A escola Estácio de Sá, a rua de S. Cristóvão n.44, regida pela professora catedrática D. 

Amélia Rocha, costuma ser visitada pelos ladrões. Ontem, a tarde eles lá foram outra 

vez em numero de quatro. […] Aquela hora, quatro indivíduos pularam o muro e 

rapidamente se encaminharam para o interior da escola, sem que fossem pressentidos. 

Na rua, porém, alguns garotos que brincavam viram os meliantes pular o muro e 

correram a casa da professora que reside na mesma rua n.40. D. Amélia Rocha deu 

alarme e dentro em pouco, em frente a escola Estácio de Sá, havia grande número de 

curiosos e a garotada começou a gritar: -Pega Ladrão! Pega Ladrão! Despertados pelos 
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gritos, um soldado da brigada policial e um praça do corpo de bombeiros que viajavam 

em um bonde apearam e sabedores do que se passava entraram na escola e prenderam 

os larápios: […] O outro conseguiu fugir. (JORNAL DO BRASIL. “Ladrões em 

atividade. Assalto a escola Estácio de Sá”. 27 de agosto de 1920). 

Na presente pesquisa de mestrado, assalto as escolas é um dos casos investigados4. É 

interessante perceber que, segundo a notícia, não se trata da primeira ocorrência na instituição e 

que, além disso, os ladrões não estariam agindo sozinhos, tendo em vista que a invasão foi cometida 

por quatro sujeitos. Os meliantes foram vistos por crianças que brincavam na rua e resolveram 

avisar a professora da escola que morava na circunvizinhança. Seriam essas crianças alunos da 

escola? Será que nesse dia não houve aula e os ladrões tentaram aproveitar a oportunidade? 

Não só a professora, mas os demais moradores e transeuntes causaram um grande alvoroço 

com o fato, o que chamou atenção dos guardas que passavam por perto e conseguiram prender três 

dos quatro assaltantes. A luz do dia e o movimento da rua não foram fatores de inibição para o 

crime. Levando em consideração o investimento e a importância atribuída às escolas no período 

referido, teriam elas algum atrativo para o roubo ou a motivação era somente a venda e/ou troca de 

objetos? 

Outro ponto interessante de mencionar é a falta ou a fragilidade da infraestrutura dessa escola: 

os ladrões conseguiram entrar pulando o muro. Além disso, o fato da escola ser assaltada com 

frequência, segundo a reportagem, poderia ameaçar a confiabilidade da mesma enquanto 

instituição, tendo em vista que os alunos e/ou membros da comunidade escolar não se sentiriam 

seguros de ir/estar na instituição. 

Tal episódio contribui para um tema transversal de pesquisa que seria a segurança escolar 

(ou falta dela). O assalto – ação comumente ocorrida na rua – invade os estabelecimentos de ensino 

ameaçando os tempos e espaços escolares tencionados pela iniciativa governamental. Tal ação 

representa uma nova ressignificação do espaço escolar, ou seja, suas culturas estariam impregnadas 

não só por programas de ensino que pretendiam inculcar novos hábitos e comportamentos ao 

alunado, mas também por atos criminais que agora não estavam presentes só na rua.  

A subtração de materiais, a falta de seguridade e de infraestrutura podem ser fatores 

facilitadores de tal ato, mas fazem parte e devem ser levadas em consideração ao se pensar as 

instituições de ensino na cidade do Rio de Janeiro na década de 1920. Partindo da concepção que 

cultura escolar abarca também os acontecimentos imprevistos que ocorrem no interior da escola, o 

                                                 
4 A pesquisa está se debruçando sobre cinco eixos de análise quanto aos crimes ocorridos nas escolas: assalto e 

apedrejamento (trabalhados nessa produção), uso da escola como dormitório de mendigos, jogatinas em seu entorno e 

aliciamento de crianças.  
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método, o programa de ensino, o espaço, o tempo e as práticas sofreram interferência direta 

mediante a assaltos ou apedrejamentos, como pode ser percebido na notícia abaixo: 

Por ter sido vitima de uma agressão, fato ocorrido no colégio Sylvio Leite Armando 

Alves brasileiro de 16 anos, porteiro daquele estabelecimento foi medicar-se no Posto 

Central de assistência pública. Apresenta um ferimento contuso na nuca, produzido por 

pedrada. [...] Segundo informa a noticia do 15º Distrito, teria sido o agressor de Armando 

um doido. (JORNAL DO BRASIL. Agressão a pedrada. 14 de Junho de 1926) 

A “emergência da escola como instituição de socialização nos tempos modernos” (FARIA 

FILHO, GONÇALVES, VIDAL, PAULILO, 2004, p. 52) é colocada em cheque também por ações 

como essa. O fato de ter sido o porteiro o atingido pode indiciar, por exemplo, que seja um meio 

de facilitar a entrada/invasão na escola, tendo em vista que essa pessoa seria a responsável pela 

fiscalização desse movimento no estabelecimento. O motivo da agressão a esse membro da 

comunidade escolar é o que está no cerne da questão. 

Levando em consideração que é a partir dos momentos de conflito que se pode entender 

melhor o funcionamento real da escola, é viável a investigação dessa instituição a partir do 

entrelaçamento de sua cultura com outras culturas. Nesse caso, está sendo indiciada a relação entre 

o funcionamento das escolas (seus tempos e espaços, que fazem parte da cultura escolar) com um 

ato que seria típico da rua, por não representar o modelo de civilização e modernidade pretendido 

para a época. 

É de inteira relevância destacar que a pretensão é viabilizar com esse estudo outra forma – 

entre tantas possíveis - de ver a escola na cidade do Rio de Janeiro em 1920. Um caso de pedrada 

a um funcionário da escola pode interferir na dinâmica de entrada e saída, na vulnerabilidade da 

mesma, no interrompimento do expediente, tendo em vista que a vitima foi se medicar no posto 

médico. O fato proporciona também a visibilidade pelas crianças que estão na escola de aspectos 

de tensão presentes no cotidiano da cidade e que não estão postos nos programas de ensino. 

Fernando de Azevedo entre 1927 e 1930, por exemplo, objetivou uma reforma de instrução 

pública para a antiga capital federal. Uma das características de suas ações foi a tentativa de 

imprimir uma relação entre o tempo escolar e o tempo social. Pensando com Vidal (2006), o tempo 

social deveria estar em consonância com o escolar e houve para isso, por exemplo, a mudança de 

turno para 7h: 30min com a justificativa de ser um horário compatível com a abertura do comércio. 

Além disso, houve a tentativa de fazer com que a frequência e assiduidade das crianças fossem 

cumpridas através da penalidade para as famílias que não seguissem tais regras. 
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Ainda no que toca a relação entre o tempo escolar e o social, o ensino ativo proposto pelo 

Diretor de Instrução pública se justifica também nesse diálogo, pois ele se embasava no tempo 

psicológico e no interesse do aluno, de modo a contribuir com a permanência do discente na escola, 

por meio das relações estabelecidas entre os fazeres escolares e os sociais. Dessa maneira, é viável 

afirmar que o tempo social que deveria se adequar ao escolar e não ao contrário, o que aponta não 

só para a fundamentalidade do papel da escola na reforma do espírito público da capital, mas para 

um tempo social que precisava ser modificado e regulado. 

Esse tempo social envolto por assaltos e atos “não civilizados” como apedrejamento tentava 

ser disciplinado não só por aparelhos de repressão, mas também através do disciplinamento do uso 

do corpo e da mente, da higiene, das novas formas de viver a cidade do inculcamento acerca da 

importância da escola. Tal empreendimento ia de encontro à perspectiva do tempo social estudada, 

permeado por ações criminais e que não ocorria em relação com o tempo escolar da maneira 

desejada pela iniciativa governamental.  

Nesse esforço de pesquisa, portanto, a relação entre o tempo social e o tempo escolar é 

estabelecido a partir de outros contornos. É um tempo social considerado contraditório ao que era 

pretendido para a cidade e tendo isso como ideia não se pode esperar nem ter como um ideário uma 

escola que represente o contrário. A escola “real” é resultado também da ação desses sujeitos 

sociais que estão cometendo assalto, apedrejamento e outros atos criminais. Com base em Vidal 

(2006), é possível apontar para um redimensionamento da visão de escola e indiciar as diferentes 

representações que estão em disputa na cidade do Rio de Janeiro em 1920 no que confere à 

intervenção social e ao projeto de “modernização”. 

Dentro desse cenário, vale a apena discutir as intencionalidades do Jornal do Brasil em 

publicar as notícias apresentadas. O título Ladrões em atividade e a forma como é relatada a cena 

do crime no primeiro excerto indicia a atenção que era dada pelo jornal a crimes que ocorriam pela 

antiga capital federal.  Levando em consideração que o roubo e/ou o ato de apedrejar não 

eram comportamentos/valores adequados ao “padrão de modernidade”, eles deveriam ser 

noticiados de maneira frequente e, apesar de não estar indiciado explicitamente nas notícias 

apresentadas acima, o crime era uma atividade que deveria ser combatida nas ruas da capital: 

[...] Não há ninguém que não se aflija com essa progressão assombrosa da criminalidade 

entre nós. E mais aterrorizado se fica quando se chega a essa dolorosa evidencia que os 

crimes crescem na proporção inversa da sua injustificabilidade. [...] Mas, a verdade 

positiva é esta: que a repressão desse estado de coisas precisa ser levada avante, tratando-

se desde já de se refrear essa expansão de instintos criminosos cuja proporção assusta e 

ameaça. (JORNAL DO BRASIL. As tragédias de ontem. 9 de Outubro de 1923) 
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Além do relato do aumento da criminalidade da cidade e a necessidade de mudar tal cenário, 

é possível indiciar a intenção por parte do jornal de convencer o leitor acerca desse posicionamento. 

O jornal, portanto, corrobora com a ideia almejada para a antiga capital federal no que toca o 

reordenamento de hábitos e comportamentos da população para a consolidação do “projeto de 

modernidade” tencionado. Com isso, cabe dizer que o Jornal do Brasil, para além dos “serviços 

prestados” à população e dos alertas sobre os problemas sociais vividos na cidade, também possuía 

um papel conformador, isto é, suas publicações também tinham intenções editoriais alinhadas ao 

projeto de modernização da cidade. Tal agenda pública (CRUZ; PEIXOTO, 2007) não significa 

que todos os sujeitos envolvidos em sua produção compartilhassem a mesma visão sobre a cidade 

e seus habitantes. Como os resultados da pesquisa de Fonseca (2008) apontam, havia objetivos em 

relação à sua construção visual, no momento em que o jornal era voltado para questões do cenário 

urbano, no período estudado. 

Com a pretensão de atrair um público heterogêneo, o Jornal do Brasil investiu na 

apresentação dos títulos e na inserção de imagens, os quais facilitariam a comunicação com os 

leitores que não tinham intimidade com os textos5. Vale a pena destacar a uso de fotos pelo 

periódico. Na década de 1920 a fotografia ganha espaço e com elas são publicados mapas, charges, 

caricaturas etc. com a justificativa de ser um meio de comunicação facilmente entendido pelo 

público do jornal, que deveria se familiarizar com as mudanças empreendidas na cidade. Dessa 

forma, é possível afirmar a não neutralidade da editoração do periódico. 

Como já dito, um fator relevante e que auxiliou no caminhar desta pesquisa é a existência, 

no Jornal do Brasil, da coluna chamada “Na polícia e nas ruas”. Nela os crimes eram descritos com 

detalhes e muitas vezes ilustrados. Segundo Fonseca (2008) essa era uma das seções que mais 

utilizavam desenhos e fotografias.  

Assim, neste trabalho, o Jornal do Brasil foi investigado como um documento histórico que 

contribuiu com pistas para o indiciamento de aspectos concernentes ao viver cotidiano. Analisá-lo 

significou levar em consideração as intencionalidades de construção do periódico e, também, o 

evento histórico como produto das relações sociais, tensões, conflitos que estiveram embebidos 

nessa construção. As notícias veiculadas pela imprensa da época e selecionadas para a 

argumentação não são pensadas como verdades ou expressões da realidade. Ou seja, não há uma 

tentativa de resgate do cotidiano vivido, mas o emprego de um recorte coerentemente estabelecido, 

                                                 
5 Indícios de que, talvez, essas intencionalidades que diziam respeito à tentativa de atrair um maior público tenham 

conhecido êxito podem ser perscrutados, por exemplo, na tiragem diária do Jornal do Brasil, posto que no ano de 1902 

alcançava “uma tiragem extraordinária para a época, chegando a 62.000 exemplares diários” (FONSECA, 2008, p. 

31). 
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envolto em um conjunto de significados, que dão embasamento à costura argumentativa empregada 

nesta pesquisa. Algo, portanto, que uma vez mais remete à problematização do uso do jornal como 

fonte. 

Tratar dos problemas sociais vivenciados na cidade do Rio de Janeiro a partir, também, da 

análise desse periódico significa, ainda, compartilhar da certeza de que os elementos indiciados 

neste estudo, talvez, pudessem ser diferentes, caso fossem incorporados outros jornais. Afinal, a 

escolha das fontes não é ingênua. Segundo Albuquerque (2007), os documentos são formas de 

construir evidências. Estas são fabricadas pelo historiador em seu ofício, a partir da coleção 

documental empreendida na pesquisa. 

Outro ponto a ser destacado é a forma como os sujeitos sociais inventam e (re)inventam o 

cotidiano, a partir dos constrangimentos, necessidades e práticas sociais. Sendo assim, a leitura do 

jornal envolve, também, maneiras de apropriação e de interpretação das informações veiculadas 

pelo meio de comunicação. Afinal, a cidade passava por um período de urbanização acelerada e a 

população embebida nesse meio vivenciava todos os aspectos relativos ao processo de 

remodelamento da capital (obras, demolições de cortiços, abertura de avenidas, desmonte de 

morros etc.). O jornal, nesse sentido, é analisado também como uma plataforma que, de algum 

modo, estimularia os cariocas a construírem representações acerca das implicações desses 

episódios que, cotidianamente, produziam interferências em suas relações sociais. 

Com isso, se pode apontar a potencialidade da imprensa como fonte para a História da 

Educação, pois se deve levar em consideração não só as representações tencionadas pelo jornal, 

mas também as de seu leitor, que é inventivo e apropriador. Os pensamentos de Campos (2012) 

colaboram com a ideia do jornal como veículo educativo no que confere o processo civilizador que 

se pretendia e também da apropriação desses periódicos por parte do leitor. A autora irá apontar 

que o jornal não só circula por diferentes espaços como ruas, estações de trem, praças, bares e 

cafés, como também proporciona uma criação em torno de suas publicações. Isso significa trabalhar 

com um conceito de educação mais abrangente do que o da educação escolar e com a perspectiva 

da dimensão pedagógica do jornal. 

Dentro de toda essa problematização do uso do jornal como fonte, é interessante pensar não 

só como o crime foi combatido pela imprensa, mas como apesar disso, essas práticas permearam o 

cotidiano da cidade do Rio de Janeiro, de modo a representar outra projeção coletiva sobre um 

tempo, contrária a do jornal. Fazer História da Educação a partir de uma fonte que rechaça seu 

objeto de pesquisa é tentar entender um cotidiano a partir da contradição e dar luz a atores que a 

princípio são excluídos do processo histórico, mas são eles os sujeitos que fazem e dão sentido à 
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história. Afinal, eles também estão em contato com a circulação desses periódicos, criando assim 

suas estratégias de apropriação do discurso, mas principalmente de sobrevivência e subterfúgio em 

meio as diferentes demandas e representações sociais de seu papel. 

Considerações Finais  

Um audacioso ladrão penetrou ontem pela madrugada na “Escola Bahia”, á rua Candido 

Benicio, em Jacarepaguá da qual é diretora a professora D. Olympia Borges. Pressentido 

pela educadora, houve luta entre esta e o meliante, luta de que saiu vencedora a Sra. D. 

Olympia Borges que ainda desarmou o salteador que conduzia na mão um revolver. Com 

essa arma, conseguiu a professora por em fuga o ladrão. (Jornal do Brasil. Como agem 

os Ladrões. Uma escola assaltada e uma professora destemida. 11 de Novembro de 

1928). 

 Encerrar o texto com essa notícia significa a vontade de ressaltar as relações estabelecidas 

entre os “errantes da modernidade” e as instituições de ensino. Não se trata, como se pode indiciar 

pela notícia, de uma relação linear. A escola, apesar de estar sendo invadida pelas circunstâncias 

citadinas ela não está pacífica a isso. No caso acima, é possível perceber a atitude da diretora do 

estabelecimento em lutar com o meliante e colocá-lo para fora do estabelecimento de ensino, 

impedindo assim um assalto. A circunstância indica não só a ação de um membro da comunidade 

escolar, mas também as formas de resistência possíveis da escola enquanto uma instituição 

vulnerável no que toca a infraestrutura e segurança. 

A segurança escolar (ou falta dela) se torna, então, o ponto nodal para se pensar aspectos das 

culturas escolares das instituições na cidade do Rio de Janeiro em 1920. Apesar da intencionalidade 

de governo em estabelecer a escola enquanto mecanismo de intervenção social e por meio da 

imprensa, por exemplo, formar um pensamento uníssono em torno de sua importância, a prática 

acima mencionada representa as lutas, tensões e diferentes representações de escola que estão em 

disputa por diferentes grupos sociais em meio a imposição de uma reforma social e/ou educativa. 

Isso significa dizer que a criminalidade combatida pela imprensa da época e por ações 

constantes de repressão ressignificou o funcionamento das escolas. Casos como assalto ou 

apedrejamento, aparentemente marginalizados pelo periódico trabalhado, são experiências de 

sujeitos e indiciam a construção de uma História da Educação que tenta entender o sentido que os 

personagens históricos atribuíram a suas ações. Esses são entendidos como sujeitos embebidos nas 

dimensões/determinações/implicações políticas, econômicas e culturais de seu cenário social. 
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ESCOLA PARQUE PRIMÁRIO COMPLEMENTAR: A MEMÓRIA DE UMA 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DO GOVERNO DE JUSCELINO KUBITSCHEK DE 

OLIVEIRA, NA ZONA DA MATA MINEIRA. 

Claudia Maria Moura de Castro Amaral1 

1.Introdução 

Com a eleição de JK, o governo federal lançou um plano que ficou conhecido como Plano 

de Metas, com propostas de medidas que levariam ao desenvolvimento do país de forma a provocar 

importantes mudanças e impactos na economia nacional, nos diferentes setores do Brasil, incluindo 

uma única meta para a educação brasileira. 

O Plano de Metas foi elaborado com base em estudos realizados pelo BNDE, Cepal e 

Comissão Mista Brasil/EUA e enumerava os problemas urgentes a serem solucionados no país, de 

forma a atingir os objetivos propostos na campanha eleitoral.  O Plano apresentava 30 metas, que 

se agrupavam em cinco grandes áreas: energia, transporte, alimentação, indústria de base e 

educação. Havia, ainda, nesse Plano, uma meta-síntese: a criação de Brasília, para se tornar a capital 

do Brasil. 

O Plano de Metas do governo de JK estabeleceu, para o setor de educação, a Meta 30 – 

“Pessoal técnico: intensificação da formação de pessoal técnico e orientação da educação para o 

desenvolvimento”. (GOMES, 2002, p.84-85). 

A partir dessa meta proposta, o governo federal implantou políticas públicas que buscavam 

sanar as deficiências educacionais referentes à formação de mão-de-obra para o desenvolvimento 

do país. 

O Congresso Nacional votou, no final de 1957, o orçamento da República para o ano 

subsequente, com liberação de verba especial ao Ministério da Educação e Cultura para viabilizar 

o projeto piloto de erradicação do analfabetismo, setor que teria o papel de melhorar as condições 

do povo brasileiro e sua consequente participação no progresso do país, a partir da elevação de seu 

nível educacional e cultural. 

Criou-se, então, a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo, que se baseou num 

projeto de educação com o objetivo de criar um sistema escolar em que todas as crianças tivessem 

a escolarização primária adequada e não, exclusivamente, os adolescentes e adultos analfabetos 

que não tiveram a oportunidade de frequentar a escola para serem alfabetizados.  

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira. claudiacastroamaral@gmail.com 
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O projeto piloto de erradicação do analfabetismo foi organizado com a finalidade de realizar 

uma experiência que possibilitasse ao governo verificar a viabilidade de um programa que pudesse 

elevar o nível de cultura do povo brasileiro. 

O avanço na educação brasileira fazia parte do Plano de Metas de JK e com a influência de 

Teixeira, foi criado, pelo MEC, em 1957, o Projeto Piloto de Erradicação do Analfabetismo. O 

município de Leopoldina foi, então, contemplado com esse projeto. 

O presidente JK definiu, dessa forma, que todas as regiões do Brasil deveriam receber núcleos 

do projeto do qual fazia parte a construção da Escola Parque. Os municípios escolhidos foram: 

Região Norte: Santarém (Pará), Região Nordeste: Feira de Santana (Bahia) e Timbaúba 

(Pernambuco); Região Centro Oeste: Catalão (Goiás), Região Sul: Júlio de Castilhos (Rio Grande 

do Sul) e Região Sudeste: Leopoldina, Minas Gerais. (MOREIRA,1960,p.25). 

Este trabalho apresenta resultado de pesquisa de Mestrado que estuda a Escola Parque 

Primário Complementar, criada em 09 de abril de 1960, no município de Leopoldina, na Zona da 

Mata de Minas Gerais.  

Escola Parque Primário Complementar 

A Escola Parque Primário Complementar funcionava em regime de hora-aula, em dois 

turnos, incluindo horário para almoço e recreio. As disciplinas apresentavam-se em cinco Áreas: 

Cultura Geral, Atividades Industriais, Atividades Socializantes, Cultura Física e Educação 

Extraescolar. 

A Área de Cultura Geral incluía as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Estudos 

Sociais, Ciências Naturais, Geografia do Brasil, História do Brasil, Inglês, Moral e Cívica, 

Desenho, Canto orfeônico e Religião. O Clube recreativo, Clube Cívico-Literário, Jornal Mural e 

Jornal Mimeografado encontravam-se relacionados à Área de Atividades Socializantes. A 

Educação Física relacionava-se à Área de Cultura Física, ficando o escotismo ligado à Área de 

Educação Extraescolar. 

As Atividades Industriais, sob a forma de oficinas, que tinham como objetivo preparar os 

jovens para ingresso no trabalho, desenvolviam-se nas áreas de cerâmica, encadernação, mecânica, 

latearia-metal, sapataria, eletricidade, marcenaria, radiotécnica, corte e costura, pintura e bordado. 

As aulas, em oficinas, apresentavam um caráter profissionalizante, à medida que 

proporcionavam àqueles alunos instruções com profissionais das diferentes áreas, de forma a 

prepará-los para o trabalho. 
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A Escola Parque Primário Complementar2 iniciou suas atividades com 130 (cento e trinta) 

alunos. Em 1971, quando deixa de ser relacionada ao balanço dos Bens Patrimoniais do 

Departamento Nacional de Educação, atendia a 192 (cento e noventa e dois) alunos. Esse 

estabelecimento de ensino teve como entidades mantenedoras: de 1960 a 1962, a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo; em 1963, o Programa de Emergência; em 1964, o 

Plano Trienal de Educação; em 1965, O Departamento Nacional de Educação e o Plano Nacional 

de Educação; em 1966 e 1967, o Departamento Nacional de Educação; em 1968, o Departamento 

Nacional de Educação e o Plano Nacional de Educação; em 1969, o Plano Nacional de Educação; 

em 1970, funcionou sem que fosse concedido auxílio algum, com a suspensão do fornecimento de 

almoço e as oficinas mantidas com o produto do seu trabalho. Em 1971, funcionou nos moldes de 

1970, sem recursos financeiros enviados pelo Ministério da Educação e Cultura. 

A pesquisa 

Na pesquisa sobre a escola em estudo, foram utilizados documentos do arquivo da Prefeitura 

Municipal de Leopoldina e da Câmara Municipal de Vereadores, além de periódicos da imprensa 

local. As fontes documentais mostraram insuficiência de dados e lacunas que prejudicaram o 

andamento da análise histórica. 

Em função das lacunas documentais e da natureza da pesquisa, foram utilizadas fontes orais, 

com relatos de ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários da instituição para constituição do 

corpus documental. 

Neto Guimarães (2012) apresenta seu posicionamento em relação ao uso do relato oral como 

fonte documental 

O relato oral pode ser lido como um texto em que se inscrevem desejos, normas e regras 

e, também, apreendem-se fugas; em suma, deve ser trabalhado, tecido e passível de ser 

lido como um texto articulador de discursos. Compreendo que, na composição narrativa, 

os relatos encontram-se inseridos em uma rede discursiva, na concepção de Foucault 

(1986), que, sem totalizá-los, dá-lhes sentido. Assinalo, ainda, que a produção narrativa 

não pode prescindir de uma poética da escrita, desviando-se tanto do descritivismo 

(subsumido às observações objetivas) quanto do subjetivismo (subsumido às associações 

subjetivas), que operam igualmente sem a crítica do estatuto das fontes. (NETO 

GUIMARÃES, 2012, pp.17-18). 

                                                 
2 Arquivo da Prefeitura Municipal de Leopoldina 



 

798 

A autora afirma, ainda, que “os documentos encontram-se mergulhados em uma complexa 

teia de relações – e imbricados com ela – que as sociedades mantêm com o seu passado e o seu 

presente, conferindo presença ao passado ou aos passados”. (NETO GUIMARÃES, 2012, p.20) 

Segundo Antônio Paulo Rezende, o diálogo entre o passado e o presente não pode ser 

dispensado e “é a base da vida, da narrativa e da constituição da memória. Sem ele, sepultaríamos 

qualquer reflexão sobre a história. A memória fortalece a relação entre as experiências e as 

sensibilidades construídas”. (REZENDE, 2010, p.26) 

 Depoimentos: a memória de uma experiência vivida 

Os depoimentos apresentados foram transcritos de entrevistas realizadas, em vídeo e áudio, 

com ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários da Escola Parque Primário Complementar, criada 

pelo governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, em 09 de abril de 1960, no município de 

Leopoldina, localizado na Zona da Mata, do estado de Minas Gerais.3 

As entrevistas foram iniciadas a partir de contatos com a Câmara Municipal de Leopoldina, 

onde foram encontrados documentos referentes ao registro da Instituição supracitada.  

No decorrer dos primeiros contatos, houve identificação de um dos ex-alunos da escola que, 

de forma voluntária, encarregou-se de entrar em contato com outros amigos da época em que 

estudavam juntos na escola, objeto da pesquisa. 

Os contatos iniciais buscaram elementos que poderiam constituir-se em fontes históricas para 

o desenvolvimento da pesquisa.  Logo de imediato, houve interesse de alguns ex-alunos, ex-

professores e ex-funcionários da Instituição em participar ativamente da pesquisa. A partir daí, 

foram estabelecidos contatos informais entre os mesmos. Dessa maneira, houve a concretização da 

colaboração espontânea dos entrevistados no processo de pesquisa. As entrevistas foram agendadas 

e propiciaram um encontro inicial entre as pessoas que constituíram o objeto do estudo. 

Os próprios entrevistados tornaram-se facilitadores da pesquisa, com oferta de documentos 

complementares que registravam a existência daquela Instituição de Ensino no município de 

Leopoldina, estabelecendo-se a colaboração e a cooperação entre os participantes da pesquisa: 

entrevistados e entrevistador/pesquisador. 

De acordo com Meihy (2007), “colaboração é o processo de interação em lato sensu”, que se 

dá no processo do trabalho com entrevistas. O autor entende por “cooperação” a ‘ação’ de ‘operar’ 

e principalmente de operar junto”. Ele ressalta que a prática operacional da entrevista se dá a partir 

                                                 
3 Entrevistas arquivadas na Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG, Unidade de Leopoldina, 2015. 
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da consonância entre os papéis desenvolvidos pelo entrevistado e pelo entrevistador, na produção 

de um texto que pretenda tornar-se um documento e que se integre em um corpus documental com 

maior amplitude como fonte histórica. 

As entrevistas ocorreram em um espaço oferecido por um dos membros do grupo dos 

entrevistados: eles se incumbiram de convidar outros para agendamentos futuros, colocaram-se à 

disposição da pesquisa e assumiram a postura de colaboradores, além de constituir-se em objetos 

do próprio estudo.  

Relatos de ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários 

Na entrevista 1, o ex-aluno explicita a profissão dos pais: “meu pai era contramestre da 

Fábrica e minha mãe tecelã na própria fábrica” e esclarece a justificativa pela escolha da Escola 

Parque por sua família para que lá estudasse, declarando que, “na época, com a profissão que 

tinham, não teríamos condições de estudar em outro lugar. Então, quando veio a Escola Parque, 

que tinha interesse profissionalizante, foi melhor para meus pais me colocarem lá.” 

Neste relato, o ex-aluno apresenta os elementos marcantes da Escola Parque em sua vida, 

declarando que a instituição lhe proporcionou influências no campo pessoal e profissional e destaca 

a importância do estímulo dos docentes na sua vida, quando afirma que a marca deixada pela Escola 

“foi a amizade, o jeito profissionalizante, o qual eu me tornei um deles e muito mais mesmo os 

professores que eram muito interessantes, davam muita atenção para nós e nos incentivavam”. 

Na entrevista 2, também de ex-aluno, pode-se inferir sobre o nível socioeconômico da família 

desse aluno, quando explicita que “minha mãe era servente no Conservatório Estadual de Música 

Lya Salgado e meu pai estava adoentado na época”. No relato não há especificação da profissão do 

pai. 

Nessa entrevista, o ex-aluno apresenta as marcas que a Escola Parque deixou em sua vida 

Eu me lembro bem das aulas de Arte, que eu gostava muito, com a Glória Maria. Tinha 

também a parte de teatro que era bem interessante. Tinha as oficinas. Era uma tentativa 

de aprender alguma coisa com as pessoas que estavam lá tentando e fazendo tudo para 

nos ensinar, passar algo de profissional, de vida mesmo, de orientação. Então, as oficinas 

eram muito interessantes, muito. Eu gostava muito. 

Nesse relato pode-se inferir que havia destaque para as aulas de Artes, com especificação do 

nome da professora, citada em outros relatos, além de destacar o envolvimento dos profissionais 
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que ali atuavam, provocando interesse por parte dos alunos, especialmente nas atividades 

desenvolvidas nas aulas práticas, que funcionavam em oficinas. 

Esse entrevistado ressalta, ainda, que a escolha da Escola estava relacionada, também, à 

indicação daqueles que já haviam passado pela experiência positiva na instituição, conforme 

resposta à questão referente ao motivo da definição da sua família por aquela escola, dizendo que 

teria sido “por indicação do meu primo, que era diretor de disciplina da Escola Parque, na época”. 

Na entrevista 3, o ex-aluno relata que a profissão do pai era comerciante e que a mãe era 

doméstica. O entrevistado informa que a Escola Parque era inovadora para o município, além de 

representar oportunidade de formação de cidadãos e orgulho para a cidade. 

A Escola Parque na época era novidade em toda a região, quiçá no Brasil, porque era 

uma escola completamente diferente. Eu digo assim...eu digo e já escrevi sobre isso, 

falando sobre: uma escola diferente. Era uma escola diferente, certo? Ali nós 

aprendemos tudo de bom. Praticamente, pra minha vida adulta, vida de cidadão, foi de 

grande valia. Pra mim e pra todos que estou vendo aqui: ex-alunos, ex-professores que 

estão aqui. Para nós, foi uma verdadeira fortuna, ter Leopoldina ser agraciada com essa 

escola. 

 A entrevistada relata, ainda, a representação positiva do corpo docente da instituição e a 

validade da escola com tempo integral para os alunos, com a inclusão de alimentação, que 

contribuiu na criação dos filhos daquela família. Destaca, também, o valor da profissionalização 

para futuro dos alunos daquela escola. 

(...). Tinha um corpo docente espetacular, fora de série, supercompetente. Era uma escola 

que abrigava os alunos. Eu acho que isso aí é de grande valia e faz uma falta tremenda 

num país como o Brasil. Você ter os alunos aí o dia inteiro, em tempo integral. Essa 

escola pra muita gente serviu até, como você perguntou, minha família tinha muitos 

filhos, nós éramos 12 (doze), mas, de qualquer maneira, para muitas famílias, ela 

também ajudou até na alimentação, que era uma alimentação balanceada, alimentação 

muito sadia, muito boa. Além disso, e como eu também já falei antes, muitos ex-alunos, 

hoje, são profissionais que começaram ali.  

 Outro aspecto destacado nessa entrevista refere-se à influência da política local na criação 

da Escola Parque no município de Leopoldina, na citação da relação entre os políticos Juscelino 

Kubitschek, presidente da República, e Clóvis Salgado, político local que foi ministro de educação 

de JK. 
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A Escola Parque era uma questão política. Nós tínhamos, na época, uma política muito 

forte na nossa região, principalmente na nossa cidade. Juscelino era muito ligado aqui 

ao Clóvis Salgado, ao pessoal dos França daqui, José Gomes Domingues, como 

deputado estadual. Então, essas pessoas influíram muito para que essa escola viesse aqui 

pra Leopoldina, como também a BR 116. Tinha essa vantagem de Leopoldina ser um 

pólo, mas eu acredito que...como a questão ...por que acabou também? Foi politicamente. 

À medida que nós perdemos a força política, nós perdemos também a Escola Parque. 

 Na entrevista 4, de ex-professora, não há uma lembrança clara, mas há indícios de 

reconhecimento da importância devida à Escola Parque para a comunidade local e visitantes, por 

causa da inovação educacional que trazia, além da visibilidade do município na região. 

Eu não me lembro, mas só sei que, de qualquer maneira, causou um impacto muito 

grande porque mostrava que a cidade estava crescendo. Se ela foi escolhida para tal era 

porque tinha capacidade para continuar aquele trabalho. Não me lembro de 

manifestações em jornais, mas a busca e a procura de todos que vinham a Leopoldina, 

que gostavam muito de visitar e conhecer a Escola Parque. 

 A ex-professora, na entrevista 5, relata sua impressão sobre o impacto da criação da Escola 

Parque para a sociedade leopoldinense e ressalta a diferença daquela instituição em relação à 

qualidade, especificamente no que diz respeito à duração da carga horária escolar e inovação 

educacional. 

Olha, eu acho que a criação dessa escola foi de um impacto muito grande para a nossa 

sociedade, porque houve uma preparação, uma expectativa em torno. Eu, criança, 

percebi isso através disso da minha mãe. No entusiasmo dela, da preparação, muitas 

reuniões com pedagogos, com o arquiteto que veio fazer a escola, com tudo o que era 

construído em torno...com o espírito da coisa. Ser elaborado, uma educação integral 

naquele tempo. Já pensou? Então, isso tudo. Minha mãe era maravilhada, maravilhada 

completamente com a escola e o espírito de educação da época. Eu percebia através dela. 

 

 Essa ex-professora relata que a escola não manteve o mesmo padrão de qualidade e 

relaciona essa situação com a mudança dos dirigentes que passaram a ser do município, 

diferentemente do que ocorria anteriormente. 

(...) No começo, no tempo que os diretores vinham de fora, eles eram mais bem 

preparados, imbuídos com o espírito de idealismo, com a escola piloto de educação. 

Depois os diretores foram embora e parece que houve assim: os diretores começaram a 

ser de Leopoldina, com mentalidade sem ser aquela mentalidade progressista 

educacional. Então, passou a ser uma coisa mais regular, mais para preparar o menino 

para o ginásio, para o ginasial. Perdeu aquele significado. 
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 O relato dessa professora apresenta, ainda, sua percepção a respeito do fechamento da 

Escola Parque, que trouxe perplexidade para sua mãe, também professora da Escola, e para todos 

aqueles que desconheciam o processo de fechamento da instituição pelo governo. 

Olha, gostaria muito de saber. Isso foi a tristeza da minha casa, da minha mãe por anos. 

Eu queria que ela estivesse aqui. Se ela estivesse aqui, ia ser sensacional. Ela não se 

conformou. Isso foi uma tristeza. Eu não sei por que ela fechou e a gente não sabia que 

a escola já estava fechada. Ela se sentiu traída, porque ela trabalhava desde a fundação 

da escola e eles não foram avisados nem que havia risco de a escola ser fechada. Não sei 

se foi falta de verba. Não sei por que a escola fechou até hoje e gostaria muito de saber. 

O entrevistado 3, já citado, relata a situação que sua lembrança traz a respeito da influência 

política para o fechamento da Escola e pode-se inferir que, por meio desse relato, houve relação da 

política com a interrupção do funcionamento da Escola Parque no município de Leopoldina. 

Eu acredito que foi por política. Aí eu digo assim, não é política, mas por politicagem. 

Porque de repente eu estava na rua e fiquei sabendo... que estão destruindo a Escola 

Parque. Aí chegamos lá, o auditório que existe lá até hoje, tem muito tempo que não vou 

lá...O auditório, aquelas cadeiras que eram de melhor qualidade, todo material da escola 

era da melhor qualidade, excelente qualidade. Então, tudo foi tirado...até uns postes de 

som, que existiam, aquilo tudo material da marcenaria e das outras oficinas...era tudo 

importado, era coisa de melhor qualidade. De repente aquilo acabou tudo...tiraram tudo 

e acabaram com tudo para ir pra Januária. Quer dizer, só pode ter sido, eu não digo 

política, mas com a politicagem. E, infelizmente, nessa época, já nós já tínhamos 

perdido, praticamente, a força política. E aconteceu o que aconteceu. Estávamos também 

em plena...vamos dizer assim...Juscelino Kubitschek, João Goulart, aí veio aquela 

revolução, que dizem, de março de 64, aquela coisa toda...eu acho que isso influiu muito. 

 O ex-funcionário, entrevista 7, relaciona o fechamento da Instituição com questões políticas 

referentes à ditadura militar de 1964, contrárias ao ideal de Juscelino Kubitschek e, 

consequentemente, a Clóvis Salgado, político local, com atuação no âmbito nacional. 

O professor que veio aqui...o professor Lamas. Dizem que a escola não tinha mais 

finalidade e que nós tínhamos que escolher uma escola para ir dentro de trinta dias, para 

ser transferido. Ninguém explicou o porquê. A gente acha que foi o militarismo que 

acabou com a escola, porque eles eram contra o Juscelino, eram contra o Clóvis Salgado, 

contra todo mundo. Era a favor só deles. Então, eu acho que a finalidade foi essa. 
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Segundo Isaltina Rennò Guedes4, a direção daquele estabelecimento de ensino tomou 

conhecimento, em princípio de julho de 1971, por meio de contatos pessoais com funcionários do 

Ministério da Educação e Cultura da Guanabara, de que o prédio da escola deixara de ser 

relacionado ao balanço dos Bens Patrimoniais do Departamento Nacional de Educação. Segundo 

a mesma fonte, a Direção comunicou-se com o Secretário de Apoio Administrativo, através do 

ofício nº 06/71, DIR/PPC e com o Ministério da Educação e Cultura, através do ofício nº 07/71-

DIR/PPC, ambos datados em 09 de julho de 1971. Na ocasião, o Secretário de Apoio 

Administrativo solicitou à Direção do estabelecimento, através do telegrama nº 107/SAA, de 30 de 

setembro de 1971, a cópia da escritura do prédio, sendo atendido através do ofício nº 

14/71/DIR/PPC, de 08 de outubro de 1971. 

A imprensa local registra fechamento da Escola Parque de Leopoldina 

O Jornal A TOCHA, de Leopoldina, do dia 07 de agosto de 1974, através da manchete - 

Escola-Parque: Educação e Cultura estão de luto - e da matéria escrita, descreve o sentimento de 

perda para o município de Leopoldina com o fechamento do Parque Primário Complementar, 

comumente chamado pelos entrevistados e por esse jornal de Escola Parque, e apresenta uma 

afirmativa e um problema para a comunidade leopoldinense: “O fechamento do Parque trouxe um 

problema social de alto significado para a nossa comunidade: onde abrigar os que cursavam ou 

pretendiam cursar a Escola-Parque?” 

Considerações finais 

O governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira – JK- enfatizou os aspectos 

profissionalizantes que formariam os empregados qualificados para atender à demanda dos setores 

da produção econômica. 

Pode-se inferir que a educação, para JK, estava vinculada ao desenvolvimento, como um 

instrumento a seu serviço e da modernização do Brasil. Desta forma, o sistema de ensino brasileiro 

deveria atender às demandas do setor industrial e econômico, segundo a ideologia 

desenvolvimentista. 

O ensino primário, no governo de Juscelino, encontrava-se vinculado às ideias relativas à 

erradicação do analfabetismo, como é o caso da Escola Parque Primário Complementar, criada em 

                                                 
4 Ex-diretora da Escola Parque Primário Complementar- Relatório arquivado na Prefeitura Municipal de Leopoldina 
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Leopoldina-MG, em 1960, como uma experiência educacional que deveria preparar os jovens para 

o mundo do trabalho.  

A pesquisa que está sendo realizada, por meio de relatos obtidos nas entrevistas, pode inferir 

que a Escola Parque Primário Complementar de Leopoldina deixou marcas positivas na vida dos 

sujeitos que participaram ativamente de sua existência no município de Leopoldina, Minas Gerais. 

O fechamento dessa escola causou estranheza para essas pessoas que relatam não conhecerem 

os motivos para o encerramento das atividades do estabelecimento de ensino que foi um  marco na 

história da educação do município.   
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CONTRADIÇÕES DA POLÍTICA DO GOVERNO JÂNIO QUADROS EM 1961 

Alberto Dias Mendes1 

Introdução 

Pode-se fazer uma história do presente? A pergunta, com tom de advertência, é de Jean-

Pierre Rioux, em artigo da obra “Questões para a história do presente” que reúne ensaios cujo 

objeto é o próprio título do livro: a História do Presente, sua pertinência e relevância sob tantos 

olhares críticos daqueles que compreendem que o tempo histórico é fundamental para a definição 

do “fazer” história.  Agnès Chauveau e Philippe Tétart organizaram uma obra com oito ensaios 

sobre a História do Presente, com objetivo de discutir o significado dela e as questões que se 

apresentam, por um lado contribuindo para sua confirmação, por outro questionando os 

pressupostos teóricos em sua defesa. 

 Nessa mesma obra, Rémond ensina sobre as diferenciações que implicam a história política. 

A primeira questão a resolver, segundo ele, é diferenciar a história do político da história imediata. 

Para tanto, argumenta que “a história política pode ser uma história de longa duração”, pois “os 

fenômenos de cultura política só podem ser compreendidos numa perspectiva de duração muito 

longa”. Para ele, “a história política não se reduz ao acontecimento”, apesar de dar-lhe muita 

“importância”, para o que cita exemplos aos quais atribui características que não são políticas, 

enquanto outros o são. 

 Rémond reconhece a pertinência da crítica de Jacques Le Goff acerca da palavra “retorno” 

cuja conotação confunde e dá ideia de volta ao passado “suprimida ou comprimida pela Nova 

História”, considerando, ele mesmo, “imprópria”. No entanto, continua a afirmar que a questão da 

temporalidade não pode ser fundamento para desconsiderar o papel do político na história, 

vinculado ao debate sobre as instituições e o poder. Conclui: “o político inscreve-se tanto na longa 

duração como na mudança”. 

 A partir dessa premissa sobre a posição que ocupa nosso tema no escopo teórico da ciência 

histórica, procurarei abordar um breve momento da história brasileira de grande relevância que foi 

o período do mandato do Presidente Jânio Quadros, em 1961. 

 O governo Jânio Quadros caracterizou-se por grandes contradições. As políticas endógenas 

contrastam com a Política Externa Independente. Eleito Presidente do Brasil, renuncia com apenas 

                                                 
1 PPGH – UERJ. mendesad@yahoo.com.br 



 

807 

sete meses de mandato. As proposições de "austeridade administrativa", para "varrer" a corrupção, 

e de aproximação comercial com os países socialistas resultam em reações da elite civil e militar 

nas suas diferentes matrizes ideológicas. Pretendo, no presente artigo, discutir as tramas que 

fizeram do mandato de Jânio um meteoro que surpreendeu o Brasil pela velocidade com que deixou 

o Palácio do Planalto. 

 Para uma boa compreensão da história brasileira naquele período, é preciso ter em conta 

alguns elementos fundamentais: 1- a crescente integração regional dos países da América Latina; 

2- a importância estratégica do Brasil como maior país da região; 3- a influência da Revolução 

Cubana; 4- O deslocamento da Guerra Fria para as Américas. 

O Brasil do Presidente Jânio Quadros 

 O Brasil de Jânio e Jango (Jan-Jan2) foi herdeiro das transformações sócio-político-

econômicas ocorridas a partir de 1930, quando o setor oligárquico coligou-se com a burguesia 

nacional e promoveu um golpe, conferindo a Getúlio Vargas o governo provisório. Infelizmente 

não se pode ter dados estatísticos precisos e nacionais em 1930, pois nesse ano, em função dos 

acontecimentos políticos, não houve o recenseamento previsto. Somente em 1940, voltar-se-á a 

fazer a contagem populacional, ou seja, durante um período de 20 anos (desde 1920) ficamos sem 

informações. Após uma breve contextualização analítica dos antecedentes constitutivos da 

estruturação organizativa do Brasil, importará um enfoque específico da Política Externa 

Independente. 

 Sobre a importância dessa delimitação, vale destacar o que afirmou Badaró: 

Qualquer análise do Brasil pós-30 tem que levar em conta o peso dos quinze anos do 

primeiro governo Vargas. A importância da figura de Getúlio Vargas; a ideia da 

necessidade de superação do atraso econômico e social brasileiro através do 

desenvolvimento industrial, o autoritarismo com sua crítica feroz às instituições 

democráticas de relacionamento político (como os partidos, a independência entre os 

poderes e as eleições), são algumas das heranças que o governo Vargas esforçou-se por 

legar à história brasileira. Mas, a mais importante entre estas heranças foi, sem dúvida, 

a proposta difundida nos discursos dos dirigentes da época de convivência harmônica 

entre trabalhadores e empresários, arbitrada por um Estado que seria, ainda segundo 

                                                 
2 Termo criado por apoiadores de Jânio e João Goulart, que disputavam as eleições para Presidente e vice, 

respectivamente, em chapas distintas. O candidato a vice de Jânio Quadros era Milton Campos, enquanto o candidato 

a Presidente apoiado por Goulart foi o Marechal Henrique Lott. 
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aqueles discursos, ao mesmo tempo regulador e protetor, apresentando-se como inventor 

da legislação social.3 

 Nascia a República Nova e desfalecia a Velha. O ano de 1930 é assim considerado um 

marco não apenas pelo golpe de Estado que entregou o país às novas oligarquias industriais antes 

que o povo fizesse a revolução, mas também porque sucede à crise de 1929, que também mudou o 

mundo. Importante ressaltar, como afirmara Fernandes (1970), que as épocas "se entrecruzam no 

tempo e no espaço histórico-sociais, na atuação dos homens e dos grupos humanos, no 

funcionamento, desorganização e reintegração da economia, da sociedade e da cultura"4, não em 

movimento sucessivo, pois não é evolucionista, mas dialético. 

 Do ponto de vista econômico, pode-se observar naquele período uma grave crise, reflexo 

da queda da Bolsa, o que desencadeou movimentos das burguesias industriais incipientes para 

modificações na matriz produtiva brasileira, reivindicando incentivos cada vez mais elevados para 

a indústria em detrimento do setor rural, o que, por sua vez, gerou protestos dos setores ruralistas. 

A essa altura, o café era um produto preponderante para o equilíbrio da balança comercial 

brasileira, ao ponto de criar-se o Instituto de Café do Estado de São Paulo, em seguida a Associação 

dos Lavradores de Café. Em relação à economia nacional, São Paulo já demonstrava sua grande 

força. Das 50.059 fábricas que o Brasil possuía em 1930, 5.388 concentravam-se no Estado de São 

Paulo. Em 1935 esse número saltou para 58.681 no Brasil e 7.840 no estado produtor de café. Há 

inúmeras obras interpretativas sobre esse período (1930-45), do ponto de vista econômico. 

 O Brasil, ao fim da Segunda Guerra, contaria com duas grandes indústrias de base, a 

Companhia Siderúrgica Nacional e a Companhia Vale do Rio Doce, criadas em 1941 e 1942, 

respectivamente, durante o Estado Novo, como forma de alimentar o mercado externo com a 

matéria prima necessária, atendendo aos interesses das economias estrangeiras, beneficiárias 

diretas das produções oriundas dessas empresas, principalmente porque alimentavam a indústria 

bélica europeia com seus produtos. No retorno de Vargas ao poder político, foi criada a Petrobrás, 

em 1953, debaixo de escândalos de corrupção envolvendo setores do empresariado contrários à 

proposta de criação da estatal, empresa que eternizaria o nome de Vargas devido à extrema 

relevância para a soberania nacional e autonomia no setor energético. 

 Em termos políticos, notamos uma configuração ainda indefinida do ponto de vista 

partidário, talvez em virtude das indefinições no campo econômico, tendo em vista que o político 

                                                 
3 MATTOS, M.B. Trabalhadores e sindicatos no Brasil. Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2002, pág. 34. 
4 FERNANDES, F. Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio de Janeiro: Zahar, 1973, pág. 

123. 
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está subordinado ao econômico.  Havia poucos partidos nacionais e muitos regionais, criados a 

partir das oligarquias locais e, no Nordeste, pelo coronelismo. No Ceará, tivemos a experiência da 

Liga Eleitoral Católica, em princípio rejeitando a definição como partido político, mas 

configurando-se como tal em virtude das disputas políticas5. 

 As heranças políticas da República Velha apontaram para dois grupos e organizados em 

nível nacional e completamente antagônicos ideologicamente, o PCB e os integralistas. Em 1932, 

o deputado Plínio Salgado cria a Sociedade de Estudos Políticos, alicerce para a fundação da Ação 

Integralista Brasileira - AIB - de inspiração fascista, definindo-se como "antiliberal" e 

"anticomunista"6. Outros partidos foram sendo criados conforme a conjuntura e as necessidades 

políticas ou dissidências ocorridas também em função das situações que se lhes colocavam. Ainda 

não há uma classe dirigente constituída, nem burguesa muito menos proletária, talvez por conta de 

uma economia eminentemente agrário-exportadora, concentrada em determinados produtos e 

movimentos muito regionalizados, tanto político como econômicos.  

 A região sudeste dava sinais de concentração crescente da riqueza nacional. A partir do 

processo de industrialização terá início a coformação das classes básicas constituintes do 

capitalismo moderno. Se, por um lado a burguesia não tinha certeza de qual projeto teria para o 

país, subjugada aos interesses e às ideias do capital internacional, por outro o proletariado e 

camponês representados no Partido Comunista tampouco ousou tomar o poder e instituir o 

socialismo, mesmo tendo chegado tão perto, com a Coluna Prestes. Os comunistas brasileiros 

estavam ligados à III Internacional e seguiam as diretrizes soviéticas, o que dificultou sobremaneira 

o descolamento ideológico e a ousadia de fazer uma "revolução à brasileira". 

 Após a experiência da Coluna que levou seu nome, Prestes é convidado a ir à União 

Soviética, onde passa quatro anos, retornando em 1935, já filiado ao PCB por orientação do Burô 

soviético, quando é eleito presidente de honra da Aliança Nacional Liberadora. No calor das 

mobilizações para derrotar Getúlio Vargas e instaurar um "GOVERNO POPULAR NACIONAL 

REVOLUCIONÁRIO"7, Prestes, que já liderava novamente alguns movimentos de oposição ao 

governo, lança novo manifesto publicado no jornal A Classe Operária, "Órgão Central do Partido 

                                                 
5 Cf. CARONE, E. A Terceira República (1937-1945). São Paulo, Ed. Difel, 1976. Para uma leitura sobre os partidos 

políticos ver SOUZA, M.C.C.C. Estado e Partidos Políticos no Brasil (1930-1964). São Paulo: Alfa-Omega, 1976. 

Para uma análise sobre as origens das políticas conservadores e autoritárias regionais ver LEAL, V.N. Coronelismo, 

enxada e voto - o município e o regime representativo no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1976. 
6 A Ação Integralista foi um movimento de extrema direita e até o presente possui organicidade, sem nenhum 

constrangimento, mesmo com ideologia fascista. 
7 Cf. A Classe Operária. 20/06/1935. 
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Comunista (Seção Brasileira da Int. Comun.)"8, convocando o povo à luta contra a "ditadura", para, 

com a ANL fazer uma "revolução democrático-burguesa". 

 No dia 12 de abril de 1945, o jornal Correio da Manhã publicou os estatutos da União 

Democrática Nacional - UDN - agremiação partidária que reuniu os descontentes do governo 

getulista com liberais e alguns integralistas. A UDN passaria a ser a principal opositora do governo, 

principalmente porque Getúlio conseguiu eleger seu sucessor, Eurico Gaspar Dutra, após 

articulações políticas e propaganda difamatória contra o principal opositor, Eduardo Gomes. 

Governabilidade e contradições da política 

 Jânio foi eleito Presidente do Brasil com apoio da UDN, partido que se manteria em 

oposição após a renúncia em 25 de agosto de 1961, e principal adversária do governo Goulart até 

o golpe de 1964. A eleição de Jânio para presidente ocorre em um país com 65 milhões de pessoas 

se dizendo católicos no meio de uma população de 70 milhões, em termos percentuais, mais de 

90%9. A família de Quadros era católica apostólica romana e seu partido "Cristão". Não que 

definisse, mas um fator que jamais poderia ser descartado. No quesito "cor", denominação utilizada 

pelo IBGE na época, 42 milhões eram "brancos", 6 milhões "pretos" e 20 milhões "pardos". 

 O Brasil de Jânio Quadros era um país economicamente potente, politicamente dividido e 

socialmente desigual. Havia no maior país do continente, 27 milhões de analfabetos, quase 40 % 

da população. Desses, cerca de 14,4 milhões eram maiores de 18 anos. Segundo o artigo 2º da Lei 

1.164 de 24 de julho de 1950 (Código Eleitoral), estavam em condições de votar os maiores de 18 

anos. Porém, o artigo terceiro da mesma Lei mostrou que a mentalidade das elites parlamentares 

não evoluiu da forma como elas mesmas defendiam que o país deveria evoluir. 

 Mesmo considerando-se democráticas, as elites transferiram o ônus da ineficácia da política 

educacional para os analfabetos ao considerá-los inalistáveis eleitoralmente10, ou seja, parcela 

considerável da população não era detentora de plenos direitos na sexta década do século XX. O 

censo do IBGE atribuía a seguinte denominação: "não sabe ler e escrever". Nada menos que 20% 

                                                 
8 Escrito dessa forma no jornal. Cf. A Classe Operária, 20/06/1935. 
9 IBGE, Censo 1960. Usar os números friamente não é muito adequado. Eles podem ocultar informações, como ocorre 

no caso da religião. Segundo os pesquisadores do Instituto, no quesito religião, quando se tratava de crianças, foi 

atribuída a religião materna. Não esclarece, no entanto, qual faixa etária é considerada "criança". Caso compreenda os 

primeiros nove anos de vida, eram 8,5 milhões. Se considerar até os 14 anos, o número de crianças em 1960 sobe para 

14 milhões, aproximadamente. Mesmo assim, continuaria considerável o número de católicos. Não consideramos na 

análise nenhum componente subjetivo sobre os fatores que influenciavam as pessoas na definição da religião. 
10 Na concepção majoritária do legislador brasileiro, ficou estabelecido que a condição fundamental para o exercício 

do voto é o alistamento eleitoral. 
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da população brasileira estava excluída das eleições de 1960. Cerca de 35 milhões tinham até 18 

anos de idade, ou seja, metade da população, e ainda excluíram a outra metade. Essa situação tornou 

as eleições de 1960 muito frágeis, pois apenas 12 milhões de pessoas compareceram às urnas para 

votar, representando menos de 20% da população brasileira da época.  

 Naquela época, a regra eleitoral definia as candidaturas para Presidente da República em 

chapa diferente do candidato a Vice-Presidente, o que acarretou um resultado não esperado no qual 

Jânio Quadros fora eleito Presidente, com 5.671.528 de votos, enquanto o vice, João Goulart, eleito 

por outra coligação, obteve 4.547.010 votos, cerca de 300 mil votos a mais que seu concorrente 

Milton Campos, apoiado por Jânio Quadros. 

 Em termos econômicos, vivia-se um período de instabilidade, com aumento da inflação. A 

crise acentuou-se, dentre outros fatores, em virtude do quadro de endividamento brasileiro nos anos 

JK, ao subir cerca de 37% e assumir valores de US$ 3.738 milhões no final de 1960, o que manteve 

o padrão dependente imposto pela burguesia capitalista subordinada aos interesses externos, sem 

pretensões de construção de um país autônomo e soberano. Além desse quadro crítico, a corrupção 

nas esferas governamentais e empresariais indignava até os mais desatentos. 

Política Externa Independente 

 Em tempos de Guerra Fria, nenhum outro ponto causa tanta preocupação nas elites e em 

parcela significativa das Forças Armadas quanto àquela relativa à política externa, em qualquer 

país. Vive-se um sistema mundial de trocas comerciais, no qual há nações que adotam sistemas 

econômicos distintos, com políticas diferenciadas em relação às importações e exportações, alguns 

com medidas altamente protecionistas, outros mais flexíveis. 

 A Divisão Internacional do Trabalho impunha um mecanismo que tornava algumas nações 

dependentes, econômica e financeiramente, principalmente as ex-colônias. Isto pode ser 

confirmado também pela política dos países centrais com relação à manutenção do endividamento 

externo das nações periféricas, mantendo um controle de suas ações ao impor, inclusive, as políticas 

econômicas e sociais internas a serem adotadas pelos governos devedores11. 

 Nenhum país é uma ilha isolada, como tentaram fazer acreditar alguns ideólogos do livre 

mercado. No entanto, a pregação da "autonomia e independência" funcionava somente para isolar 

determinados países da "esfera de influência" sino-soviético-cubana, mas não da subordinação dos 

interesses do imperialismo anglo-americano. Assim, do ponto de vista geoestratégico mundial, as 

                                                 
11 Vide caso da Grécia em 2015. 



 

812 

políticas externas determinam muito mais a beligerância dos países centrais do que as receitas 

internas, sem desconsiderar estas totalmente. Nesse sentido, os olhares norte-americanos para a 

América Latina tinham uma intenção muito mais regional do que propriamente determinada por 

cada realidade. Isto não quer dizer que as duas dimensões não se relacionem, dialeticamente. 

 O Brasil é um país de dimensões continentais, com uma rede de comunicação mais rápida 

com a Europa, Ásia e África. Possui fronteiras com a maioria dos países da América do Sul, cuja 

população diferencia-se mais pelo idioma do colonizador do que pelas condições de existência. 

Estava ao ponto de assumir a liderança regional, política e economicamente, além de possuir um 

poder militar já comprovado em guerras anteriores como as do Paraguai e em ofensivas contra 

sublevações internas, como a Guerra de Canudos. Todos esses fatores, dentre inúmeros outros, 

conferiam ao Brasil, caráter de altíssima relevância no cenário geopolítico, como costumavam dizer 

os estrategistas das escolas militares. 

 Quando tomou posse em 31 de janeiro de 1961, Jânio Quadros já tinha em mente sua 

conduta no governo. Como não obteve vitória total no pleito, tendo em vista que o vice era da chapa 

adversária, foi obrigado a realizar um governo contraditório, com uma política interna ostensiva de 

abertura ao capital estrangeiro, pagamento da dívida externa e corte nos gastos públicos, com o 

discurso da moralidade administrativa. No plano externo, por meio de seu Ministério das Relações 

Exteriores, para o qual nomeou Afonso Arinos de Melo Franco, ex-deputado constituinte, e tendo 

como embaixador na ONU, San Tiago Dantas, promoveu a reaproximação com o bloco 

"comunista", reivindicou soberania e concordou em não isolar Cuba quando da Conferência de 

Punta Del Este. A aliança com a UDN e os setores associados ao capital estrangeiro fragilizou-se. 

 Ao examinar a Política Externa Independente de Jânio Quadros, não se pode pensar 

estritamente no âmbito local. É preciso pensar do ponto de vista macro, as relações regionais e 

mundiais, sob pena de incorrer em graves erros avaliativos e conclusivos. Além disso, faz-se mister 

observar três ocorrências mundiais com implicações diretas nas determinações governamentais 

brasileiras sobre as relações internacionais com o campo socialista: a Revolução Chinesa, a 

Revolução Cubana e a nova linha soviética a partir do relatório Kruschev. 

 Em relação ao mundo capitalista, principalmente com a mais nova nação imperialista, os 

Estados Unidos, há mudanças com implicações mundiais. Onze dias antes da posse de Jânio 

Quadros, 20 de janeiro de 1961, tomava posse, em frente ao Capitólio, John Fitzgerald Kennedy, 

Presidente dos Estados Unidos da América, eleito pelo Partido Democrata. Às doze horas e onze 

minutos, em seu discurso de posse, Kennedy dava o tom de seu governo, sem alongar-se muito 

diante da multidão que o ouvia atentamente: "Que cada nação, queira-nos bem ou mal, saiba que 
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pagaremos qualquer preço, suportaremos qualquer fardo, enfrentaremos qualquer dificuldade, 

apoiaremos qualquer companheiro, confrontaremos qualquer adversário para garantir a 

perpetuação e o êxito da liberdade"12. 

 Os principais jornais brasileiros publicaram o discurso do novo Presidente americano, no 

dia seguinte à posse. O Estado de São Paulo, em matéria de capa, destacava: "Kennedy assume a 

presidência dos Estados Unidos oferecendo a todos cooperação e segurança na paz". Naquele 

momento, as declarações de Kennedy pareciam articuladas com as decisões do XX Congresso do 

PC russo ao pregar a paz e aceitar a tese da "convivência pacífica". 

 O jornal Correio da Manhã, do dia 21 de janeiro de 1961 trouxe em manchete na primeira 

página, em letras maiúsculas e em negrito, a frase "kennedy propõe aliança contra a pobreza, pela 

paz"13. 

 Fundamental relevo possuem os seguintes documentos de autoria de Jânio Quadros: o 

discurso de posse na presidência da República, em 31 de janeiro de 1961; o pronunciamento em 

cadeia de rádio e televisão14, em 15 de março de 1962, publicado em livro de seu neto, sob o título 

"Razões da renúncia"; e um artigo publicado na revista FOREIGN AFFAIRS, cujo título traduzido 

é a "Nova Política Externa do Brasil"15. 

 Segundo San Tiago Dantas, a PEI foi estruturada a partir de quatro princípios fundamentais:  

a)contribuição à preservação da paz, através da prática da coexistência e do apoio ao 

desarmamento geral e progressivo; 

b) reafirmação e fortalecimento dos princípios de não intervenção e autodeterminação 

dos povos; 

c) ampliação do mercado externo brasileiro mediante o desarmamento tarifário da 

América Latina e a intensificação das relações comerciais com todos os países, inclusive 

os socialistas; 

d) apoio à emancipação dos territórios não-autônomos, seja qual for a forma jurídica 

utilizada para sua sujeição à metrópole.16 

                                                 
12 Discurso de Posse de Kennedy. Disponível em: http://www.jfklibrary.org/JFK/Historic-Speeches/Multilingual-

Inaugural-Address/Multilingual-Inaugural-Address-in-Brazilian-Portuguese.aspx, acesso em 11/10/2016. 
13 O anúncio, em janeiro, da "Aliança Para o Progresso" é uma prova de que não foi a invasão da Baía dos Porcos (abril 

de 1961) o fato gerador da política norte-americana para a América Latina, mas a própria Revolução Cubana. A 

"Aliança" tem raízes na Doutrina Truman, elaborada como ajuda à Europa no pós-Segunda Guerra. 
14 Segundo o neto de Jânio, Jânio Quadros Neto, o pronunciamento foi realizado "em rede paulista de rádio e televisão". 

Cf. QUADROS NETO, J. & GUALAZZI, E.L. Jânio Quadros: memorial à história do Brasil. São Paulo: Riedeel, 

1996, pág. 143. 
15 Quadros neto afirma que o texto foi escrito pouco antes da renúncia, em agosto de 1961. Não há ainda uma 

comprovação. 
16 DANTAS, S.T. Política Externa Independente. In: MUNTEAL, O. VENTAPANE, J. FREIXO, A. (orgs.). O Brasil 

de João Goulart: um projeto de nação. Rio de Janeiro: PUC-Rio: Contraponto, 2006, pág. 112. 
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 Os princípios indicados por DANTAS faziam parte do escopo teórico dos discursos de Jânio 

Quadros ainda como candidato a presidente. Exemplo disso são as viagens de Quadros aos países 

socialistas, principalmente Cuba, mais na tentativa de ampliar o mercado externo brasileiro do que 

evidenciar uma simpatia pelo mundo socialista, muito menos pela Revolução Cubana. 

 A estratégia de Jânio parecia direcionar para dois objetivos fundamentais, um anticomunista 

e outro personalista. A receita para o primeiro seria incentivar os projetos de cooperação 

econômica, já que, conforme percebido pelo mundo capitalista, o comunismo cresce nos países 

com maiores dificuldades financeiras, com uma população em situação miserável. O segundo trata 

de alçar Jânio à condição de líder regional, exageros à parte e guardadas as devidas adaptações 

históricas, Quadros pensava em ser um novo Bolívar, unificando a América Latina sob a liderança 

brasileira sem, no entanto, pretender intervir nos Estados constituídos. 

 Jânio, irreverente porém astuto, pareceu ter consciência absoluta de que a Revolução de 

1959 em Cuba trouxe um novo espectro político, ideológico, econômico e cultural ao ambiente 

regional, com Fidel e Guevara ocupando os corações e mentes da juventude latino-americana, 

maioria numérica no Brasil. Em sua obra Os dois mundos das três Américas, Quadros afirmara: 

Esvaziar os programas extremistas dêsse conteúdo revolucionário sócio-econômico e 

transferi-lo com solenidade para os planos de ação democrática, eis o melhor meio de 

combater a infiltração subversiva na maior parte dos países do nosso Continente, onde o 

comunismo não é um problema policial, nem, tampouco, uma questão militar ou mesmo 

de segurança, mas unicamente um terrível desafio social.17 

 O presidente popular que comia sanduíche de mortadela e bebia cafezinho com o povo nos 

bares, era notadamente um anticomunista. No entanto, o Brasil dividido da forma que estava 

precisava de alguém que pudesse transmitir confiança à população e, principalmente, aos 

investidores externos, tendo em vista a diminuição dos lucros no mercado europeu e asiático, o 

primeiro em virtude da guerra e o segundo pelo avanço das revoluções socialistas. Não por acaso, 

em notícia de capa do jornal Correio da Manhã, tem-se a seguinte manchete: "Presidente John 

Kennedy prometeu cooperar com o Pres. Jânio Quadros"18. No corpo da matéria, que veio de 

Washington, a tradução do telegrama do presidente americano ao brasileiro, felicitando e 

afirmando que a eles fora conferida uma "grave responsabilidade", a de governar seus países. 

Acrescenta ainda que pela primeira vez "ocorreu esta feliz coincidência" que foi a posse dos dois 

                                                 
17 QUADROS, J. Os dois mundos das três Américas. São Paulo: Martins, 1972, pág. 148-149. 
18 Correio da Manhã, 01/02/1961. 
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presidentes com apenas poucos dias de diferença. O destino mostraria, em seguida, que não seria 

apenas essa a única coincidência, mas que nenhum dos dois completaria os respectivos mandatos. 

Jânio renunciou sete meses após, em 25 de agosto do mesmo ano. Kennedy fora assassinado em 

22 de novembro de 1963. 

Conclusão 

 O mandato presidencial de Jânio Quadros teve a mesma velocidade meteórica de sua vida 

política, desde quando foi eleito pela primeira vez para o Diretório Acadêmico da Faculdade de 

Direito até a Presidência da República. A popularidade de Jânio era incompreensível e foi copiada 

por muitos políticos brasileiros na tentativa oportunista de uma vitória eleitoral. Seu mandato foi 

rápido, porém intenso. Isto porque, como pode ser evidenciado, o momento político vivenciado por 

Jânio foi muito rico de acontecimentos. 

 O auge da Guerra Fria, a invasão da Baía dos Porcos, a construção do Muro de Berlim, a 

Conferência de Punta Del Este são alguns dos exemplos da dinâmica que envolveu o ano de 1961. 

Jânio fora tão polêmico que condecorou dois representantes do comunismo, Che Guevara e Yuri 

Gagarín. Ambos tinham simpatia da comunidade internacional. No entanto, o primeiro causou, 

notoriamente, constrangimento às elites, que se sentiram menosprezadas, pois Guevara havia 

lutado diretamente para tomar o poder em Cuba. Já Gagarín representava a Revolução Científica, 

a inovadora experiência do primeiro homem a viajar pelo espaço e retornar para dizer o que viu. 

 Enquanto Jânio Quadros buscava demonstrar sua força e austeridade com medidas "anti-

corrupção", inclusive abrindo inquéritos para apurar irregularidades na administração anterior, do 

ponto de vista externo sua ação foi de aproximação com aqueles que internamente ele repudiava, 

ou seja, os comunistas. 

 Nenhuma oposição foi maior e mais implacável do que a de Carlos Lacerda. Apoiador de 

Jânio enquanto candidato, o governador da Guanabara foi para a oposição. Lacerda tinha planos de 

ser presidente, mas, enquanto não conquistava seu objetivo, buscava movimentações políticas que 

pudessem deixá-lo mais próximo de Brasília. 

  Incógnitas e lacunas ainda pairam sobre aquela atmosfera conturbada dos anos 1960. E isto 

a história ainda há de elucidar. 
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UBIRAJARA MUNIZ: PREFEITO CASADO COM O GOLPE DE 19641. 

Alex Sandro Amaral Rodrigues2 

1- DISPUTAS PELA POSSE DE TERRAS EM CACHOEIRAS DE MACACU. 

Com a posse de João Goulart a questão agrária passou a ser intensamente discutida em todo 

país. Isso se deu devido ao projeto político que ele pretendeu implantar, a chamada “Reformas de 

Base”, que tinha como um de seus principais objetivos dar uma solução para as questões agrárias. 

Cachoeiras de Macacu que, nesse período, tinha 80% de sua população vivendo na área rural, 

participou também das discussões políticas daquele período. E foi também nessa conjectura que o 

município cachoeirense sofreu a mão pesada do regime militar implantado no Brasil em abril de 

1964. 

Município localizado no interior do Estado do Rio de Janeiro, distante 96 km da capital, 

Cachoeiras de Macacu, possui uma área territorial de 953,801 Km² e mantém fronteira com oito 

municípios, sendo uma das principais vias de acesso para se chegar à Região Serrana do Estado. 

Com a lei Complementar de nº 158 de 26 de dezembro de 2013, juntamente com a cidade de Rio 

Bonito, que também pertencia à região da baixada litorânea, Macacu foi incorporada a Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Sua economia tem como base a agricultura, principalmente na 

produção de coco, goiaba, inhame, aipim e milho, além da pecuária bovina. 

Em meados do século XX, a tranquilidade do cotidiano de vida simples, que os cachoeirenses 

fazem questão de preservar até hoje, foi quebrada por várias agitações políticas que ocorreram 

naquela localidade, cujo principal motivo foi os conflitos agrários, influenciados diretamente pelo 

ambiente político que o Brasil viveu em torno da discussão sobre a implantação do projeto 

reformista do presidente João Goulart. 

O desenvolvimento dos conflitos no território fluminense não pode ser explicado sem 

que se estabeleçam relação entre organizações locais e o que se passava no Brasil. São 

diferentes atores que se entrecruzavam em diferentes planos (local, estadual, nacional, 

sem descartar influências internacionais) e que fizeram do debate sobre reforma agrária 

uma questão candente nos anos que antecederam o golpe militar e um campo de 

intervenção relevante após 1964 (CEV - RIO, 2015, p, 80)  

                                                 
1 Uma versão preliminar deste texto integra o segundo e o terceiro capítulo da minha dissertação de mestrado, 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História do Brasil da Universidade Salgado de Oliveira, 

sob orientação da professora Drª Marly de Almeida Gomes Vianna.  
2 Mestre em História do Brasil - UNIVERSO- Niterói, RJ. alexsandroarodrigues@hotmail.com.br 
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As raízes dos conflitos em Macacu, têm início ainda no governo de Getúlio Vargas, quando 

uma extensa área de terra que compreendia a fazenda São José da Boa Morte, localizada no 3º 

distrito de Cachoeiras de Macacu, foi comprada pelo Instituto Nacional de Imigração e Colonização 

(INIC)3, que tinha como objetivo assentar na citada área colonos nacionais e imigrantes. 

A política de assentamento criada pelo INIC acabou sendo deixada de lado após a morte de 

Vargas, fazendo com que aquelas terras acabassem sendo invadidas por famílias de pequenos 

lavradores que delas tiravam a sua sobrevivência. 

 Ainda nos anos 50, supostos donos dessas terras também começaram aparecer na localidade 

que havia sido ocupada pelos pequenos lavradores. Esses supostos proprietários se valiam de falsos 

documentos para expulsar as famílias ali assentadas. 

A pacata localidade de São José da Boa morte, 3º Distrito do Município de Cachoeiras 

de Macacu, no Estado do Rio, está em pé-de-guerra. È que centenas de colonos armados 

de revólveres e fuzis, resolveram expulsar os grileiros que lhes vêm tomando as terras 

onde vivem [...] As terras pertencem ao INIC, porém os grileiros [...] usando de certidões 

falsas, intitularam-se donos das terras. (ÚLTIMA HORA, 20/11/1961). 

Esses conflitos entre posseiros e grileiros4 acabaram tendo uma total cobertura dos principais 

jornais de circulação do Estado do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, fazendo com que a Região 

Cachoeirense, segundo noticiários do período, ficasse conhecida como um reduto de guerrilha 

espelhada nos moldes de Fidel Castro, chegando até ser instituído pelos posseiros de Macacu um 

tribunal para condenar os grileiros a serem fuzilados no “paredón” (JORNAL DO BRASIL, 

22/11/1961). 

No território cachoeirense, nesse mesmo período, observamos um personagem que à frente 

dos posseiros deu início a primeira grande resistência protagonizada naquela região. Esse líder se 

chamava Mariano Beser. Até hoje permeiam alguns mistérios a seu respeito. 

                                                 
3 INIC (Instituto Nacional de Imigração e Colonização), criado no governo de Getúlio Vargas de acordo com a LEI Nº 

2.163, DE 5 DE JANEIRO DE 1954 – CLBR. Tendo como principal objetivo: a) assistir e encaminhar os trabalhadores 

nacionais imigrantes de uma, para outra região; b) orientar e promover a seleção, entrada, distribuição e fixação de 

imigrantes; c) traçar e executar, direta e indiretamente, o programa nacional de colonização, tendo em vista a fixação 

de imigrantes e o maior acesso aos nacionais da pequena propriedade agrícola. Disponível em  

www010.dataprev.gov.br. Acesso em: 24 maio 2015. 
4 Grileiro é a pessoa que se apropria ilegalmente de terras e apresenta título falsificado de propriedade. O nome deriva 

de uma técnica de falsificação de papéis, que são envelhecidos quando guardados em caixas junto com alguns grilos. 

Após a morte dos insetos, o seu processo de decomposição gera produtos que escurecem os papéis e lhe dão aparência 

de envelhecidos, como se fossem antigos e verdadeiros papéis legais. Disponível em http://www.klickeducacao.com.br, 

Acesso em: 01 jul. 2015. 
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2- MARIANO BESER: “COMUNISTA” OU “AGITADOR”? 

Esse personagem chamado Mariano Beser, cujos verdadeiros motivos de sua aparição em 

Cachoeiras e sua participação ativa nos movimentos agrários que ocorreram naquela região ainda 

nos deixam muitas dúvidas, foi idolatrado pelos lavradores e também foi renegado pelo movimento, 

acusado de agente agitador. 

Apontado como comunista por uns e como funcionário da Embaixada norte-americana 

por outros, Mariano Beser – um rapaz de 23 anos, de pequena estatura, magro, quase 

imberbe, brasileiro naturalizado e que não se considera nem Frances e nem espanhol, 

por haver nascido na fronteira – é considerado o verdadeiro líder dos camponeses 

(JORNAL DO BRASIL, 22/11/1961). 

Segundo os relatos, Beser chegou à região por volta de 1961 conforme destacou noticiário 

da época: “Líder do motim de Macacu constitui mistério” (JORNAL DO BRASIL, 22/11/1961). 

Mistérios que até hoje permeiam sobre esse personagem que acabou se tornando o primeiro líder 

das resistências protagonizadas pelos posseiros cachoeirenses. Tais resistências acabaram fazendo 

com que o município, a partir de então, começasse a ser visto como um foco de guerrilha nos 

moldes de Fidel Castro.  

Sob o comando de Mariano Beser, foi intitulado um julgamento nos moldes dos tribunais 

Fidel Castro, quando foram condenados ao paredón cinco homens que se diziam 

proprietários de terras (JORNAL DO BRASIL, 22/11/1961). 

Em 1961, Mariano Beser, aos 23 anos de idade, em entrevista ao Diário de Notícias relatou 

que era de nacionalidade internacional e que havia chegado ao Brasil há 14 anos, tinha formação 

secundária, tendo cursado alguns anos da Universidade Rural do Rio de Janeiro, no km 47. Afirmou 

que sua ideologia era socialista. Explicou ainda que, sua vocação de luta seguia a tradição de sua 

família. Seu pai, Henrique Beser, havia sido um famoso maquis francês5. Ainda ao Diário de 

Notícias, Mariano Beser, disse ser o fundador da União das Ligas Camponesas do Estado Rio de 

                                                 
5 Os maquis, era grupos de guerrilha da área rural pertencentes à Resistência Francesa que inicialmente eram compostos 

por homens que fugiram para as montanhas para evitar o serviço que começou a partir da França de Vichy chamado 

de Service du travail obligatoire (Serviço de Trabalho Obrigatório) que fornecia tanto mão-de-obra para o 

serviço militar obrigatório com para o trabalho forçado da Alemanha. Este era um tipo de serviço que passou a ser 

imposto a todos os países que foram invadidos pelos nazistas para compensar a mão-de-obra dos cidadãos alemães 

visto que vários foram chamados para o front e que também passou ser à base de sustento da economia alemã durante 

a Segunda Guerra Mundial visto que esta a mantinha. Como um meio encontrado para evitar a sua captura e deportação 

à Alemanha, eles se tornaram cada vez mais organizados em grupos de resistência ativos. Disponível em  

http://alessandroberthold.blogspot.com.br. Acesso em: 30 abr. de 2016. 

http://alessandroberthold.blogspot.com.br/2015/08/serie-o-lado-macabro-dos-aliados-parte.html
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Janeiro e que na localidade conhecida como Fazenda de São José da Boa Morte, localizada no 

território cachoeirense, pretendia organizar um sistema de cooperativa do tipo socialista (DIÁRIO 

DE NOTÍCIAS, 22/11/1961). 

A forma com que os lavradores, sob o comando de Beser, reivindicavam o direito de se 

apossarem por definitivo das terras que haviam ocupados contribuiu para que o município 

cachoeirense, nos anos de 1960, ganhasse o codinome de “Havana brasileira”. 

A aparente calmaria da zona rural de Cachoeiras de Macacu guarda uma história de 50 

anos de luta. Nos anos 1960, agricultores que brigavam por terra foram perseguidos 

como comunistas [...] O estudo, que fará parte do relatório final da Comissão da Verdade 

do Rio, mapeou as vítimas até então anônimas de conflitos no campo durante a ditadura. 

[...] a região abrigava movimentos de esquerda e chegou a ser chamada de ‘Havana 

brasileira’: “Isso fez com que o local merecesse uma atenção especial logo nos primeiros 

dias do golpe militar” (O DIA, 12/08/2015). 

As causas pelas quais lutaram os lavradores daquela região também receberam o apoio de 

boa parte de lideranças locais, como a do chefe do executivo cachoeirense, o então Prefeito Nilo 

Ferreira, que enviou mantimentos e medicamentos para o quartel general dos revolucionários. O 

padre Luís Pedroso, a convite de Beser, visitou a localidade prestando solidariedade ao movimento, 

além também da atitude do líder do PTB local, candidato a Prefeito nas eleições de 1962, o Sr. 

Ubirajara Muniz, que formou uma delegação de posseiros para se reunir com autoridades 

competentes, a fim de obterem soluções para as reivindicações dos lavradores. 

Enquanto os conflitos em São José da Boa Morte ganharam destaques nos noticiários, o 

então presidente da Federação das Associações de Lavradores do Estado do Rio (FALERJ), o Sr. 

Manoel Ferreira de Lima, em entrevista ao Última Hora declarou: 

Esse cidadão que fala em “paredão”, em “técnica de guerrilha” e movimentos armados, 

quer passar como comunista para incompatibilizar os justos movimentos reivindicatórios 

dos lavradores. Beser não é lavrador e, sim, engenheiro, e possui um jipe fornecido pelo 

ponto IV (ÚLTIMA HORA, 22/11/1961). 
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Além de declarar que Beser tinha relação com o Ponto IV6, ainda na mesma entrevista, o 

presidente da FALERJ afirmou que eram falsas as declarações em que ele se dizia presidente das 

Ligas Camponesas do Estado do Rio de Janeiro e amigo do Deputado Francisco Julião7. 

Para aumentar ainda mais as suspeitas se era verdade o que Beser dizia, em reportagem ao 

jornal A Noite, Francisco Julião, quando esteve no Rio de Janeiro em novembro de 1961 para um 

debate sobre Reforma Agrária na Faculdade Federal de Filosofia, ao ser indagado se pretendia 

encontrar-se com Mariano Beser, respondeu: “Tenho coisa mais importante a tratar” (A NOITE, 

25/11/1961). 

O delegado de Cachoeiras de Macacu, Dr. Wilson Costa, com uma ordem judicial do Sr. Juiz 

Gastão Rush, da comarca cachoeirense, efetuou a prisão de Mariano Beser em Niterói (região 

metropolitana do Rio  de Janeiro), em 27 de novembro de 1961. 

Beser foi vítima de uma cilada armada por um de seus comandados, o lavrador José do 

Nascimento Assis. Esse lavrador havia dito a ele ter conseguido uma reunião com o então 

governador do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Celso Peçanha, para que fossem tratadas as questões 

das terras disputadas em Cachoeiras de Macacu. Ao desembarcar em Niterói para a suposta reunião, 

Beser foi preso. 

Segundo o Sr. Rush, a prisão foi decretada para facilitar as investigações devido à existência 

de várias acusações de violências praticadas pelo líder camponês e seus comandados, inclusive a 

ameaça de morte que o Depositário Judicial Miguel Macedo, representante do magistrado, havia 

sofrido. 

Em 06 de dezembro de 1961, foi concedido a Beser um habeas corpus para que ele 

respondesse o processo em liberdade. Com possibilidade de ser expulso do país por ser estrangeiro, 

ele foi salvo pela gravidez de sua noiva e se manteve no Brasil, respondendo o processo em 

liberdade. 

Com os relatos de que fez parte de uma organização ligada aos Estados Unidos e que se 

infiltrou entre os camponeses para estimular a revolta dos mesmos, a fim de legitimar as ações de 

                                                 
6 A Comissão Mista Brasil - Estados Unidos para Desenvolvimento Econômico se destinou, por sua vez, a criar um 

instrumento de trabalho capaz de alcançar resultados práticos no campo da cooperação econômica entre os dois países. 

A participação norte-americana repousou sobre os dispositivos da Lei sobre o Desenvolvimento Internacional 

(popularmente conhecida como Programa do Ponto IV), a qual é parte da Lei n.° 535 do 81° Congresso dos Estados 

Unidos da América. RELATÓRIO DA COMISSÃO MISTA BRASIL-ESTADOS UNIDOS. Disponível em 

http://www.centrocelsofurtado. org.br. Acesso em: 2 out. de 2015. 
7 Francisco Julião: nasceu em Bom Jardim, Pernambuco. Advogado formado em 1939, em Recife, foi líder em 

1955 das Ligas Camponesas. Criou no Brasil o camponês político, ensinou-lhe a querer e , sabendo querer, 

a lutar. E, sabendo lutar, a adquirir uma consciência de classe, de união, de objetivos comuns contra inimigos 

comuns (BARRETO, 1963). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1939
https://pt.wikipedia.org/wiki/Recife
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ligas_Camponesas
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repressões das autoridades sobre a localidade de São José da Boa Morte, não demorou muito para 

que os lavradores daquela localidade o desprezassem e o insultassem, ameaçando-o até de morte. 

Ainda sobre as acusações feitas a Beser de agente agitador, em 14 de dezembro com título 

“EXTREMA DIREITA TEM PLANO DE AGITAÇÃO NO ESTADO DO RIO”, o jornal Última 

Hora estampou uma foto de Beser no comando de seu “Exército Fantasma” e associou suas 

atuações em Macacu aos interesses do então governador da Guanabara, o Sr. Carlos Lacerda. 

[...] O mesmo grupo que procurou convencer a nação logo depois da crise de agosto, que 

o Rio Grande era um “Estado comunista”, com milícias populares, “Migs” chineses e 

atentados a iniciativa privada, procura agora - com apoio ostensivo do Governador 

Lacerda, do “Instituto Brasileiro de Ação Democrática” e do “Movimento 

Anticomunista” – incompatibilizar os trabalhadores, os estudantes e os camponeses 

fluminenses com a opinião pública, a fim de que as legítimas reivindicações daqueles 

que realmente fazem a riqueza do nosso Estado passem a ser encaradas como 

movimentos subversivos (ÚLTIMA HORA, 14/11/1961). 

Diante dessas acusações, o líder não foi mais visto no território cachoeirense, sendo 

definitivamente afastado do comando dos camponeses. Ainda sobre Beser, é importante ressaltar 

que em nenhum momento as autoridades conseguiram comprovar se realmente existia alguma 

ligação dele com qualquer organismo que tenha articulado o golpe de 1964 ou com qualquer outro 

órgão de espionagem norte-americana.  

O afastamento de Beser acabou dando espaço ao surgimento de uma nova representação 

política em Macacu. O Líder Ruralista Ubirajara Muniz, que atuando frente às reivindicações dos 

lavradores, obteve ganhos pessoais significativos na política local. 

3- UM NOVO LÍDER 

Em dezembro de 1961, o delegado Dr. Wilson Costa, o mesmo que havia efetuado a prisão 

do antigo líder camponês (Mariano Beser), em entrevista ao  Última Hora declarou que o município 

estava em paz e que aparentemente as ligas camponesas estavam sossegadas depois de Beser ter 

sido expulso por eles. Relatou ainda que havia sido eleito pela liga um novo líder para representá-

los, o então secretário geral do PTB local, o Sr. Ubirajara Muniz (ÚLTIMA HORA, 29/12/1961). 

Em maio de 1962, o então candidato petebista ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o 

ministro Badger Silveira, na companhia de representantes do PTB, entre eles Ubirajara Muniz, foi 

recepcionado de forma extraordinária pelo povo cachoeirense. Na ocasião em seu discurso o 
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ministro demonstrou total apoio às reivindicações dos camponeses daquela região, conforme 

divulgou o noticiário da época:  

Não se compreende que quando o homem avança tanto no terreno científico, 

conquistando o espaço sideral, criando tantos bens de utilidade e conforto, ainda se 

assista seres humanos sem sapatos para calçar, sem assistência médica e escolar para 

seus filhos. É sinal deque muita coisa está errada, dramaticamente errada, e que precisa 

ser consertada já, imediatamente. A Reforma Agrária não pode ser mais protelada 

(ÚLTIMA HORA, 29/05/1962). 

Ainda em maio, a pedido de Ubirajara, o Presidente João Goulart enviou à região o consultor 

do Ministério da Agricultura, o Dr. Bernardo Daim, que na ocasião prometeu que em breve daria 

uma solução para os lavradores, dando a cada família o título definitivo de propriedade das terras. 

Assim como Badger, o Dr. Daim também foi recebido com festa pelos camponeses. 

Foi assim, dentro desse ambiente político, com o apoio principalmente dos lavradores 

cachoeirenses que Ubirajara, nas eleições que ocorreram em outubro daquele ano, elegeu-se 

prefeito do município, quebrando o tabu do domínio da UDN naquela região, em uma eleição na 

qual também foram eleitos 4 vereadores pelo PTB, 4 pela UDN, 2 pelo PSD e apenas 1 pelo PTN. 

Logo após o resultado das urnas, Ubirajara, em entrevista ao Diário Carioca, relatou como 

pretendia beneficiar os pequenos lavradores em detrimento dos grandes latifúndios daquela 

localidade: 

[...] o prefeito eleito pelo PTB Sr. Ubirajara Muniz, disse, que seu ponto básico de 

governo é a Reforma Agrária, “mas infelizmente dentro da lei não tenho elementos 

necessários para difundi-la, porém, há um dispositivo de cobrança do Imposto 

Territorial, que, dentro da medida do possível, poderá isentar dos impostos, o pequeno 

lavrador, que produz, e aumentará, implacavelmente, os impostos dos latifúndios 

improdutivos.” (DIÁRIO CARIOCA, 30/10/1962). 

O ITR (Imposto Territorial Rural) foi instituído no Brasil pela Constituição Republicana de 

1891, vigorando em âmbito estadual. A responsabilidade dos Estados pela cobrança e 

administração do imposto foi mantida nas Constituições de 1934, 1937 e 1946. Em 1961, com a 

promulgação da Emenda Constitucional nº 5, o ITR foi transferido aos municípios, ficando, a partir 

de então, a cobrança e administração do imposto a cargo do executivo de cada municipalidade em 

que estivessem registradas as propriedades. 
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O ITR, quando da sua criação em 1891, determinou que donos de pequenas propriedades 

estariam isentos da cobrança e que haveria uma  forma progressiva a alíquota, em concordância 

com a metragem da propriedade, ou seja, quanto maior a propriedade, maior o imposto recolhido. 

Tanto em Cachoeiras como outras áreas rurais do Brasil, esses quesitos instituídos na 

cobrança do ITR, acabaram sendo um obstáculo para os municípios efetivarem o recolhimento do 

imposto, porque o poder local era quase sempre exercido pelos grandes proprietários de terras 

4- O PREFEITO UBIRAJARA MUNIZ. 

Ubirajara, que após o resultado das urnas declarava que governaria o município voltado para 

os interesses dos seus eleitores, assim que assumiu a prefeitura teve por parte desses mesmos 

eleitores uma demonstração de cumplicidade. Essa cumplicidade pode ser observada em uma 

reportagem publicada naquele período: 

[...] Há coisa de dois meses, ao assumir a Prefeitura, as ruas da cidade estavam tomadas 

pelo mato. Não tendo verba, fez um apelo aos camponeses, e 300 deles, com foices e 

enxadas, vieram graciosamente e limparam a cidade. Seu plano agora é obter que dois 

mil lavradores, também de graça, venham calçar os trechos não calçados da cidade, 

pintar seus muros e fazer outras melhorias (O CRUZEIRO, 18/05/1963). 

Ubirajara também tomou partido dos seus eleitores. Em entrevista que ele concedeu ao jornal 

A Luta Democrática, em maio de 1963, na qual relatou que camponeses, se dizendo vítimas de 

injustiças do judiciário e da polícia, procuravam-no pedindo ajuda. Solidário com os lavradores, 

disse que seria o primeiro chefe de executivo do Estado do Rio de Janeiro na luta sincera a favor 

dos mesmos (A LUTA DEMOCRÁTICA, 14/05/1963). 

Em junho daquele ano, começou fazer um levantamento das áreas territoriais de vários 

latifúndios improdutivos, onde foram constatados casos de proprietários que haviam declarado na 

prefeitura uma área menor de suas propriedades. Essa prática adotada pelos fazendeiros serviu para 

que fossem pagos menores tributos por suas terras. Ainda nesse levantamento, também foi 

verificado que alguns proprietários haviam anexados às suas terras, glebas que não lhe pertenciam. 

O Prefeito Ubirajara Muniz está reunindo uma série de documentos para que a 

Superintendência de Reforma Agrária (SUPRA) desaproprie as Fazendas do Carmo, 

como assim são chamadas, e que se constituem o maior latifúndio improdutivo do 

município. Lançada na Prefeitura no valor de apenas um milhão e seiscentos mil 

cruzeiros, para efeito de pagamente do imposto territorial rural, possui mais terras do 

que rezam as escrituras, daí sua extensão impressionante. Conforme afirmações de 
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antigos lavradores, muitas glebas foram anexadas as Fazendas do Carmo através de 

processos condenáveis, desde a época do saneamento da baixada fluminense. Um dos 

seus proprietários é o Senador Coimbra Bueno, de Goiás (ÚLTIMA HORA, 

22/06/1963). 

Jerônimo Coimbra Bueno, citado na reportagem, esteve envolvido no serviço de saneamento 

da Baixada Fluminense na função de auxiliar técnico, cargo que certamente facilitou a aquisição 

que fez de uma grande propriedade em Macacu. Descendente de uma tradicional família brasileira 

formou-se na Escola de Engenharia do Rio de Janeiro em 1933 e especializou-se em urbanismo. 

Nomeado para a Superintendência Geral de Obras de Goiânia em 1934, criou, com seu irmão, a 

empresa Coimbra Bueno e Cia., que foi a responsável pelos trabalhos de construção da nova capital 

do estado de Goiás, inaugurada em 1935. Com o fim do Estado Novo, concorreu ao governo do 

Estado em janeiro de 1947 pela UDN. Vitorioso, governou o Estado de 1947 a 1950. Elegeu-se 

senador em outubro de 1954 por Goiás, concorrendo pela coligação UDN/PSP. Como podemos 

observar o Sr. Jerônimo Coimbra Bueno, um dos maiores proprietários de terras de Cachoeiras, era 

um senador eleito pela UDN, partido que era oposição ao novo governo petebista na cidade. 

Ubirajara, que pensava poder contar com o apoio da maioria dos vereadores da Câmara 

Municipal, não via obstáculo para por em prática a cobrança do ITR. O apoio que os vereadores 

supostamente dariam pode ser percebido nas declarações dada pelo vereador presidente da Câmara, 

o Sr. Ayram Ribeiro Fernandes: 

O presidente da Câmara de Vereadores de Cachoeiras de Macacu declarou à reportagem 

do DIÁRIO CARIOCA que todas as mensagens oriundas do prefeito, que chegaram à 

Câmara foram aprovadas sem uma única emenda, numa prova de que o prefeito tem 

apoio integral das bancadas do PSD e do PTB (DIÁRIO CARIOCA, 23/04/1963).  

Ayram Ribeiro Fernandes foi o vereador que obteve o maior número de votos nas eleições e 

por isso foi escolhido por unanimidade para exercer a presidência da Câmara de Vereadores de 

Cachoeiras de Macacu.  

Em maio de 1963, ocorreu no município de Magé a II Reunião do Grupo Executivo de Ajuda 

à Baixada da Guanabara (GEABG), onde foram debatidos os problemas relacionados com o 

abastecimento e a produção na Baixada Fluminense, além de várias teses apresentadas pelos 

prefeitos presentes. Ubirajara, nessa reunião quando questionado sobre os problemas em 

Cachoeiras de Macacu, disse que a prioridade do seu município era resolver o problema da reforma 

agrária que estava custando a vir e afirmou ainda que a única solução seria fazê-la na “marra” 

(ÚLTIMA HORA, 20/05/1963). 
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Ao contar com o apoio do legislativo local, Ubirajara acabou se decepcionando, pois no mês 

de julho, vereadores do PTB afirmaram que havia matérias de interesse da prefeitura que ainda não 

tinham sido votadas pela casa, entre elas a cobrança do ITR. 

Além das matérias não votadas pela Câmara Municipal, o vereador Alexandre Moreira 

denunciou ao juiz eleitoral, Sr. José Rodrigues Lima, que o presidente da Câmara Municipal o Sr. 

Ayram Fernandes, havia sumido com as atas das últimas reuniões e as mensagens enviadas pelo 

prefeito (ÚLTIMA HORA, 22/07/1963). Por outro lado, o Sr. Ayram solicitou também ao Sr. Juiz 

Lima “garantias de vida” , alegando que Ubirajara teria prometido lhe dar um tiro na boca para que 

ele não falasse mais (DIÁRIO CARIOCA, 05/07/1963).  

Ubirajara, que desde o começo do seu mandato não teve apoio dos quatros vereadores 

udenistas, percebeu naquele momento que também não poderia mais contar com o apoio dos 

pessedistas que, se juntando aos udenistas, passaram a ser maioria, com seis vereadores na oposição 

ao seu governo. 

5- “AGENTE PERIGOSO DE FIDEL CASTRO” 

Por outro lado, os lavradores continuaram a sofrer ações dos grileiros. Até que não 

aguentando mais tanta demora e cansados de ser escorraçados, os camponeses resolveram agir mais 

uma vez por conta própria e no dia 1º de dezembro de 1963, cerca de 500 lavradores invadiram 

uma área localizada em São José da Boa Morte, alegando que aquela área por eles invadida havia 

sido usurpada pela fazenda Agro-Brasil, de propriedade do ex-senador Jerônimo Coimbra Bueno. 

O clima mais uma vez voltou a ficar tenso e como Ubirajara era considerado o líder dos 

camponeses rebelados, além de dizer ser o “Arraes fluminense” (DIÁRIO CARIOCA, 

12/04/1964), logo lhe foram feitas várias acusações: em primeiro lugar, pelo presidente da Câmara, 

o vereador do PSD Ayram Fernandes que, em declarações prestadas ao jornal Diário Carioca, 

acusou Ubirajara de ser o principal incentivador das invasões de terras que os lavradores fizeram 

naquela região (DIÁRIO CARIOCA, 05/12/1963). 

Como se já não bastassem às acusações que parte da Câmara Municipal vinha fazendo contra 

seu governo, o comissário chefe do Departamento de Polícia Social do Estado do Rio de Janeiro 

foi informado da situação no município pelo Serviço Secreto desse órgão da seguinte forma: 

Levo ao vosso conhecimento que a situação política no Município de Cachoeiras de 

Macacu, não é boa, pois o Sr. Ubirajara Muniz, vem excitando o povo em geral para a 
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subversão, tentando implantar o socialismo no Município, após ter assumido a prefeitura 

tornou-se um agente perigoso de Fidel Castro (APERJ, PRONTUÁRIO 20873). 

Ainda em dezembro, no dia 6, o Juiz da comarca cachoeirense, o Sr. José Rodrigues Lema, 

determinou a reintegração de posse aos proprietários da fazenda Agro-Brasil das terras invadidas 

pelos lavradores. No dia 9, o presidente da Superintendência de Política Agrária (SUPRA)8, o Sr. 

João Pinheiro Neto, determinou a preparação dos termos de desapropriação das terras em São José 

da Boa Morte, que deveria seguir para efeito de indenizações o seguinte critério: depositar em juízo 

o valor das propriedades de acordo com as metragens lançadas na prefeitura. Tal determinação do 

Sr. Pinheiro desagradou em muito a esses proprietários, porque essas propriedades haviam sido 

declaradas com área menor do que seu tamanho real. 

A demora em concluir as determinações do presidente da SUPRA para elaborar os termos 

que estabeleciam a desapropriação da fazenda Agro-Brasil fez com que as autoridades agissem. No 

dia 13 de dezembro, um contingente de trinta soldados da PM, cumprindo determinação do Sr. Juiz 

Lema, despejou os lavradores das terras invadidas. Esse despejo ocorreu debaixo de muita chuva. 

Mesmo assim, o episódio foi tranquilo, Ubirajara, mais uma vez, teve significativa participação 

nos fatos, conseguindo convencer a todos que saíssem pacificamente e aguardassem a decisão da 

SUPRA quanto à desapropriação. 

Paralelamente ao despejo em São José da Boa Morte, tanto no Palácio do Ingá quanto na 

SUPRA, moveram-se esforços para elaboração dos termos que o Sr. Pinheiro Neto havia 

determinado. Porém, a elaboração desses termos, segundo o diretor da Divisão de Fazenda da 

Prefeitura de Cachoeiras, o Sr. José Blanco, só foi possível nas últimas horas do dia, depois de ter 

sido concluído o despejo. Ao ficarem sabendo da decisão, os lavradores ficaram muito satisfeitos. 

Enfim, com o Decreto nº 53.404, de 13 de janeiro de 19649, que determinou a desapropriação 

da área conflitante e garantiu a posse das terras aos lavradores, o presidente João Goulart, pelo 

menos naquele momento, deu por encerrado os episódios de conflitos naquela região entre 

posseiros e grileiros. 

Mas a satisfação dos camponeses com a medida não durou muito. Em abril desse mesmo ano, 

acusado de subversivo e de tentar implantar o socialismo em Cachoeiras, o prefeito líder ruralista 

                                                 
8 Foi criada no governo Jango a Superintendência de Política Agrária (Supra), que tinha por incumbência implementar 

medidas de reforma agrária no país. Disponível em http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies. Acesso em 12 dez 2015. 
9 Assinado pelo Presidente da República João Goulart em 13 de janeiro de 1964 - Declara de interesse social, para fins 

de desapropriação áreas de terra situada em Cachoeira de Macacu e Itaboraí, no Estado do Rio de Janeiro. Disponível 

em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret. Acesso em: 25 dez 2015. 

http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret
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foi cassado com o golpe militar e as terras foram tomadas pelo Exército, sendo os lavradores 

expulsos novamente.  

JUSTIFICAÇÃO: - É de todos conhecidos o momento que o Brasil passa por fase de 

extirpação da influência de elementos Comunistas nos meios trabalhadores, políticos 

Civis e Militares. E, ainda, fruto da manifestação Comunista no País, a intranquilidade 

de todos os setores da vida Nacional. Em Cachoeiras de Macacu, o Prefeito Ubirajara 

Muniz, mobilizando Ligas Camponesas e elementos reconhecidamente ligados a 

serviços de doutrina de Moscou e Cuba, defendeu a tese de reforma na lei e na marra; 

morram os fazendeiros e gorilas; cunhado não é parente, BRIZOLA para Presidente, 

tendo ainda reunido camponeses para uma, digo, para invasões e para uma concentração 

na Praça Duque de Caxias para no dia 31 último, para armados tomarem parte na 

revolução ao lado do Dr. João Goulart; incitando os brasileiros para uma guerra civil 10. 

CONCLUSÃO 

As discussões sobre a implantação do projeto reformista de Goulart chegou a Cachoeiras de 

Macacu e acabou gerando na cidade um ambiente de disputas políticas. Esse exemplo pode ser 

demonstrado no caso dos pequenos lavradores dessa localidade, que em detrimento dos grandes 

latifúndios chegaram a ser beneficiados com o direito a um pedaço de terra, mas acabaram perdendo 

esse direito com a entrada dos militares no governo. 

Assim, creio poder afirmar que as fontes estudadas não nos deixam dúvidas quanto ao 

envolvimento da população de Cachoeiras de Macacu no ambiente político pré-64. Sobretudo 

percebemos um discurso que qualificava a localidade macacuana como sendo um reduto de 

comunistas e, mais ainda, o rótulo de subversivo da ordem atribuído aos cachoeirenses que se 

colocaram a favor do projeto reformista de Goulart. Portanto, fica evidente que a atitude de 

Ubirajara Muniz, ao apoiar a o projeto de Goulart, fez com que a mão pesada dos militares recaísse 

sobre ele em abril de 1964. 
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10 Ata de reunião da Câmara de Vereadores em 5 de abril de 1964. Justificação. Arquivo: Câmara Municipal de 

Cachoeiras de Macacu. 
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A UNIFICAÇÃO ITALIANA VISTA DO IMPÉRIO DO BRASIL: A ATUAÇÃO DOS 

ITALIANOS NO RIO DE JANEIRO 

Alexandre Belmonte1 

A presença italiana tem sido marcante em algumas regiões brasileiras desde fins do século 

XIX, sobretudo após a unificação italiana, em que problemas regionais na península empurraram 

milhões de itálicos num movimento de emigração tão grande que foi chamado de diáspora por 

alguns autores (BAILEY, 1992; POZZETTA et alii, 1992). Cidades brasileiras da serra gaúcha e 

até mesmo São Paulo são identificadas com esses colonos italianos, oriundos, sobretudo, do centro-

norte da península. Cidades como o Rio de Janeiro continuam a ser identificadas com a presença 

lusitana, até mesmo na forma de falar dos cariocas. Entretanto, a presença italiana na província do 

Rio de Janeiro e na capital é atestada antes mesmo do século XIX, através de inúmeros padres 

católicos, viajantes e mercadores. Antes da unificação italiana em 1871, encontramos uma ativa e 

dinâmica comunidade italiana na cidade do Rio de Janeiro, exercendo funções burguesas e liberais, 

atuando em diversos setores como os de alimentos, artes, arquitetura e arte fúnebre, comércio, 

saúde, imprensa e educação.  

Vale lembrar que durante todo o século XIX até a Primeira Guerra Mundial, 50 milhões de 

europeus deixaram o continente, uma porcentagem significativa dos quais veio habitar o Brasil. O 

primeiro aporte de itálicos em massa ao Rio de Janeiro muito provavelmente ocorre em setembro 

de 1843, no séquito de Dona Teresa Cristina de Bourbon. Sua chegada à corte é acompanhada de 

seus “cortesões”: muitos eram músicos, cantores, pintores, decoradores, médicos, literatos, 

engenheiros, artistas, profissionais diversos. É importante ressaltar que falar em italianos na 

conjuntura estudada é uma simplificação, pois não foi com a identidade de italianos que eles 

emigraram e imigraram. Tratava-se de vênetos, lombardos, lígures, calabreses, friulanos etc. que 

“se tornaram” italianos no Brasil: o gentílico “italiano” não existia oficialmente quando eles 

emigraram. Por isso, optamos por chamá-los itálicos. Sua identidade como italianos comportava, 

regra geral, a forma como eram percebidos e assimilados pelas culturas em que se inseriam, que 

vislumbravam uma Itália una, mas inexistente.  

No Rio de Janeiro, já na década de 1850, falava-se em carcamano; excetuando-se os tempos 

gloriosos da Roma Imperial e a então moderna ópera lírica italiana, tudo o mais que se associava à 

Itália era uma massa de carcamanos: 

                                                 
1 Professor de História da América da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. alexbelmonte@gmail.com 
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Sabíamos que havia uma Itália, terra da música, e das festas religiosas com a barbaria 

dos seus monstruosos tiples [na versão italiana, monstruosi soprani] Tudo mais era para 

nós terra de Carcamanos.2 

O carcamano era o italiano espertalhão, que “calcava a mão” na balança – calca mano, daí 

carcamano – a fim de ludibriar o cliente em relação ao peso do produto vendido nas feiras. É 

interessante notar que esse termo é pouco conhecido na Itália hoje em dia, o que reflete que seu 

uso passou a ser frequente nos lugares para os quais os italianos imigravam, e onde ocupavam 

posições de feirantes e vendedores ambulantes. É um termo bastante difundido no Rio de Janeiro, 

desde pelo menos a década de 50 do século XIX (BELMONTE, 2011), além de ter sido também 

utilizado com conotações políticas e discriminatórias em outros contextos, conforme o verso já 

tornado popularíssimo no bairro do Brás, em São Paulo, na passagem do século XIX para o XX: 

Carcamano pé-de-chumbo 

Calcanhar de frigideira 

Quem te deu atrevimento 

De casar com brasileira? (RODRIGUES, 1984, 13) 

Alguns autores estimam em 700 o número de itálicos residindo na corte em 1847 (TRENTO, 

1989). Ainda que quantitativamente não seja uma grande comunidade, os italianos no Rio de 

Janeiro construíram uma história e deixaram sua marca na cidade, sobretudo nas belas-artes, na 

arte funerária e na medicina. Uniram-se em associações patrióticas, criaram uma Sociedade de 

Beneficência Italiana criaram dois jornais em língua italiana ainda na década de 1850, ocupavam 

inclusive cargos na Corte, em hospitais públicos e no Colégio Pedro II. Muitos mazzinianos 

chegados com Libero Badarò em 1826 permanecem anônimos. Os registros da passagem de 

Garibaldi pela cidade, entre 1836 e 1837, são insuficientes para perceber toda a rede de itálicos ao 

seu redor, em diversos pontos do Brasil, além de seus contatos na América do Sul e Europa. Ele 

teria vivido na Gamboa, e ali se estabelecido como açougueiro. Michele Napoli e Natale Belli 

relatam, em 1911, que Garibaldi teria participado da edição de um jornal, no Rio de Janeiro, 

chamado Giovine Italia (NAPOLI e BELLI, 1911).  

Pensando a questão das identidades por outra perspectiva, que não a dos aportes em massa 

de imigrantes italianos, é bastante significativo o título do jornal, “jovem Itália”. Em todo caso, 

tratava-se de jovens oriundos da península itálica que, no Rio de Janeiro, evocam uma Itália ainda 

                                                 
2 L’Iride Italiana, 04/02/1855. 
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não nascida, auscultam um embrião que, do outro lado do Atlântico, seria duramente reprimido 

por austríacos, durante toda a década de 1860, até a Unificação em 1871.  

A unificação italiana levantou, na Itália, problemas étnicos, linguísticos e sentimentos de não 

pertença de uma determinada comunidade em detrimento de outra. Foi acompanhada, portanto, de 

um intenso choque entre regionalismo e centralização do Estado-nação. No Brasil, os imigrantes 

reconstruíram sua identidade de forma menos sectária, “tornando-se italianos” antes mesmo de seus 

compatriotas do outro lado do Atlântico (BELMONTE, 2011). Aparentemente, para esses 

entusiastas de um país unificado, o Rio de Janeiro era um lugar onde podiam sentir-se livres para 

exercer certo tipo de cidadania. E é digno de nota o fato de que, a rigor, eles não eram cidadãos 

nesta cidade, mas perfeitos estrangeiros. Em certa medida, já que reclamavam uma cidadania e uma 

identidade comum italiana, também eram estrangeiros em seus lugares de origem. De um ponto de 

vista simbólico, sentiam-se estrangeiros numa inexistente Itália, e cidadãos num Brasil que lhes 

permitia, ao menos, lutar por uma cidadania italiana comum.  

O caso do bolonhês Pietro Orlandini é realmente exemplar. Entusiasta da unificação italiana, 

colaborou com os jornais Monitore Italiano e L'Iride Italiana, que foram importantes como 

balizadores de uma certa identidade italiana no Brasil. Ambos eram publicados em português e 

italiano na cidade do Rio de Janeiro e propunham uma ideia nada regionalista de Itália, 

precisamente num momento em que nem todos os italianos eram chamados de italianos, pelo menos 

não nas listas de passageiros que aportavam no Rio de Janeiro. Eram identificados, conforme 

dissemos, segundo suas regiões de origem: eram vênetos, lombardos, calabreses, sicilianos, sardos, 

lígures, piemonteses, friulanos etc. O caso de Pietro é ainda mais isolado, já que sua "nação" seria 

a cidade de Bolonha, conforme atesta seu documento de migração3. Já na primeira edição do jornal 

L’Iride Italiana, de julho de 1854, para justificar a existência de um jornal em língua italiana no 

Brasil, o editor Alessandro Galleano-Ravara diz: “ninguém sabe que genovês e piemontês, 

napolitano e romano, parmigiano e lucchese, fiorentino e bolonhês, quer sempre dizer italiano”4. 

À medida que cresciam os conflitos em prol da unificação da Itália por toda a península, 

percebe-se claramente que, no jornal Monitore Italiano, o adjetivo pátrio “italiano” passa a ser cada 

vez mais usado para referir-se a qualquer oriundo da península, independentemente de sua origem 

regional. A adoção dessa perspectiva, tanto na Itália quanto por italianos fora da Itália, parece ter 

tido cunho claramente político. Entretanto, numa análise mais atenta dessas fontes, percebemos 

                                                 
3 Arquivo Nacional. Rolo 180-2001, Fundo Polícia da Corte – Registros relacionados à entrada e movimentação de 

estrangeiros no Brasil – 1808-1842, Códice 423, volume 12. 
4 L’Iride Italiana, 02/07/1854, p. 1. 
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também que há um elemento ideológico presente de forma muito importante e que norteia esse 

sentimento de identidade comum: justamente o sentimento de uma “italianidade” cujas bases não 

são apenas a Roma Antiga e suas instituições, e nem somente o Cristianismo, mas que contempla 

tudo isso e, também e de forma bastante forte, uma identidade “musical”, “estética” e cultural no 

sentido das Belas Artes. A identificação dos italianos com as Belas Artes é todo o leitmotiv do 

jornal L’Iride Italiana, que circula no Rio em meados da década de 1850. A apologia das Belas 

Artes parece ser o ponto de identidade não só entre italianos de várias origens, mas também entre 

italianos e brasileiros. O jornal rapidamente passou a circular sob a proteção de Sua Majestade D. 

Pedro II. Dizia-se que o Rio de Janeiro havia de transformar-se no centro artístico do novo mundo, 

assim como Paris o era do velho. “Nesta cidade”, – conta o editor do jornal – “os artistas são 

estimados (bella poesia!) e bem pagos (boa prosa!)”5. Durante algumas horas da tarde, e ao cair da 

noite, falava-se italiano e declamava-se poesia italiana na Rua Senhor dos Passos, 11, durante os 

anos em que o erudito genovês Alessandro Galeano-Ravara viveu na Corte, e dirigiu o L’Iride 

Italiana. A íris italiana queria ver e opinar sobre o mundo, sobre as artes, a política e os costumes, 

pretensamente desde um ponto de vista italiano.  

O outro jornal ítalo-brasileiro da época é o Monitore Italiano, que tem um perfil abertamente 

político, apoiando as tropas de Garibaldi e a unificação da Itália, e promovendo uma subscrição 

para a “arrecadação de dinheiro para a compra de um milhão de fuzis” para as tropas de Garibaldi. 

O engenheiro Pietro Bosisio passa a colaborar com o jornal a partir do segundo número. Neste 

jornal, não há a necessidade de exibir as qualidades “italianas” dos grandes músicos, ou as 

qualidades da literatura e artes italianas. O jornal é totalmente escrito em língua italiana, em tom 

mais jornalístico e menos literário do que o usado pelo L’Iride Italiana.  

Pietro Bosisio compõe esse grupo de itálicos que se encontra por meio dos jornais, e que 

encontra nos jornais um modo de expressar ideias e ideais comuns. Dá aulas de contabilidade, 

francês e italiano na Rua da Quitanda, durante o ano de 1855, e é, junto a um relativamente grande 

grupo de outros compatriotas, um entusiasta da unificação de seu país, desmembrado em vários 

reinos, ducados e estado pontífice. Esse grupo abrange também pessoas ilustres e importantes da 

Corte, como é o caso de alguns músicos estimados pelo imperador, alguns médicos, engenheiros, 

decoradores, escultores, comendadores etc.  

Os irmãos Farani, por exemplo, que negociavam ouro e pedras preciosas, atendiam à nobreza 

imperial e eram os joalheiros da família real. Mas, além de Comendadores e Cavalheiros, 

                                                 
5 Idem. 19/10/1855, p. 41. 
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engenheiros, médicos e artistas plásticos, italianos menos abastados também possuíam negócios no 

centro, e anunciavam nos dois jornais ítalo-cariocas em circulação, o que pressupõe uma 

identificação mínima que fosse com as ideias veiculadas pelos jornais, ou pelo menos objetivando 

esse meio social. É o caso de alguns confeiteiros e padeiros, que, ainda que atendessem à Corte que 

vivia bem próximo, fabricavam também pizzas e pães mais “populares”, mais “ao gosto do país”, 

com massa feita da mandioca. Angelo Fiorito, italiano que chega a ser mestre de Capela de D. 

Pedro II, desembarca no Rio de Janeiro no séquito de Teresa Cristina, em 1843. Foi um dos 

primeiros fabricantes de macarrões no Rio de Janeiro, e talvez um dos primeiros a fazer a massa 

sempre nas cores branca, verde e vermelha. Conta um seu conterrâneo que Fiorito “não teve fortuna 

na sua indústria, por causa das cólicas que as patrióticas cores provocavam aos desavisados 

comensais” (NAPOLI e BELLI, 1911, 59). Possuindo fábrica de massas “a uso de Itália, com 

privilégio”, na Rua de São Cristóvão, número 53, ele modifica um pouco seu paladar italiano, e o 

adapta aos ingredientes locais: passa a fazer massa de tapioca, “próprias para este paiz”, 

fornecendo-a, inclusive, para a cosmopolita Casa Imperial, em 18556.  

Professores de piano e canto, médicos e escultores eram outras profissões de italianos 

residentes na cidade, além de uma considerável mão-de-obra de servizio comune (empregados 

domésticos, lacaios, damas de companhia, cozinheiros, copeiros, mensageiros etc.), estabelecidos 

desde a chegada da imperatriz Teresa Cristina de Bourbon. 

É bem provável que tenha sido fundamental, para imigrantes como Orlandini, Bosisio ou 

Galleano-Ravara, o fato de que, longe da Itália, pudessem encontrar outros itálicos. Era muito mais 

provável que um homem como Pietro Orlandini se associasse a outros italianos de diferentes 

origens fora da Itália do que dentro. Possivelmente, mesmo a possibilidade de encontrar italianos 

de tantas diferentes origens lhe era mais fácil no Rio de Janeiro do que na sua Bolonha natal. Para 

um "desenraizado" como Pietro, devia ser reconfortante encontrar compatriotas, sobretudo se 

pensarmos que estamos falando de um lugar bastante “diferente”: itálicos que se encontravam numa 

cidade em que se falava outro idioma, em que epidemias de cólera eram comuns, em que o acesso 

ao trabalho liberal não era fácil, em que a escravidão existia de fato e de direito. Ainda que, à época, 

a Itália não fosse um país unificado do ponto de vista político, e mesmo que a língua italiana não 

fosse a língua vernácula de muitos itálicos, o encontro entre conterrâneos, num país estrangeiro, 

podia significar uma confraternização, quiçá um encontro de compatriotas... 

                                                 
6 L’Iride Italiana. 25/02/1855. 
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No dia 3 de março de 1860, o Jornal do Commercio publica um apelo aos italianos residentes 

no Brasil, verdadeiro manifesto em prol da unificação italiana, escrito pelo grupo de italianos 

liderados por Davide Amigo, Pietro Bosisio, Pietro Orlandini, Giuseppe Penna e Luigi Biompani, 

dentre outros. Neste apelo, estão contidas as principais ideias do movimento de apoio a Garibaldi: 

A Itália quer a sua nacionalidade e a sua independência, e, portanto, a sua unidade. Quer 

também campar na Europa o posto que lhe compete entre as nações.  

Esta vontade é o direito soberano de um povo, direito tão indispensável como o direito 

de viver sem ignomínia.  

A Itália não pertence, nem a soberanos, nem à potência alguma. Pertence ao povo 

italiano, e ninguém tem o direito de dispor de seus destinos senão elle mesmo7. 

O manifesto aponta a injustiça com que foi realizado o processo de divisão dos estados após 

as guerras napoleônicas. As críticas à partilha que se seguiu após a vitória em Waterloo em 1815 

são contundentes, expondo os interesses germânicos e austríacos no norte da Itália: 

Nesta partilha a Itália foi retalhada, e distribuída entre pequenos pretendentes italianos, 

e o estrangeiro tedesco que precisava dos Barões da Lombardia e da Venécia o resto de 

sua corôa imperial. 

Assim a Itália foi distribuída como um grande rebanho de carneiros entre diversos 

pastores8. 

A existência de governantes estrangeiros na Itália é vista como um escárnio e ofensa ao povo 

italiano: 

Negou-se aos Italianos a faculdade de governar-se por si. Negou-se-lhes o gráo de 

civilisação que não se nega aos povos bárbaros do Sondan! 

E aos escolhidos do congresso de Vienna entregou-se a tutoria deste povo, que corria 

perigo de perecer à falta de governo, mas cujo fraccionamento produzia umas pencas de 

corôas de duques e de reis com que satisfazia seus tutores9. 

Ressalta o surgimento do movimento pela unificação no centro do país, onde os italianos 

“livres de mordaças e de verdugos, proclamão alto e bom som a unidade italiana, e governão-se 

regularmente”10. O manifesto recorda que vários italianos em solo pátrio estão já empenhados na 

guerra pela sua unificação sob o Rei Vittorio Emanuele: 

                                                 
7 Jornal do Commercio, 03/03/1860. 
8 Jornal do Commercio, 03/03/1860. 
9 Jornal do Commercio, 03/03/1860. 
10 Jornal do Commercio, 03/03/1860. 
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É, pois, preciso que a Itália se prepare a uma guerra a todo o transe, que se disponha a 

renovar em batalhas, como as de Melegnano, Magenta e Castel Sofferino. 

Entretanto, milhares de jovens vão offerecer sua vida e seu sangue nas legiões da pátria, 

e todos os cidadãos offerecem a ella tudo aquillo de que podem privar-se. 

E, no Brasil, que poderiam fazer os italianos? 

E nós que estamos a duas mil légoas dos pátrios lares ficaremos apenas espectadores do 

sacrifício commum? 

Italianos de coração e de honra espalhados na superfície deste vasto, rico e livre paiz, 

haverá um só d’entre vós que queira ser menos digno de seus irmãos da Itália? 

Se nada mais podemos offerecer, offereçamos o pezar de não poder combater ao seu 

lado, e o nosso óbolo para as despezas da guerra. 

O apelo-manifesto exorta todos os italianos residentes do império brasileiro que colaborem 

com a grande subscrição, já tornada pública na Itália pelo jornal Corriere Toscano: 

Italianos! Victorio Emanuel representa a nação italiana livre e independente; Garibaldi 

representa a revelação que há de colocá-lo no throno. 

Acudamos ao convite do illustre general, ajudemo-lo na gloriosa empreza com o nosso 

óbolo, que o seu plano é também a nossa vontade. 

Convidamos, pois, todos os nossos patrícios a se reunir em juntas, nas cidades capitais 

do Império, nas cabeças de comarcas, e até nas villas, afim de recolher, por subscripção, 

as patrióticas ofertas que, advindas ao consulado sardo no Rio de Janeiro, as fará chegar 

aos encarregados da subscripção aberta por Garibaldi para a compra de armamento para 

a guerra de independência italiana11. 

Em seguida, faz um apelo também aos brasileiros simpáticos à causa da unificação italiana 

sob o rei Vittorio Emanuele, lembrando aos brasileiros da passagem de Garibaldi pelo Rio de 

Janeiro, quase três décadas antes. 

Brazileiros! A causa da liberdade de um povo é a causa de todos os povos livres. Vós 

sois livres e generosos como mais povo algum o é. Garibaldi, que viveu entre vós, que 

entre vós começou as primícias da sua vida militar, que de vós e desta terra tem tanta 

saudade, agradecerá aos seus velhos amigos em seu nome, e em nome da Itália, a vossa 

generosidade. 

Aceitão-se pois as vossas assignaturas nessa subscripção, assim como o de todos os que 

quizerem subscrever, seja qual fôr a nação a que pertenção12. 

                                                 
11 Jornal do Commercio, 03/03/1860. 
12 Jornal do Commercio, 03/03/1860. 
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Em 25 de março de 1860, a subscrição pública apenas aberta por italianos residentes na Corte 

continha já 88 nomes de italianos e um brasileiro que doaram dinheiro para a arrecadação de 

dinheiro para a compra de armamento para Garibaldi. As maiores doações foram de 200$000, e as 

menores, de 5$000, a maioria tendo doado 10$000. Quando às quantias doadas, é bem verdade que 

10 mil réis não era uma grande soma de dinheiro, sobretudo se pensarmos que a subscrição 

pretendia arrecadar dinheiro suficiente para comprar "um milhão de fuzis". Entretanto, 10 mil réis 

não era tampouco uma quantia irrisória. Àquela época, com 10 mil réis se pagava o salário de um 

carpinteiro, marceneiro, alfaiate, pintor, sapateiro, ferreiro ou pedreiro por dois dias de trabalho. 

Se se tratasse de um operário ou bracciante de idade inferior a 18 anos, a quantia que Orlandini ou 

Bosisio doaram à campanha de Garibaldi era mais que o suficiente para garantir 6 dias de trabalho 

pesado (NAGAR, 1995). Muitos dos seus conterrâneos doaram 100 mil réis, embora a maioria 

tenha doado entre 5 e 50 mil réis; apenas o primeiro nome da lista, Dr. Giuseppe Penna, doou 200 

mil réis. A subscrição era iniciativa de Davide Amigo e fora originada em São Paulo. Na nota 

publicada por Pietro Bosisio, consta que um vapor inglês transportaria o dinheiro até a Europa, e 

que seriam publicados os nomes e quantias doadas. O total arrecadado no Rio de Janeiro foi de 

1:708$000, e as doações continuavam através dos membros do comitê. (função da subscrição) 

Numa das notas públicas, indica-se o consulado da Sardenha como local de recolhimento das 

subscrições, o que é veementemente desmentido no mesmo dia pelo cônsul Sr. Truqui, o qual 

publica nota no Jornal do Commercio, em francês, com o seguinte teor: 

No Jornal do Commercio de hoje, foi publicado um apelo aos italianos, declarando que 

o consulado sardo nesta cidade se encarrega de receber e enviar à Italia o produto da 

subscrição em questão. 

Esta declaração, sendo um abuso da parte das pessoas que fizeram a publicação, vos 

peço, senhor, que publique de minha parte que eu nunca fui interpelado sobre o assunto 

e que não dei nenhuma autorização neste sentido13. 

Três semanas depois, a comunidade italiana favorável à unificação de seu país expressa sua 

indignação para com o cônsul sardo em tréplica escrita em italiano por Davide Amigo, o mesmo 

que encabeçara a subscrição, e publicada em 27/03/1860, no Jornal do Commercio: 

                                                 
13 Jornal do Commercio, 4/03/1860. 
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Não podemos imaginar a razão que pôde ter aconselhado ao cônsul sardo do Rio de 

Janeiro a publicação de seu protesto no Jornal do Commercio do dia 3 do corrente, contra 

o apelo aos italianos14. 

Em seguida, a carta propõe uma série de perguntas retóricas, indagando se acaso a subscrição 

era algum mistério diplomático, ou tinha ideias subversivas e antissociais. Amigo lembra ao cônsul 

sardo que a mesma subscrição estava em vigor com o apoio oficial do governo no Piemonte, em 

Milão, em Gênova e em outras cidades italianas e no exterior, devendo, portando, o Sr. Truqui, 

apoiá-la. A carta segue explicando que os italianos, por sua própria vontade e com meios legais, 

têm o direito de manifestar sua simpatia pela “causa da liberdade da pátria, e cooperar pela sua 

grandeza e prosperidade”, e termina asseverando que as subscrições continuarão a ser recebidas 

pelos membros do Comitê, e também no Consulado da Sardenha. Em Pistoia, publica-se que os 

italianos do Rio de Janeiro conseguiram arrecadar, apenas entre 4 de dezembro de 1859 a 22 de 

janeiro do ano seguinte, a quantia de 8174,72 liras toscanas, equivalente a 6876,45 liras novas. O 

nobre exemplo, diz o Monitore Toscano, deveria servir de estímulo a todos os italianos residentes 

na Corte, e que nenhum deveria se isentar de contribuir pela causa pátria. 

Seja esta uma simples porém eloquente resposta aos inimigos da Independência Italiana, 

que, distorcendo o movimento popular, pretendem seminar a horrível mentira de que a 

nova ordem de coisas è obra de uma pequena fração de homens ambiciosos no poder15. 

 O trânsito de italianos entre Brasil, Uruguai e Argentina é outro aspecto interessante nesta 

construção de identidade italiana que se gesta nas décadas que antecedem a Unificação. Nas listas 

de aportes de passageiros é frequente o relato da partida de italianos do Rio de Janeiro para os 

portos de Montevidéu e Buenos Aires. O próprio Garibaldi já circulara entre os três países, durante 

a década de 1830, tendo ao redor de si uma rede de mazzinianos chegados ao Brasil, Argentina e 

Uruguai. O trânsito de italianos entre esses três países é muito bem visualizado nas listas de vapores 

desde a década de 1830. Como estratégias de controle do império brasileiro, listavam-se, com 

detalhes, as características físicas desses estrangeiros, como cor dos olhos e cabelos, formato do 

rosto, presença de cicatrizes, marcas de nascença, barba etc., transformando os livros de registros 

de movimentação de estrangeiros em verdadeiros álbuns de retratos falados16. Para além da simples 

movimentação desses italianos, sua associação nos interessa, do ponto de vista da percepção do 

                                                 
14 Jornal do Commercio, 27/03/1860. 
15 Monitore Toscano, 26/01/1860. 
16 ANRJ, Rolo 180-2001, Fundo Polícia da Corte – Registros relacionados à entrada e movimentação de estrangeiros 

no Brasil – 1808-1842, Códice 423, volume 11 – 11/10/1838 a 27/06/1840, Livro de “Legitimações de Estrangeiros”. 
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surgimento de rudimentares movimentos sociais, no nosso caso, de uma parcela muito reduzida e 

específica daquilo que era a sociedade brasileira da Corte. 

A subscrição pública deve ser pensada como uma ferramenta em que interesses específicos 

de um grupo se convergem numa causa de arrecadação de dinheiro. É também um exercício de 

associativismo e de exercício de algum direito de cidadania, nos tímidos ensaios de movimentos 

sociais surgidos na segunda metade do século XIX. Durante toda a Guerra do Paraguai, por 

exemplo, foram inúmeras as subscrições públicas que se abriram em vários cantos do país, sempre 

agregando interesses específicos de um grupo social. Podem ser pensadas como um dos pilares de 

sustentação dos primórdios de movimentos sociais de estrangeiros no Brasil. Foram frequentes, 

tanto no Brasil como na Argentina, subscrições para a realização de festejos de recepção às tropas 

que regressavam da guerra. Eram também comuns subscrições para financiar uma obra de arte 

(monumentos, estátuas, quadros), ou para ajuda humanitária em casos de calamidade como secas 

e enchentes (RODRIGUES, 2009). Também no caso dos italianos, as subscrições foram utilizadas 

em vários lugares como ferramenta para unificar os compatriotas em torno da causa da unificação. 

Era uma unificação que pretendia adotar a monarquia como forma de governo, na figura do Rei 

Vittorio Emanuele, e conseguida pela espada de Garibaldi. Tinha toda a simpatia do império 

brasileiro: vale lembrar que um dos jornais italianos publicados no Rio de Janeiro, que advoga pela 

unificação, coloca-se, em 1855, sob a proteção do Imperador D. Pedro II. As subscrições uniram 

compatriotas, e também suscitaram conflitos. Conflitos identitários, e outros gerados por visões 

políticas diferentes, por opções pela monarquia, de um lado, e república, de outro. E eram 

instrumentos amplamente difundidos pelos jornais, que cumprem um papel ímpar, durante todo o 

século XIX, tanto no Brasil como na Argentina, nas discussões políticas travadas por alguns setores 

dessas respectivas sociedades. Igualmente, o apoio assistencialista e a ajuda mútua eram práticas 

comuns em países com altos índices de imigrantes (SARMIENTO, 2014a). São numerosas as 

associações de estrangeiros surgidas na década de 1860 no Brasil, como a Sociedade Italiana de 

Beneficência, Sociedade Italiana de Socorros Mútuos, além de sociedades beneficentes de 

franceses, suíços, alemães, belgas, portugueses etc. (JESUS, 2007, 162).  

Não é fortuito o fato de que os italianos no Brasil tenham tentado se unir para construir uma 

Itália unificada, para construir um futuro, um “ano zero”, e quem sabe esse marco zerasse também 

a perda de um tempo passado fora do país, do tempo de ausência. O caso da associação desses 

italianos no Rio de Janeiro é exemplar, à medida que eles conseguiram, de certa forma, ser cidadãos 

fora de sua terra natal, exercendo livremente de recursos e ferramentas, fora da Itália, para lutar e 

apoiar a unificação do seu país. E o curioso é que, do ponto de vista jurídico, eles não eram e nem 
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podiam ser cidadãos no Brasil, e muito menos numa Itália que "ainda não existia"... Lembremos 

que Pietro Orlandini, por exemplo, chegara ao Rio de Janeiro 33 anos antes da unificação da Itália, 

e, catalogado pela polícia da corte como bolonhês, certamente referido à boca miúda como 

carcamano, conseguiu "nascer" italiano dentro do Brasil, antes mesmo de que existisse uma plena 

Itália. Aqui, ele era um fragmento a mais, ao lado dos operários sardos, dos musicistas napolitanos, 

dos escritores e pescadores genoveses, dos italianos de várias regiões da península, de lavradores 

vênetos e lombardos, de joalheiros, negociantes e braccianti calabreses. E todos eles, tendo ou não 

a plena consciência disso, compuseram um mosaico: esse mosaico em forma de bota. E para 

caminhar para terras tão distantes em sua "diáspora", os italianos precisaram mesmo calçar botas!  
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VISÕES DO JORNAL O PAIZ SOBRE A GREVE GERAL E A INSURREIÇÃO 

ANARQUISTA DE 1918 

Bruno de Lino Mendes1 

Introdução 

 Este artigo terá como objeto demonstrar a visão do Jornal O Paiz sobre a greve geral e a 

insurreição anarquista de 1918. Explicaremos cada um dos dois eventos, e faremos uma síntese de 

como o jornal O Paiz tratou estes acontecimentos. 

A greve geral de 1918 

 No dia 18 de novembro de 1918, entre 15 e 16 horas, trabalhadores têxteis, metalúrgicos e 

da construção civil entraram em greve. Segundo Nébias (NÉBIAS, 2009), cinco associações 

estavam envolvidas nesta greve: a União dos Operários em Fábrica de Tecidos (UOFT), a União 

Geral dos Metalúrgicos (UGM), a União Geral da Construção Civil (UGCC), o Centro dos 

Operários em Pedreiras (COP) e a União Geral dos Trabalhadores (UGT). 

 As reivindicações eram por melhores condições de vida e trabalho. Segundo Addor 

(ADDOR, 2002), algumas das reivindicações da UOFT tratavam dos seguintes temas:  

1º) oito horas diárias de trabalho; 

2º) fixação de salário mínimo para os adultos; 

3º) nenhum tecelão trabalhará com mais de dois teares comuns; 

4º) não deverão ser admitidos menores de 14 anos; 

5º) licença com vencimentos de dois meses às mulheres, um antes, outro depois do parto; 

6º) abolição das lançadeiras que requeiram o esforço da aspiração para funcionar; 

7º) aumento para os contramestres proporcional ao aumento para os tecelões; 

8º) abolição de todos os descontos nos salários dos operários (ADDOR, 2002, pg.112) 

 O motivo da greve não deixa dúvidas: estes trabalhadores estavam exigindo melhorias. Não 

havia nenhuma aspiração revolucionária em suas demandas. Pretendiam apenas medidas 

trabalhistas que os atendessem satisfatoriamente, tais como as oito horas de trabalho e um salário 

mínimo. 

Para compreender o porquê da greve, devemos analisar o contexto da época. Havia uma forte 

recessão causada pela Primeira Guerra Mundial e que mobilizou a classe operária a uma rotina de 

                                                 
1 Mestrando em História da UNIVERSO. blmendes@hotmail.com 
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greves em cidades como Niteroi, Rio de Janeiro e São Paulo. Durante os anos 1917-20 houve uma 

intensa atividade operária por melhores condições, ligadas ao custo de vida. Segundo Leandro 

Konder (KONDER, 2003), neste período houve mais de 200 greves no Rio de Janeiro e São Paulo. 

Este período de guerra foi de grande dificuldade para os trabalhadores no Brasil. O país 

passou por uma recessão econômica e por uma enorme elevação do custo de vida. A alta dos preços 

relaciona-se, segundo Carlos Augusto Addor (ADDOR, 2002), ao aumento da exportação de 

gêneros alimentícios aos países do bloco aliado na Primeira Guerra. Em relação a carestia, Lima 

Barreto afirmou para o jornal O Debate, em setembro de 1917: 

As várias partes do nosso complicadíssimo governo se tem movido para estudar e debelar 

as causas da crescente carestia dos gêneros de primeira necessidade à nossa vida. As 

greves que têm estalado em vários pontos do país muito têm concorrido para esses passos 

do Estado. Entretanto, a vida continua a encarecer e as providências não aparecem (...) 

O açúcar por exemplo que descera de preço nesses últimos anos, é um caso típico de 

ladroeira capitalista, da mais nojenta. Os usineiros e seus comparsas, comissários, etc. 

(...) no intuito de esfolarem a população nacional ou residente no Brasil, descobriram 

que o melhor meio de o fazerem era vender grandes partidas para o estrangeiro, pela 

metade do preço por que as vendem aqui (...) (ADDOR, 2002, pg.56) 

Através do trecho acima, vemos a preocupação do governo com o aumento do custo de vida 

e como a venda de produtos agrícolas para os países aliados afetou diretamente os preços no Brasil. 

É importante também frisar que os operários tinham pouca margem de negociação. Apesar 

do crescimento industrial brasileiro na fase da Primeira Guerra Mundial, a classe operária não 

obteve vantagens trabalhistas. 

Segundo Paulo Sérgio Pinheiro, tal fator tem a ver com a pouca especialização do operariado. 

Para o autor, apesar do crescimento industrial, o país praticamente não tinha uma indústria de base, 

sendo que “a metalurgia era muito limitada, e a mecânica reduzida a montagem, a fabricação de 

material agrícola ou de uma pequena variedade de aparelhos” (PINHEIRO, 1975). 

A pouca necessidade de especialização na indústria de base facilitou a pouca receptividade 

dos industriais a demanda dos operários e o emprego de “fura-greves”. Quando analisamos a greve 

geral de 1918, vemos como tal afirmação é correta. Das associações grevistas, apenas o COP 

parecia ter um relacionamento mais democrático com os patrões (NÉBIAS, 2009). 

Outro ponto que ensejou a greve foi a epidemia de influenza no Rio de Janeiro em 1918. 

Segundo Addor (ADDOR, 2002), esta gripe prejudicou enormemente as condições de vida da 

população, com vários adoentados e mortos na cidade. Nébias descreve como a influenza 

contribuiu para o contexto da greve: 
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No dia 30 de outubro, a UOFT encaminhou um ofício ao Centro Industrial. Neste, ela 

reivindicava um abono de 30% no salário dos operários parados por causa da epidemia, 

a dispensa dos aluguéis das casas de propriedade das indústrias e o retorno do 

funcionamento das fabricas por 56 horas semanais.  No dia 9 de novembro, os industriais, 

que haviam se reunido no Centro Industrial, informaram que não poderiam atender às 

reivindicações da UOFT, devido à conjuntura recessiva e a existência de grande 

quantidade de produtos estocados. (NÉBIAS, 2009, pg. 184) 

Segundo Addor (ADDOR, 2002), a greve redundou num extremo fracasso. A polícia, 

associando muitos destes operários aos insurretos que no mesmo dia tentaram tomar o Palácio do 

Catete e instaurar um sistema anarquista no Brasil, atuou de uma forma excessivamente repressiva. 

Em 20 de novembro, por exemplo, o chefe de polícia fechou a UOFT, a UGM e UGCC, por conter 

elementos anarquistas. No dia 30, a UOFT pediu aos operários que retornassem ao trabalho, sem 

ver suas reivindicações atendidas. 

Nébias (NÈBIAS, 2009), ao analisar as associações grevistas, defende que não houve um 

fracasso geral. O COP, diferentemente dos outros sindicatos, conseguiu resultados satisfatórios, 

como a jornada de trabalho de oito horas e o aumento dos seus vencimentos. Segundo Nébias, os 

operários do COP foram beneficiados pelo relacionamento mais democrático com seus patrões. 

Ao analisarmos, portanto, a greve geral de 1918, vemos que ela obteve alguns ganhos. Alguns 

trabalhadores, como os do COP, utilizaram estratégias mais integradas ao sistema vigente e viram 

parte de suas reivindicações serem atendidas. 

A Insurreição Anarquista de 1918 

 No mesmo dia da greve geral de 1918, ocorreu um levante anarquista. Centenas de pessoas, 

as 17 horas, se reuniram no Campo de São Cristóvão. A polícia já tinha informação do que ocorreria 

no Campos de São Cristóvão, e por isso mandou a população se dispersar. Os operários não 

atenderam aos pedidos dos policiais e começaram a gritar “Não pode!”. Começou então a confusão: 

tiros entre policiais e os trabalhadores, e bombas de dinamite foram lançadas em alguns lugares. O 

tumulto só terminaria com reforços da 10º Brigada Policial e o exército. 

 Os insurretos tinham pretensão de tomar o poder e instalar um sistema anarquista no país. 

Estes homens acreditavam que os soldados encarregados da repressão ao movimento passariam 

para o lado dos insurretos, e em seguida os ajudariam a atacar vários estabelecimentos do governo. 

O plano final, segundo Addor (ADDOR, 2002), era tomar o Palácio do Catete, depor o presidente 

e instalar o Conselho de Operários e Soldados. 
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 Sem dúvida, o sucesso da Revolução Russa de 1917 incitou os insurretos. Para estes 

homens, esta revolução demonstrou que era possível derrubar poderes conservadores e estabelecer 

regimes de cunho socialista em outras partes do mundo. Samis (SAMIS, 2004) também demonstra 

que instabilidade política com a doença do presidente Rodrigues Alves, além da conjuntura 

recessiva, aumentou a crença de que a revolta seria um sucesso. 

Segundo Addor (ADDOR, 2002), o fracasso da revolta se deve, principalmente, ao tenente 

Ajus, que se infiltrou no movimento e relatou aos policiais os planos dos insurretos. As autoridades 

já sabiam dos planos libertários e de todos os detalhes relativos a consecução. 

Outro fator que não deve ser relegado, é o pouquíssimo apoio que estes revoltosos tinham de 

outros setores da sociedade. Sheldon Maram (MARAM, 1979) afirma que faltou aos revoltosos 

buscar um maior apoio, por exemplo, de membros das camadas medias. Edgar Carone concorda 

com Maram e afirma que faltava recursos humanos para tal empreitada: o tenente Ajus ao comentar 

uma reunião com os insurretos no dia 13, na casa de um dos líderes do movimento, José Oiticica, 

teria ficado surpreendido, pois “com todas as janelas fechadas e luz da sala reúnem-se seis 

indivíduos” (CARONE, 1989, pg.67). 

Indubitavelmente houve pouquíssimo apoio da sociedade a insurreição, mas devemos levar 

em conta o caráter extremamente conservador da sociedade brasileira. Mesmo com toda a 

propaganda que os anarquistas procuravam fazer, o Brasil era uma república elitista e recém-saída 

de um regime escravocrata. A opinião pública, em sua maioria, era dominada pelo pensamento das 

classes dominantes. 

A insurreição obteve consequências negativas e positivas para a classe trabalhadora: ao 

mesmo tempo que aumentou a repressão ao movimento operário depois da greve, colocou em pauta 

a questão de leis trabalhistas ao operariado. 

Segundo Lená Medeiros de Menezes (MENEZES, 1996), uma destas consequências foi a 

deportação de muitos estrangeiros sem o devido cuidado com procedimentos legais. Muitos 

nacionais foram enviados para colônias penais no interior do Brasil. 

Sheldon Maram afirma sobre a legitimação da repressão após a insurreição anarquista: 

O governo utilizou a revolta como pretexto para tomar posição contra todo o movimento 

operário. Invadiu escritórios de sindicatos, fechando alguns. A União Geral dos 

Trabalhadores, que substituiu a FORJ, foi dissolvida, e muito lideres operários foram 

presos ou forçados a fugir. A revolta trouxe outra consequência: apoiou mais tarde 

acusações de conspirações que se usaram para reprimir o anarquismo e o movimento 

operário (MARAM, 1979, pg.95-96). 
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Lená Menezes (MENEZES, 1996) frisa que apesar das repressões, algumas leis trabalhistas 

foram votadas nos anos 20, e mais tarde o estado cuidaria para cooptar os sindicatos. 

A associação entre os grevistas e os insurretos foi pouca discutida, com exceção do trabalho 

de Wellington Nébias, inititulado A greve geral e a insurreição anarquista de 1918 no Rio de 

Janeiro: um resgate da atuação das associações de trabalhadores (NÈBIAS, 2009). 

Alguns autores como Addor (ADDOR, 2002) baseiam-se nos relatórios policiais para 

decretar uma suposta ligação dos operários grevistas com a revolta anarquista. Sheldon Maram 

(MARAM, 1979) afirma que esta visão da polícia foi extremamente prejudicial para os grevistas. 

A ótica de Nébias (NÉBIAS, 2009) sobre esta conexão entre os dois movimentos nos parece 

a mais acertada. O autor atesta que os anarquistas participavam dos sindicatos expondo suas ideias 

e ganhando adeptos para seus ideais. Havia dentro dos sindicatos espaços para palestras e estudos 

de variados temas. Alguns operários das associações participantes da greve também aderiram a 

insurreição de forma espontânea. A ligação entre os grevistas e os revoltosos, porém, é menor do 

que a polícia pensava. Prova disto é o número reduzido de operários que participou da insurreição 

anarquista, apenas algumas centenas entre os militantes anarquistas. 

Visão do jornal O Paiz sobre a insurreição anarquista e a greve geral de 1918 

Nosso interesse no jornal O Paiz surgiu por sua ótica conservadora. Autores como Nelson 

Werneck Sodré (SODRÈ, 1999), Tania de Luca (LUCA; MARTINS, 2008) e Marialva Barbosa 

(BARBOSA, 2005) frisam este conservadorismo e narram as conexões que o jornal estabeleceu 

com as autoridades. O público, segundo Marialva Barbosa (BARBOSA, 2005), era composto de 

estudantes, profissionais liberais e políticos. 

Ao analisar a cobertura do jornal O Paiz sobre a greve geral e a insurreição anarquista de 

1918 percebemos como o periódico não teve o cuidado em separar os dois movimentos. 

Esta junção entre os dois atos é nítida nas manchetes do jornal. A edição de 20 de novembro 

de 1918 traz como título de uma matéria sobre a insurreição “Uma greve operária de aspecto grave” 

(O PAIZ, 20/11/1918, pg.6). Já a edição do dia 21 traz como título para uma outra matéria também 

relativa a insurreição “Ultimos echos de uma greve operária” (O PAIZ, 21/11/1918, pg.6). 

Obviamente, tal visão favoreceu uma visão negativa sobre a greve e o fechamento de associações 

como a UOFT pela polícia. 

Em todas estas matérias, o jornal procura descrever os insurretos como elementos perigosos, 

que devem ser controlados pela polícia de uma forma enérgica. Medidas repressivas são 
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justificadas pelo jornal como forma de trazer a ordem. O caráter conservador do jornal é explicitado 

pelas versões sobre a greve: não há uma visão das camadas populares sobre os dois movimentos, 

somente de órgãos do estado ou das classes dominantes. 

O Paiz redigiu no dia 21 de novembro uma declaração do chefe de polícia, Aureliano Leal. 

Neste documento, ele justifica o fechamento de associações grevistas: 

O acto da autoridade policial fechando hontem a séde de três associações operárias, 

inspirou-se em motivos de segurança pública. Os operários de tecidos, numa minoria 

despótica que domina, por meio de ameaças, a grande maioria da classe, foram os 

principaes auxiliares dos dynamiteiros que pretenderam assaltar a Intendência da Guerra 

para estabelecer na capital da República o truculento regimen dos “soviets” (O PAIZ, 

21/11/1918, pg.6). 

O trecho acima é esclarecedor, pois demonstra a legitimação do jornal à repressão aos 

grevistas e aos insurretos. O periódico não se preocupa em entrevistar nenhum insurreto, nem 

mesmo algum membro “pacífico” do operariado. A visão repressiva imposta pelo chefe de polícia 

é a única exposta pelo jornal.  

O Paiz publica na edição de 23 de novembro, uma declaração do ministro de justiça. Mais 

uma vez, nenhum operário é entrevistado pelo jornal: 

Numa greve promovida pela referida Federação Operária, greve que tomou largas 

proporções e trouxe a cidade em grande pânico, resolvi fechal-a. Mais tarde surgiu uma 

outra associação com o nome de União Geral de Trabalhadores do Rio de Janeiro, e, 

segundo a polícia apurou, em inquérito, ella reproduz a Federação: fóco de anarchistas, 

dentro de propaganda das chamadas idéas libertarias, e, conseguintemente, de subversão 

da ordem jurídica e legal.(...) Agora mesmo, a União dos Operários em Fábricas de 

Tecidos, a União dos Metallurgicos e a União Geral dos Operários em Construção Civil, 

atiraram-se ás aventuras de uma greve violenta, devido á propaganda da associação 

anarchista, a que me refiro (O PAIZ, 23/11/1918, pg.6). 

Vimos, portanto, que o jornal O Paiz não teve um maior cuidado em diferir grevistas e 

insurretos. Ao mesmo tempo, legitimou uma repressão tanto aos grevistas, quanto aos insurretos, 

expondo visões de membros do aparelho do estado e das classes dominantes. Não houve a devida 

atenção em expor a visão do operariado grevista e muito menos dos insurretos sobre os fatos 

ocorridos no dia 18 de novembro. 

Conclusão 
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Este artigo teve como objeto a visão do jornal O Paiz sobre a greve geral e a insurreição 

anarquista de 1918. 

Primeiramente analisamos aspectos da greve geral de 1918, para em seguida, esmiuçar 

detalhes da insurreição anarquista. Após o estudo dos dois movimentos, procuramos conexões entre 

estes dois atos. Chegamos à conclusão de que não havia uma ligação tão profunda entre os dois 

movimentos, como a polícia supôs. 

O último ponto do trabalho dedicou-se a expor a visão do jornal O Paiz sobre a greve geral 

e a insurreição anarquista. Mostramos como o fato do periódico não separar os dois movimentos e 

transmitir uma visão exclusiva das classes dominantes e do aparelho de estado legitimou uma 

repressão aos grevistas e insurretos. 

Bibliografia 

ADDOR, Carlos Augusto. A Insurreição Anarquista no Rio de Janeiro. 2ªed. São Paulo: Achiamé, 

2002. 

BARBOSA, Marialva. História Cultural da Imprensa (1800-1900). MAUAD, 2005. 

CARONE, Edgar. Classes sociais e movimento operário. Ática, 1989. 

KONDER, Leandro. História das ideias socialistas no Brasil. São Paulo: Expressão Popular, 2003. 

LUCA, Tania Regina de; MARTINS, Ana Luiza (org.). História da Imprensa no Brasil. Contexto, 

2008. 

MARAM, Sheldon Leslie. Anarquistas, imigrantes e o movimento operário brasileiro (1890-

1920). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. 

MENEZES, Lená Medeiros de. Os indesejáveis: desclassificados da modernidade. Protesto, crime 

e expulsão na Capital Federal (1890-1930). Rio de Janeiro: EDUERJ, 1996 

NÉBIAS, Wellington Barbosa. A greve geral e a insurreição anarquista de 1918 no Rio de Janeiro: 

um resgate da atuação das associações de trabalhadores. 2009. 220f. Dissertação (Mestrado em 

História Social) – UFRJ, Rio de Janeiro. 

PINHEIRO, Sérgio. Política e Trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1975. 

SAMIS, Alexandre. Pavilhão negro sobre pátria oliva: sindicalismo e anarquismo no Brasil. In 

COLOMBO, Eduardo, et al. História do movimento operário revolucionário. 

Imaginário/Expressão & Arte, 2004. 

SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 4ªed. Rio de Janeiro: Mauad, 1999. 

 



 

853 

Periódicos consultados  

Jornal O Paiz (novembro de 1918) 



 

854 

O(S) MOVIMENTO(S) GREVISTA(S) NA DÉCADA DE 1990 NOS DISCURSOS DOS 

DEPUTADOS FEDERAIS PETISTAS: NEGOCIAÇÃO E CONFLITO 

Glauber Eduardo Ribeiro Cruz1 

A questão das greves no Brasil na década de 1990 está diretamente relacionada aos direitos 

trabalhistas presentes na Constituição Federal de 1988. Com as vitórias nos pleitos eleitorais em 

1990, 1994 e 1998 foi colocado em prática o neoliberalismo pelos Governos Federais e pelos 

parlamentares governistas e marcou a luta dos movimentos grevistas e dos parlamentares petistas 

na defesa dos direitos dos trabalhadores por meio da negociação e do conflito. 

É necessário explicitar as fontes que serão utilizadas no texto: os discursos dos deputados 

federais do Partido dos Trabalhadores (PT) estão localizados no Diário do Congresso Nacional 

(1990-1995) e no Diário da Câmara dos Deputados (1995-1998) e encontrados no site oficial da 

Câmara dos Deputados. O uso dos discursos se justifica pela importância dos registros realizados 

e pelo próprio ineditismo, uma vez que nas diversas leituras realizadas envolvendo pesquisa sobre 

o Partido dos Trabalhadores, não foi identificado nenhum autor/autora que deles tenha se utilizado 

como objeto de análise. 

As fontes partidárias também serão importantes como referência bibliográfica e instrumento 

ideológico e político de unificação partidária. Porém, é necessário realizar considerações sobre seus 

alcances e limites: 

Nem sempre explicitam, por exemplo, o contexto político e social em que foram 

produzidas; quase nunca colocam à mostra o rico e variado debate que os envolveu; são, 

em geral, ufanistas em relação às possibilidades reais do PT; por fim, o que é 

particularmente importante do ponto de vista da relação entre teoria e prática, raramente 

avaliam os contrastes e as concordâncias das resoluções anteriores em relação à realidade 

existente e à prática partidária (RESOLUÇÕES DE ENCONTROS E CONGRESSOS, 

1998, p. 18). 

Neste ponto, consideramos que a atividade partidária desenvolvida nas instituições políticas, 

como no plenário do Congresso Nacional, é o locus privilegiado de divulgação, definição e 

construção da concepção de política e da sociedade do Partido dos Trabalhadores.  

No Brasil, a década de 1990 foi o momento político em que ocorreu a efetivação da proposta 

neoliberal. A expansão do neoliberalismo na América Latina, principalmente no Chile, no Uruguai 

e na Argentina na década de 1970, ocorreu com enfoque monetarista e atingiu a organização da 
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economia e da sociedade, “o projeto neoliberal visava instalar uma nova disciplina no corpo social, 

imprimindo ênfase nas políticas econômicas como remédio para as economias altamente 

inflacionárias e com elevados déficits na balança de pagamentos que esses regimes tinham herdado 

do período anterior” (GROS, 2003, p. 33). No caso chileno, a participação dos empresários 

nacionais foi fundamental para a prática de políticas estabilizadoras, consolidadas com as reformas 

econômicas e institucionais. As propostas para a área econômica foram: “privatizações e abandono 

das funções reguladoras e desenvolvimentistas do Estado; liberalização do mercado no que se 

refere a preços e mercado de capitais; e abertura da economia para o capital internacional” (GROS, 

2003, p. 38-39). As mudanças institucionais propostas aconteceram pela: “reforma trabalhista, do 

sistema de previdência social, privatização da prestação de serviços sociais, descentralização 

administrativa e, sobretudo, a reforma política” (GROS, 2003, p. 39). 

As reformas chilenas eram exemplos de modernidade e de modernização neoliberal para os 

países que assimilaram as mudanças radicais e tiveram a eficácia de minimizar a importância da 

política e da ação coletiva organizada para a sociedade, a despolitização dos problemas sociais, a 

imposição da perspectiva individualista e da estabilidade capitalista. Para Armando Boito Jr. 

(1996), o neoliberalismo é uma situação histórica nova de capitalismo monopolista, das virtudes 

da empresa privada e do mercado, que nunca questionaram as reformas do capitalismo; e teria a 

função política “de exaltar o mercado em benefício dos monopólios e contra os direitos sociais” (p. 

81); 

Concomitantemente a proposta neoliberal, o Partido dos Trabalhadores mostrou como seria 

a relação partidária com os movimentos sindicais nas suas resoluções de encontros e congressos.  

No 7º Encontro Nacional, realizado entre os dias 31 de maio e 3 de junho de 1990, no Palácio 

das Convenções do Anhembi em São Paulo, o PT definiu o apoio à mobilização sindical e popular 

contra o Plano Collor, por meio da edição de uma lei salarial, para os aumentos reais de salários e 

para a reposição das perdas salariais. Para o partido, “no plano da sociedade, o PT deve-se opor à 

recessão, articulando o movimento sindical, popular, agrário, estudantil, da pequena e média 

empresa, entidades profissionais, evitando que a lógica recessiva do Plano Collor se imponha” 

(RESOLUÇÕES DE ENCONTROS E CONGRESSOS, 1998, p. 463). 

No 8º Encontro Nacional, realizado entre os dias 11 e 13 de junho de 1993, no Centro de 

Convenções em Brasília, o PT colocou como prioridade para a vitória nas eleições em 1994, a 

retomada da mobilização dos movimentos sociais e sindicais e a luta contra a política neoliberal 

opressiva para a sociedade brasileira. Na concepção partidária era necessária a vinculação dos 

movimentos sociais às lutas pelas reformas estruturais e propostas nacionais. 
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É nesse sentido que o PT deve orientar sua atuação nos movimentos populares, sindical, 

estudantil, de mulheres, negros, sua relação com as entidades da sociedade civil, com as 

Igrejas, com os partidos aliados e com os marginalizados. Trata-se de interessar milhões 

de trabalhadores e trabalhadoras para uma luta por mudanças, para a defesa de metas 

nacionais – como o combate à fome, a reforma agrária, a extensão da saúde e da educação 

a todos os brasileiros – que sinalizem o Brasil que queremos. (RESOLUÇÕES DE 

ENCONTROS E CONGRESSOS, 1998, p. 567). 

No 9º Encontro Nacional, realizado entre os dias 29 de abril e 1º de maio de 1994, no 

Congresso Nacional em Brasília, o PT reconheceu a necessidade do engajamento da base social 

para as eleições de 1994 e para a realização das reformas sociais no Brasil. Para o Partido dos 

Trabalhadores, o movimento sindical como base social do partido é importante para a concretização 

do programa do futuro governo democrático e popular. Neste ponto, a criação de fatos novos é um 

potencial relevante para o movimento sindical e popular, pois “as lutas por reforma agrária, contra 

o pagamento da dívida externa, da desprivatização e função social do Estado e por uma política 

econômica que garanta a geração de empregos, devem fazer parte da agenda sindical do período” 

(RESOLUÇÕES DE ENCONTROS E CONGRESSOS, 1998, p. 589).  

No 10º Encontro Nacional, realizado entre os dias 18 e 20 de agosto de 1995, no Serviço 

Social do Comércio (SESC) / Guarapari no Espírito Santo, o PT reconheceu a necessidade de 

reorganizar e rearticular os movimentos sociais por meio de seminários, da reconstrução e do 

fortalecimento das secretarias sindicais, da reaproximação das lutas da CUT e da Central dos 

Movimentos Populares (CMP). A função dos movimentos sociais, neste momento, é colaborar para 

a reação ao projeto neoliberal, a ser realizado por meio da mobilização, da pressão, das atividades 

institucionais nos parlamentos e nos governos, e da articulação e da unificação dos projetos com 

os setores democráticos e populares, pois “o PT deve ter como meta dirigir politicamente a ação 

dos petistas nos movimentos sociais, assumindo, como Partido, o que hoje é feito pelas tendências 

do PT, principalmente no movimento sindical” (RESOLUÇÕES DE ENCONTROS E 

CONGRESSOS, 1998, p. 640). 

A década de 1990 evidenciou ao PT a árdua tarefa na defesa das lutas sociais no Congresso 

Nacional em meio à força política neoliberal. A aceitação da negociação como método de ação 

política foi relevante para a continuidade da luta parlamentar pelo Partido dos Trabalhadores e 

simultaneamente a relação entre o partido, a central e os trabalhadores foi-se deteriorando por causa 

da restrição da luta partidária às questões econômicas, como no combate ao Plano Collor; da 

dificuldade da defesa dos interesses e das reivindicações sociais; da ampliação da atuação política 

e da interferência nos movimentos sociais como justificativa para o estreitamento da relação às 
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instituições políticas; e da dificuldade de construção do trabalho de formação política e de ações 

conjuntas com os movimentos sindicais e populares.2 

A prática política neoliberal conseguiu atingir e dividir o sindicalismo brasileiro em 

peleguismo e combativo. Os sindicatos representados pela Força Sindical – central criada no ano 

de 1991 – aderiram ao neoliberalismo, sem compromisso com a ideologia neoliberal, em uma 

prática cotidiana essencialmente governista com “discurso, programa escrito e ação prática 

assumem a defesa aberta das principais idéias e de boa parte das propostas políticas neoliberais” 

(BOITO JUNIOR, 1996, p. 83). E o sindicatos filiados a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

em meio a conjuntura de desintegração da União Soviética, a filiação a Confederação Internacional 

dos Sindicatos Livres (CIOLS), a reunificação dos partidos burgueses no Congresso Nacional e os 

Governos Neoliberais, assumiram uma posição defensiva, com a intenção de ampliar as alianças e 

“acima de tudo, a defesa dos direitos sociais ameaçados, a defesa do emprego, das empresas 

públicas e dos setores da economia nacional ameaçados pela desnacionalização” (BOITO JUNIOR, 

1996, p. 91). 

Para Giovanni Alves (2000), os anos 1990 representam o momento do novo e precário mundo 

do trabalho onde é necessário repensar o confronto e as greves e instaurar novos procedimentos de 

negociação com o capital por meio da livre negociação de salários, da concessão de abonos e de 

antecipações salariais. Para o autor, a ofensiva do capital na produção fez o movimento sindical 

repensar os limites da linha de ação e da prática sindical convencional, e incorporar a lógica do 

capital, “ou seja, perder os seus vínculos históricos com o movimento social de contestação à 

dominação capitalista” (ALVES, 2000, p. 123). 

Em oposição à interpretação acima, Marco Aurélio Santana (2002) afirma que as mudanças 

ocorridas no sindicalismo afetaram também a sociedade brasileira por meio da implantação de 

ajustes econômicos com abertura comercial e privatizações, e da estabilidade econômica. No 

decorrer da década de 1990 foi houveram duros golpes no sindicalismo nacional representado pela 

CUT com a abertura econômica, a privatização, a estabilização e as altas taxas de desemprego, 

além de mudanças nas pautas de reivindicação dos sindicatos por meio da reorganização de práticas 

e estratégias grevistas. Outro duro revés no sindicalismo cutista foi o cenário de enfrentamento das 

dificuldades históricas do sindicalismo como “articular e generalizar suas lutas e problemas na 

                                                 
2 Ainda assim, haveria um preocupação interna no PT perante a sociedade, pois “é preciso que o Partido seja capaz de 

propor aos movimentos objetivos que, mesmo não fazendo parte de suas reivindicações específicas, possam ser capazes 

de articular suas necessidades com as necessidades do conjunto dos setores democráticos e populares” 

(RESOLUÇÕES DE ENCONTROS E CONGRESSOS, 1998, p. 642). 
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interiorização de suas práticas para o chão de fábrica; e, ainda, padeceu de uma divisão que 

dificultou ainda mais suas ações” (SANTANA, 2002, p. 8). 

Porém, seria equivocado indicar que diante disso, o sindicalismo nacional não tenha 

buscado outras alternativas, ampliando pautas e inserindo-se em novos espaços, que lhe 

permitissem continuar existindo e se movimentar em um contexto tão difícil 

(SANTANA, 2002, p. 9). 

Em meio à prática política neoliberal, o sindicalismo e a sociedade brasileira precisaram rever 

as formas de atuação diante de uma concepção política nefasta aos trabalhadores do país, que atuou 

com o objetivo de derrotar cada direito conquistado e para desarticular qualquer traço dos 

sindicatos ligados a Central Única dos Trabalhadores. Momento de repensar e redefinir formas de 

ação política nos sindicatos e que teve seus reflexos nos discursos dos deputados federais do PT na 

Câmara dos Deputados.  

O plano econômico do Governo Federal no ano de 1990 buscou soluções para o déficit 

público por meio da deterioração dos empregos, da restrição à contratação de novos empregados, 

da falta de investimentos nas indústrias existentes e na demissão dos trabalhadores. As 

reivindicações dos trabalhadores nos portos nacionais mostraram a maneira precipitada e 

aventureira de condução dos serviços públicos, do arrocho salarial e do desemprego como 

consequência da livre negociação defendida pelo Governo Federal. Para José Genoíno, a eficácia, 

a competência e a transparência na reforma no Estado brasileiro, contrariou a proposta governista 

que visava “apenas, à eliminação dos obstáculos e à constituição de espaços para um processo lento 

e progressivo de privatização de fortalecimento do papel da iniciativa privada do sistema 

portuário”.3 

A proposta de entendimento nacional colocada pelo Executivo, por meio do Plano Collor, 

não foi aceita pelos petroleiros porque como funcionários da estatal Petrobrás pediram uma 

reavaliação da demissão de mais de 300 trabalhadores em todo o país. A reação governista veio 

por meio de inflexibilidade na negociação com a categoria e discussão com a perda salarial que 

ultrapassaria os 300%. Os trabalhadores, então implantaram uma luta para impedir o sucateamento 

e a destruição da empresa estatal. A opção do Governo Federal pela falta de negociação teve reflexo 

na humilhação, na demissão e no achatamento salarial dos petroleiros.4  

                                                 
3 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLV, nº. 57, 30/5/1990, p. 5960. Para Santana (2011), a greve dos 

trabalhadores portuários, “tinha como ponto central a pressão sobre os deputados que votariam o chamado projeto de 

modernização dos portos” (SANTANA, 2002, p. 4). 
4 Em meio a situação dos trabalhadores grevistas, o PT no seu 7º Encontro Nacional definiria a necessidade de “uma 
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A resolução da situação do movimento grevista dos petroleiros envolveram as lideranças 

partidárias, a presidência da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, a direção da Petrobrás e 

as autoridades governistas para evitar medidas precipitadas e arbitrárias como intervenção militar 

ou chantagem política e para encontrar uma saída negociada. Para Paulo Paim, o Congresso 

Nacional pode contribuir para uma proposta de conciliação entre os interesses dos petroleiros em 

greve e as necessidades da sociedade brasileira na busca de um consenso para evitar a falta de 

combustíveis. Para o deputado federal não houveram possibilidades para “que este Governo que 

fala em entendimento para a reconstrução nacional, não esteja aberto ao diálogo e não inicie um 

trabalho de negociações sério e produtivo que venha a acabar com o referido impasse em que se 

encontra a categoria dos petroleiros e a direção da Petrobrás”.5 

Para os deputados federais contrários ao movimento grevista, os líderes sindicais não 

respeitaram as decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que declarou a ilegalidade da 

greve, e não respeitavam os interesses dos consumidores de combustíveis e das donas de casa. Para 

José Lourenço (PDS), os líderes sindicais eram irresponsáveis com as greves que afetaram a paz 

social do país, e por isso apelava ao presidente Fernando Collor de Mello “no sentido de que mande 

hoje ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional, a fim de acabar com os 

privilégios de meia dúzia de maus brasileiros; uma proposta que acabe com o monopólio estatal do 

petróleo”.6 

Para José Genoíno, a construção do entendimento nacional ocorrerá por meio do fórum de 

debates no âmbito parlamentar para discussão de propostas, de alternativas democráticas e de 

iniciativas legislativas para reordenar e reformar as instituições brasileiras. Para o deputado federal, 

o fórum representava a luta parlamentar para combater a farsa do pacto social e do consenso 

nacional defendidos pelo Governo Federal, e assim estabelecer “um procedimento democrático e 

uma discussão substanciosa, de mérito, de alguns temas nacionais, uma pauta política séria e 

transparente, com conteúdo, para discutir com a sociedade civil”.7 

O desmantelamento do serviço público era o método de ação política praticada pelos 

Governos Federais na década de 1990. A recusa em negociar as reivindicações dos movimentos 

grevistas e a atitude privatizante foram as soluções encontradas para criminalizar os servidores 

públicos brasileiros, acusados de lutar apensar pelos seus interesses corporativos. A violência sobre 

                                                 
ampla articulação sindical e popular, apoiada pelas entidades da sociedade civil e pelos partidos de esquerda, para 

lançar o movimento sindical em jornadas de protesto e luta contra o Plano e preparar uma greve geral” (RESOLUÇÕES 

DE ENCONTROS E CONGRESSOS, 1998, p. 456). 

5 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLVI, nº. 20, 20/3/1991, p. 2200.   

6 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLVI, nº. 20, 20/3/1991, p. 2217.   

7 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLVI, nº. 20, 20/3/1991, p. 2220.   
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o funcionalismo público representou a intransigência estatal para a prática do diálogo e da 

negociação, defendida e enfatizada pelos parlamentares petistas na crença democrática como único 

método capaz de solucionar os problemas sociais do país. 

A negociação é um item divergente nas análises do movimento sindical na década de 1990. 

Os autores Marco Aurélio Santa, Iram Jácome Rodrigues e Heloísa de Souza Martins concebem a 

negociação de forma positiva. Santana (2002) afirma que os sindicatos buscam a “incorporação de 

práticas alternativas de intervenção, negociação e organização (Câmaras Setoriais/Regionais, 

políticas públicas e sociais, e articulação no âmbito do Mercosul)” (SANTANA, 2002, p. 11) e 

Martins & Rodrigues (1999) mostram que a negociação é uma estratégia propositiva colocada em 

prática pelo sindicalismo cutista no início dos anos 90 “com o objetivo de garantir uma reforma do 

sistema de relações de trabalho mais favorável aos trabalhadores” (MARTINS & RODRIGUES, 

1999, p. 160). 

A interpretação da negociação como forma prejudicial para os movimentos sindicais no 

Brasil é feita por Armando Boito Jr. (1996) e Giovanni Alves (2000). Para Boito Jr. (2000) a 

proposta de sindicalismo propositivo da Articulação Sindical da CUT por meio de alternativas 

concretas mostrou a mudança de concepção e de estratégia do sindicalismo brasileiro com a 

parceria e a colaboração entre governo, patrões e trabalhadores. A efetividade da negociação levou 

as políticas setoriais e a constituição de fóruns tripartites, ao abandono do confronto e a omissão 

de questões ligadas aos trabalhadores sob a justificativa do realismo político em que “procura-se 

elaborar propostas que possam, no entender da corrente Articulação Sindical, ser assimiladas pelo 

bloco no poder” (BOITO JUNIOR, 1996, p. 93). Para Alves (2000), a mudança de orientação do 

confronto para a disponibilidade do diálogo é uma farsa concertativa em meio à crise do 

sindicalismo na década de 1990 “é a adoção de um neopragmatismo sindical, com a incorporação 

do discurso da ‘concertação social’, que apenas representa uma estratégia política de sobrevivência 

de parcelas organizadas da classe diante da ofensiva do capital na produção” (ALVES, 2000, p 

120). 

Na Câmara dos Deputados, os parlamentares petistas utilizaram a negociação como método 

de ação política na década de 1990 como meio de buscar soluções concretas para os trabalhadores 

e a sociedade brasileira. Como atores políticos, fizeram críticas e denúncias relacionadas à prática 

política dos movimentos sindicais e dos governos neoliberais. A seguir estão os discursos 

relacionados à atuação política e social do movimento sindical, da greve dos petroleiros, da greve 

geral, da criminalização dos movimentos sociais e da (não) negociação.  
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O reconhecimento da necessidade de mudanças nas estratégias e nas ações dos movimentos 

sindicais é importante para que as categorias profissionais não entrassem isoladamente em greve e 

para que conseguissem os objetivos das reivindicações como o reajuste salarial anual. Para Carlos 

Santana, o amadurecimento do movimento sindical é importante para reconhecer que os métodos 

do passado não estavam se concretizando na década de 1990, principalmente pela falta de 

orientação e de direção política.  

As Centrais Sindicais não estão dando nenhuma direção. Fui Presidente da CUT do 

Estado do Rio de Janeiro, meu Estado, e sei que o movimento sindical está 

completamente arrasado. Estamos verificando, cada vez mais, a situação das categorias 

que estão sofrendo, que não estão tendo orientação no sentido de que temos de unificar. 

Sabemos que há vários operários que ganham R$250,00, R$400,00, com o que não dá 

para sobreviver. Ao mesmo tempo, Deputados do campo chamado progressista - e não 

podemos fazer demagogia quando algumas categorias entram em greve - se limitam 

simplesmente a mandar um telegrama de solidariedade para essas categorias.8 

Para o parlamentar é fundamental a união das categorias que pretendem utilizar a greve como 

instrumento de reivindicação dos direitos salariais para combater o arrocho salarial vigente no país, 

porque “hoje, o movimento sindical está estraçalhado, porque não tem liderança, nem uma 

participação mais ampla. Não estamos conseguindo reunir nem as diretorias do sindicato para 

discutir um movimento mais amplo, e há necessidade disso neste País”.9 Para Santana a falta de 

perspectiva, de reunião e de ampliação dos debates com a sociedade e com o funcionalismo público 

das estatais eram representavam o pior momento dos movimentos sindicais. Por isso, “nós e as 

centrais sindicais temos de tomar alguma providência, porque não podemos mais ficar vendo 

categorias partirem para greves isoladamente, sem qualquer resultado”.10 

A crítica de Carlos Santana às centrais sindicais mostrou o distanciamento entre a prática 

parlamentar e a luta sindical no país. A incapacidade dos sindicatos na condução das greves dos 

trabalhadores com os métodos utilizados nos anos de 1970 e 1980 impossibilitou o sindicalismo 

não enxergar a atitude governista para a divisão do movimento sindical. A falta de lideranças, de 

união entre os trabalhadores e de atuação parlamentar fragilizou os movimentos reivindicatórios 

no momento de negociação com os governos. Era necessário mudar a postura e rever o fechamento 

diante da sociedade, impedindo seu apoio, sua sustentação e sua defesa para os movimentos 

grevistas. 

                                                 
8 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLV, nº. 24, 8/12/1994, p. 15049.   

9 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLV, nº. 24, 8/12/1994, p. 15049.   

10 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano XLV, nº. 24, 8/12/1994, p. 15050.   
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No ano de 1995 iniciava a luta dos deputados federais petistas pela negociação entre o 

Governo Federal e os trabalhadores em greve, e marcava a crítica dos movimentos sindicais à 

política neoliberal. Para Fernando Ferro, a paralisação anunciada pela CUT serviu como uma 

resistência pacífica, “mas firme dos trabalhadores, do Congresso Nacional e das pessoas que não 

querem abaixar suas cabeças frente a essa ofensiva de desmanche do Estado brasileiro”.11 A união 

e a mobilização da sociedade e dos movimentos sindicais eram importantes na luta contra a política 

neoliberal do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) como meta para o Estado brasileiro, 

afinal “os intelectuais tucanos têm de assumir os seus compromissos com a lógica do capitalismo. 

Portanto, não há por que criar ilusões com esse tipo de aliança. Estão convivendo, estão coabitando 

com o ideário que propõe o desmanche do Estado brasileiro”.12 

A atitude do Executivo diante as reivindicações dos trabalhadores teve como resposta a 

continuidade do arrocho salarial, a falta de negociação, a construção da campanha publicitária 

desqualificatória dos movimentos grevistas e de pressão no Congresso Nacional para a permissão 

da quebra dos monopólios estatais. Para João Paulo Cunha, as greves teriam a função de resgate da 

dignidade do trabalho e do salário, principalmente porque o Governo Federal continuava com a 

política da pobreza e da fome para os trabalhadores brasileiros. Para o deputado federal, as greves 

“precisam ser tratadas com seriedade pelo Congresso e pelo Governo Federal. A participação do 

trabalho na cena brasileira é absolutamente secundarizada em detrimento do capital e da ordem 

econômica”.13 

A greve dos petroleiros confirmava a situação de convulsão social no país pela falta de 

combustíveis, e o Governo Federal evitava a negociação com a intenção de culpar e derrotar o 

movimento grevista perante a sociedade brasileira. Para Paulo Paim, a negociação era a última 

tentativa para evitar a greve, que interessava aos petroleiros porque “este País não resiste a mais 

uma semana de greve, e os petroleiros, que sabem disso, estão com a responsabilidade de chamar 

o Governo para o diálogo, para o entendimento”.14 Para Fernando Ferro, a luta dos trabalhadores 

continuava mesmo com o fim da greve dos petroleiros, principalmente para se defenderem da 

                                                 
11 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano L, nº. 68, 28/4/1995, p. 7615. Para Heloísa de Souza Martins & Iram 

Jácome Rodrigues, a greve no início do mandato mostrou o lado intransigente do governo, pois “face à proposta 

governamental de levar às últimas conseqüências o processo de desregulamentação da economia, privatização das 

empresas estatais, reforma da previdência etc., a atitude dura frente aos trabalhadores grevistas tinha como objetivo, 

certamente, quebrar a espinha dorsal do movimento sindical” (MARTINS & RODRIGUES, 1999, p. 159). 

12 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano L, nº. 68, 28/4/1995, p. 7615. Para Marco Aurélio Santana, os primeiros 

meses de governo FHC tiveram forte oposição do movimento sindical por causa dos “planos de privatização e quebra 

de monopólios do setor estatal, buscados pela via da reforma constitucional, o governo atraiu sobre si uma onda de 

greves contrária às suas propostas” (SANTANA, 2002, p. 5).  

13 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano L, nº. 77, 12/5/1995, p. 9699.   

14 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano L, nº. 84, 23/5/1995, p. 10814.  
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proposta autoritária e antidemocrática dos parlamentares governistas com a não permissão de 

manifestação legítima dos trabalhadores brasileiros por meio dos sindicatos. Para o deputado, “não 

podemos incentivar a prática de destruição da organização dos trabalhadores”.15 

A negociação como proposta política mostrou à tentativa dos parlamentares petistas de 

ressaltar os aspectos democráticos e constitucionais das reivindicações dos movimentos grevistas 

por meio da crítica a atitude governista em direcionar o problema da greve para a sociedade ir 

contra os grevistas e do conflito entre parlamentares petistas apoiadores da greve e de deputados 

federais contrários ao movimento. Assim, a radicalidade ficou do lado governista, intransigente as 

reivindicações dos trabalhadores em greve e enquanto os parlamentares petistas continuavam 

defendendo a negociação como método para solucionar os problemas dos movimentos grevistas 

no país. 

A greve geral em nível nacional era resposta à política neoliberal com recessão, juros altos, 

arrocho salarial e desemprego para os trabalhadores. Para Paulo Rocha, as características do 

desemprego no Brasil eram agravadas com a política econômica direcionada para conter os 

investimentos, o poder de compra dos trabalhadores, e reforçar a exclusão social de 10 milhões de 

trabalhadores desempregados. Para o parlamentar, o desemprego causa a fome, a miséria e o 

aumento da violência nas cidades, e a greve geral é o momento para exigir a segurança, o emprego, 

a educação, a saúde e a agricultura: “as centrais sindicais brasileiras estão mobilizando os 

trabalhadores e exigem mudanças na política econômica. E nós, do Partido dos Trabalhadores, 

queremos mais e melhores empregos”.16 

Os atos preparatórios para a greve geral nas cidades de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de 

Salvador, de Porto Alegre, de Brasília e de São Paulo dimensionaram o tamanho da reivindicação 

dos trabalhadores contrários à política de desemprego, da falta da reforma agrária, da privatização 

da previdência social e do arrocho salarial contra os trabalhadores. Paulo Paim considera irrisória 

a política do governo na área social com 82% a menos de investimentos, a falta de verbas para a 

educação e para a saúde, e a retirada dos direitos dos trabalhadores, dos aposentados e dos 

servidores públicos por meio de reformas. Para o deputado federal, a greve geral, convocada para 

                                                 
15 Diário do Congresso Nacional. Seção I, Ano L, nº. 92, 3/6/1995, p. 12007. Para Santana, a reação governista a greve 

dos petroleiros com o corte de ponto, as faltas nos dias parados, a lista com o nome dos faltosos, a possibilidade de 

demissão em caso de função comissionada teve o objetivo de atingir a CUT como principal opositor, e “aqui, teríamos 

o ponto de inflexão para o movimento sindical nacional, que se agravaria com o avançar das transformações 

econômicas” (SANTANA, 2002, p. 6). 

16 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LI, nº. 105, 13/6/1996, p. 16741. Para Marco Aurélio Santana, “nos anos 90, 

a temática da garantia do emprego e as tentativas de combate ao desemprego assumem o primeiro plano” (SANTANA, 

2002, p. 8). 



 

864 

o dia 21 de junho de 1996, marca a indignação da sociedade contra a política neoliberal e é “uma 

data muito importante. O Governo Federal tem de notar que o povo brasileiro não quer que este 

País se torne um México, uma Argentina, um Suriname”.17  

Os três países, citados pelo deputado federal, continuaram com a inflação mensal com menos 

de 1% ao mês na década de 1990 e praticavam o arrocho salarial e o desemprego contra os 

trabalhadores. Para José Genoíno, a data do protesto, da paralisação e da ação política real e 

concreta, com a pauta por mais empregos, reforma agrária, aposentadoria digna e direito à vida, é 

“uma reação legítima das centrais sindicais à tragédia social do desemprego e exigência de 

melhores salários. Pesquisa do Gallup revela as principais reivindicações dos trabalhadores: 

emprego e salário”.18 

O apoio à greve geral pelos deputados federais petistas se mostrou frágil como método de 

pressão ao Governo Federal do PSDB, que continuou intransigente diante dos movimentos 

grevistas. Incipiente e com poucos reflexos na sociedade brasileira, a greve não conseguiu atingir 

os resultados esperados e demonstrou, mais uma vez, o distanciamento das propostas do 

sindicalismo e da sociedade brasileira. Eram problemas que atingiam a toda sociedade, mas que 

não encontravam apoio e nem recepção social.   

A alternativa utilizada pelos deputados federais do PT foi visualizar a prioridade partidária 

pela greve geral que direcionava a mobilização das centrais sindicais e a união com a sociedade no 

combate a política neoliberal do Governo Federal do PSDB. A perspectiva generalizante foi 

utilizada pelos parlamentares petistas na busca pela politização da sociedade, denunciando e 

tentando derrotar os problemas sociais da prática neoliberal. 

A reação governista diante dos manifestantes contra o desemprego foi o uso militar da 

polícia. Para Paulo Delgado, os governantes encontraram a forma de controlar os anseios da 

sociedade por meio da institucionalização da violência dos conflitos sociais, por isso era “preciso 

evitar a criminalização dos conflitos sociais. Uma passeata, um ato público e uma manifestação de 

                                                 
17 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LI, nº. 107, 15/6/1996, p. 17161. Contudo, na perspectiva de Heloísa de 

Souza Martins & Iram Jácome Rodrigues (1999), a greve geral marcada para 21 de julho de 96 não teve o sucesso 

esperado, pois “os próprios sindicalistas reconheceram que não houve adesão total, confirmando-se, assim, a resistência 

dos trabalhadores à proposta de greve em um contexto de desemprego” (MARTINS & RODRIGUES, 1999, p. 161); 

18 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LI, nº. 109, 19/6/1996, p. 17469. Para o deputado federal Paulo Paim, a 

greve é um momento importante para o crescimento da consciência política em que “o povo vai se politizando, até que 

um dia possamos ter um Congresso que represente de fato a maioria do povo brasileiro e um Presidente da República 

que tenha preocupação com essa maioria, e não com a minoria que é a elite”. Diário da Câmara dos Deputados. Ano 

LI, nº. 113, 25/6/1996, p. 18047 
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protesto são perfeitamente cabíveis e queridos dentro do sistema democrático. Ai do governante 

que busca a unanimidade”.19 

Para José Genoíno, a moderação, o controle e a autoridade são itens necessários para a força 

policial nas manifestações legítimas e democráticas, e evitar o uso da truculência e do radicalismo 

sobre os trabalhadores. A preparação firme, detalhada e controlada dos dirigentes sindicais para 

evitar o uso da violência pelos manifestantes é importante para reivindicar o combate à crise social 

e a legitimidade da pauta. Para o deputado federal, as ruas demonstraram o descontentamento social 

e “temos a tarefa e a responsabilidade de fazer com que essas manifestações tenham determinado 

nível de organização, preparo e direção, para impedir que, nesse clima de insatisfação e insegurança 

social, algum tipo de aventura comprometa seus objetivos”.20 

O uso das forças de repressão em conflitos públicos acontece de forma similar nos países que 

aplicaram o modelo neoliberal com as verbas do Banco Mundial e do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para a compensação dos impactos dos ajustes estruturais. Para Paulo Paim, o 

Executivo se nega a compreender os conflitos, se omite no atendimento das políticas sociais e 

agrava a instabilidade social, por isso não há “dúvida, muitos dos recursos proporcionados pelos 

organismos financeiros são destinados a equipar os órgãos de repressão”.21 

O desafio para as instituições democráticas era a incorporação da dimensão institucional dos 

movimentos sociais, para que ultrapassasse a pressão e o radicalismo do tudo e do nada. A 

negociação era o instrumento necessário para solucionar os impasses artificiais entre os 

movimentos e as instituições. Para José Genoíno, os impasses que surgiram na intransigência de 

não negociar e não ceder às reivindicações e os objetivos do Governo Federal e dos movimentos 

sociais mostraram a fragilidade do Congresso Nacional em solucionar as greves no país. Para o 

deputado federal, a dimensão institucional dos movimentos sociais era fundamental para a defesa 

da “democracia social com a garantia de direitos, promoção da cidadania e construção de um 

patamar mínimo de dignidade e civilização do ponto de vista da decência social. E são da essência 

do movimento social a disputa, a pressão e a negociação”.22 

                                                 
19 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LIII, nº. 85, 21/5/1998, p. 13527. A perspectiva dos deputados federais do 

Partido dos Trabalhadores é similar a de Vera Lúcia Vieira (2005) sobre a criminalização dos movimentos sociais. Para 

a autora, a criminalização acontece porque as leis continuam a ser estabelecidas pelo alto e “têm como preceito básico, 

não o atendimento das demandas sociais, mas, pelo contrário, a rearticulação do bloco do poder de forma a apaziguar, 

cooptar e anular as demandas sociais latentes” (VIEIRA, 2005, p. 198). 

20 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LIII, nº. 85, 21/5/1998, p. 13541.  

21 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LIII, nº. 86, 22/5/1998, p. 13866.  

22 Diário da Câmara dos Deputados. Ano LIII, nº. 105, 19/6/1998, p. 16777.  
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A solução parlamentar para a situação dos movimentos sociais e sindicais era a 

institucionalidade democrática como método político para a garantia dos direitos sociais, 

mostrando o distanciamento das lutas nas ruas e na Câmara dos Deputados. Contudo, a capacidade 

dos parlamentares de intervenção na solução das greves no país se mostrou limitada, porque não 

conseguiu defender e negociar a pauta com o Governo Federal.  

A livre negociação – defendida no início da década de 1990 – era incentivada pelos 

Executivos sob o argumento de não intervir nas relações de trabalho entre empresários e 

trabalhadores, contudo os próprios Governos Federais colocavam em prática uma política de não 

negociação com os sindicatos. Entre a livre negociação e a negociação estava o olhar observador e 

parcial dos neoliberais em toda a década de 1990, onde as tensões foram explícitas em atos de 

autoritarismo sob os movimentos grevistas e as opções políticas foram direcionadas para o capital. 

Para Heloísa de Souza Martins & Iram Jacóme Rodrigues (1999), a característica geral entre os 

anos de 1995 e 1998 pode ser restrita a flexibilização: do lado do Executivo e dos empresários 

resolveria o desemprego com a redução do custo do trabalho; e do lado dos trabalhadores, traria a 

jornada de trabalho flexível, o banco de horas e a diminuição das horas extras. 

Na prática, entretanto, a livre negociação era limitada pelo quadro econômico de 

recessão e desemprego e pelas medidas governamentais que deslocavam para o interior 

da empresa o processo de negociação, dificultando a participação das entidades sindicais 

(MARTINS & RODRIGUES, 1999, p. 172). 

O método da negociação como prática política entre os trabalhadores e os Governos se 

mostrou insuficiente para que as reivindicações dos trabalhadores fossem aceitas. Negociar e não 

garantir uma resposta política concreta demonstrou a ineficiência da prática negociadora defendida 

pelos parlamentares petistas, principalmente porque os Executivos optaram por governar sem 

diálogo e sem negociação com os sindicatos e com os parlamentares oposicionistas. Como não 

houve aceitação no método de governar, o uso da repressão e do radicalismo por meio da força 

policial explicitou traços de autoritarismo nas relações entre Estado e movimentos sociais. Os 

parlamentares do PT mostraram a continuidade da tentativa de intervir nos movimentos sociais, 

repudiando o uso da violência e orientando o controle dos dirigentes sobre os manifestantes sociais. 

A relação entre a falta de investimentos sociais e os empréstimos com as instituições financeiras 

internacionais foi denunciada como forma de priorizar a repressão policial em contrapartida à 

péssima situação dos trabalhadores.  
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Em uma década marcada pelo neoliberalismo como projeto político implantado no Brasil por 

meio dos Governos Federais, os deputados federais do Partido dos Trabalhadores optaram pela 

negociação como método de ação política no Legislativo. Contudo, a intransigência governamental 

diante dos parlamentares oposicionista e dos movimentos grevistas mostrou como as 

reivindicações dos trabalhadores diante da livre negociação entre empresários e trabalhadores e da 

negociação entre sindicatos e Governos, principalmente na greve dos petroleiros, não surtiram 

efeito. 

As situações conflitivas demonstraram como a relação entre parlamentares e os movimentos 

sindicais e grevistas eram tênues, principalmente porque os deputados federais do PT consideravam 

capacitados para sugerir métodos inovadores para que o sindicalismo brasileiro reagisse diante da 

política neoliberal. O conflito ainda foi percebido diante da greve geral e da criminalização dos 

movimentos sociais em que as expectativas sindicais não foram apoiadas pela sociedade brasileira, 

mesmo com o neoliberalismo atingindo a todos e sem exceção, e a continuidade do uso autoritário 

da força policial contra a sociedade. 

Enfim, o texto mostrou como os parlamentares do Partido dos Trabalhadores conceberam a 

luta dos movimentos sindicais na década de 1990 por meio da negociação e do conflito, entre 

sindicatos e Executivos, e sindicatos e Legislativo. Nos discursos dos deputados federais do PT foi 

percebida a defesa do pleno emprego e a luta contra o neoliberalismo como uma proposta política 

dos trabalhadores no país.  
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UMA ANÁLISE SOBRE A ATUAÇÃO DO MOVIMENTO ESTUDANTIL BRASILEIRO 

DURANTE O ANO DE 1977. 

Welton de Abreu Oliveira1 

Introdução 

A atuação dos estudantes na luta pela democracia na segunda metade da década de 1970 teve 

o seu auge no decorrer do ano de 1977. Esse ano foi marcado por ações do movimento estudantil 

a favor do alargamento da distensão política visando ao aceleramento do processo de abertura 

democrática.  

O presente texto analisa o movimento estudantil nas ruas do estado de São Paulo para tentar 

compreender como os protestos e as manifestações desenvolvidas por eles no decorrer do ano 

minaram a legitimidade do regime militar.  

Acredita-se que as manifestações foram sendo ampliadas durante todo o ano, deixando de 

lado a pauta sobre a situação do ensino superior e da educação pública para adotarem questões 

sobre a política brasileira.  

Por conseguinte, o movimento estudantil se tornou um dos primeiros movimentos sociais a 

retornar às ruas, depois do ato institucional nº 5, com a intenção de derrubar o governo militar e 

restaurar a democracia no Brasil.  

Busca-se, portanto, examinar as fontes produzidas pela imprensa para compreender como 

foram retratados os eventos produzidos pelos estudantes durante o ano de 1977 

Os estudantes nas ruas de São Paulo 

As universidades de São Paulo assistiram, de janeiro a abril, a uma dezenas de episódios 

promovidos pelos estudantes em protestos contra a redução da verba para as universidades e o 

sucateamento do ensino público.   

Os primeiros atos gerados pelos estudantes nas ruas de São Paulo durante o ano de 1977 

foram motivados por questões referentes ao ensino universitário e à educação, mas como o temor 

do governo era com as manifestações fora do espaço do campus universitário, preparou-se para 

acabar com qualquer tipo de mobilização pública pretendida pelos estudantes.  

                                                 
1 Mestrando em História pela Universidade Salgado de Oliveira – UNIVERSO. wabreuoliveira@hotmail.com 
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Ao receber a notícia de que os estudantes da Universidade de São Paulo promoveriam uma 

concentração em frente à Secretaria de Educação, no largo do Arouche, no centro da cidade, o 

Secretário de Segurança Pública, coronel Antonio Erasmo Dias, decidiu realizar uma manobra que 

mobilizou boa parte do aparato policial do estado de São Paulo, através da “Operação Bloqueio” – 

que causou um enorme engarrafamento na capital – operacionalizada pelo departamento de 

Operação do Sistema Viário e que contou como o auxilio de Policiais Militares e Rodoviários2.  

A preocupação em manter o movimento dentro dos limites da universidade era bem clara na 

fala do secretário de educação, quando afirmou que: 

Se um comício político tem de ser autorizado com 48hs de antecedência, imaginem uma 

passeata como esta, que tem um único objetivo de conturbar. Não estamos interessados 

em que se realize essa manifestação e ela seguramente não se realizará. Soubemos que 

alunos não só da USP, mas também da PUC, se estão dirigindo para cá. Não venham, 

porque aqui não vão se concentrar. Para isso há o ‘campus’ da universidade, onde eles 

podem reunir-se à vontade, porque lá eu não vou.3  

De acordo como o jornal Folha de São Paulo, o objetivo dessa operação era impedir que os 

estudantes do DCE-Livre da USP se concentrassem no largo do Arouche e expusessem a situação 

do ensino superior e da educação pública4.  

Se o jornal Folha de São Paulo deu ênfase ao engarrafamento e aos transtornos da operação 

bloqueio, a revista Isto É tentou equilibrar as atenções entre as reivindicações estudantis e as 

conseqüências da “contramanifestação”, promovida pelo coronel Antonio Erasmo Dias, que, 

segundo a matéria produzida pela revista, havia se transformado num “happening infernal”, 

envolvendo toda a população.  

O secretário de educação Dr. Bonifácio Coutinho Nogueira, em entrevista ao jornalista Alex 

Solnik, da revista Isto É, disse que apoiava a operação do coronel Erasmo, porque deveria evitar o 

“mal maior”, que, segundo ele, “era o mais importante para a segurança”. No entanto, a escolha do 

secretário foi equivocada, pois é difícil antecipar qualquer coisa maior do que os feitos realizados 

pela mobilização de toda a polícia paulistana5. 

Em entrevista ao jornal O Globo, o secretário afirmou ter proibido a passeata “porque era 

melhor proibir do que reprimir”, pois a manifestação tinha apenas um o objetivo: o de perturbar a 

                                                 
2 ISTO É, 08/04/1977.  p  15 
3 O Globo, 31/03/1977. p 13[grifo meu] 
4 Folha de São Paulo, 31/03/1977.  p 16. 
5 ISTO É, 08/04/1977.  p  16 
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ordem pública6, ou seja, a memória da violência travada entre o movimento estudantil de 1968 e o 

aparato repressivo do governo ainda estava presente na lembrança dos representantes do poder 

estatal. 

Essa lembrança se evidenciava no relato do jornalista Nirlando Beirão que demonstrou certa 

antipatia ao movimento estudantil de 60, apresentando-o em seu texto como um movimento de 

pequeno-burguês, com grandes divergências ideológicas e bandeiras de luta superadas. Contudo, 

observou com bons olhos o movimento de 70, afirmando que o esse último era mais aparelhado e 

crítico, e não apenas contestatório.7   

Na análise de Angélica Muller, o ressurgimento do movimento estudantil ocorreu em “novos 

moldes” e com características muito diferentes das do movimento de 1968: a plataforma de luta 

era ampla e não estavam armados (MULLER, 2010, p.56). 

Já para a autora Mirza Pelliciota, o movimento estudantil renasceu durante um período 

“marcado por posicionamentos, formas de resistência e rearticulação política que pouco a pouco 

adquiria uma fisionomia”, que se diferenciava do movimento da década de 1960.  

Segundo o jornalista Alex Solnik, da revista Isto É: 

No mesmo dia [...] 3 mil estudantes estavam reunidos na politécnica, na cidade 

universitária. Informados de que a polícia havia fechado o acesso ao largo do Arouche, 

transformaram a concentração que lá fariam numa caminhada de alguns quilômetros até 

o largo de Pinheiros. Chegando às treze horas, sentaram-se e leram em coro as suas 

reivindicações: mais verbas para a educação, ensino público e gratuito para todos, contra 

o ensino pago e o aumento de anuidade superior a 35% nas escolas, contra a carestia8. 

Desta feita, o editorial confirma que “os estudantes não proferiram nenhuma palavra que 

pudesse soar como contrária à ordem vigente ou pregando violência”9, mesmo assim, treze 

universitários foram presos no largo do Arouche, o que debelou uma greve permanente até que os 

alunos fossem soltos. 

  Outro grande evento ocorreu em maio, quando os estudantes se concentraram no largo de 

São Francisco, em São Paulo, em resposta à prisão de jovens universitários e operários acusados 

de participar da organização clandestina Liga Operária, quando distribuíam convites para a 

comemoração do dia de trabalho.  

                                                 
6 O Globo, 31/03/1977. p 13. 
7 Isto É, 11/05/1977. P 14 
8 Isto É, 08/04/1977. p 15. 
9 Isto É, 08/04/1977. P17 
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A concentração contou com estudantes das universidades da USP, da PUC e de outras 

faculdades da capital, bem como de cidades do interior do estado de São Paulo. Cerca de 10 a 15 

mil estudantes se encontraram no largo para protestarem contra a prisão dos colegas.  

 Enquanto isso, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o secretário de segurança 

pública Antonio Erasmo Dias argumentava: “O largo de São Francisco não é território livre? Então 

é livre. Não vou fazer nada, mas também não deixarei passar do mínimo necessário.” O que 

demonstrou um falta de preparo por parte do governo para impedir a concentração como havia 

ocorrido na manifestação realizada no mês anterior.  

  Para a revista Isto É, o coronel Erasmo e o delegado Fleury afirmaram que os presos faziam 

parte de uma organização que infiltrava seus militantes na sociedade para incentivar a luta armada 

contra o governo, ou seja, os detidos continuaram incomunicáveis, mesmo em relação a seus 

advogados, pelo menos durante todo o mês de maio10.  

 Aos estudantes paulistas restou apenas o alívio de que, se não conseguiram libertar os 

colegas, obtiveram sucesso em um protesto sem violência e, assim, conseguiram solidificar mais 

um avanço em seu crescente exercício mobilizatório11. 

 A julgar pela repercussão que despertou em outros estados, a manifestação foi vitoriosa. 

Em Minas, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas parou as aulas e os estudantes redigiram 

manifestos contra a prisão dos universitários e operários de São Paulo. 

No Rio, as universidades convocaram uma concentração em sinal de solidariedade aos 

estudantes presos pela polícia de São Paulo.  

 Na assembléia realizada pelos estudantes do rio de Janeiro, ficou aprovada a moção de apoio 

à organização do III Encontro Nacional dos Estudantes, marcado para o dia 4 de junho. O objetivo 

era realizar em todas as instituições de ensino superior discussões para definir a proposta do 

Encontro Nacional e eleger as lideranças que debateriam a possibilidade de reconstruir a União 

Nacional dos Estudantes.12  

 Dessa forma, o movimento estudantil obteve uma nova dimensão e um sentido de unidade, 

que possibilitou a ampliação de sua pauta de reivindicação rompendo com os limites da 

universidade para ganhar o espaço público definitivamente durante a década de 1970.  

 No entanto, “é preciso ter em mente que o movimento estudantil de 1977 se reconstruía sob 

o impacto da derrota da luta armada e, conseqüentemente, o extermínio dos grupos de esquerda 

                                                 
10 Isto É, 11/05/1977.  P 13 
11 Isto É, 11/05/1977.  P 14 
12 Folha de São Paulo, 05/05/1977 p26 
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que nela apostaram, cuja base social era, em grande parte, o movimento estudantil” 

(NAPOLITANO, 2002, p.41).  

A grande imprensa paulista e o movimento estudantil. 

Os meios de comunicação tiveram uma participação ativa durante o regime militar brasileiro 

e o estudo desses órgãos é de fundamental importância para o entendimento de vários aspectos 

desse período13. 

Um desses aspectos refere-se à cobertura dada pela imprensa escrita (Folha de São Paulo, O 

Globo e a Isto É) aos principais eventos promovidos pelos estudantes durante o ano de 77. Percebe-

se que a implantação da censura não impediu que alguns deles se transformassem em locais de 

resistência jornalística contra o regime político de exceção e de produzir um farto material 

jornalístico sobre os protestos.  

Desse modo a escolha do editorial para a divulgação ou não da atuação dos estudantes que 

retornavam para as ruas em 1977 obedecia ao posicionamento político e ideológico dos jornalistas, 

comentaristas, cronistas e, principalmente, dos donos dos jornais e das revistas. 

Alzira Alves de Abreu afirma que, “até os anos 1970, a empresa jornalística era controlada 

por seu proprietário, o que lhe dava a possibilidade de um total domínio sobre a orientação política 

e o noticiário”. A partir dessa década, ocorreram grandes investimentos na modernização da 

produção mudando a estrutura administrativa das empresas, que passou para as mãos de acionários, 

fazendo com que a mídia atuasse com as regras do mercado, visando ao lucro. 

 O perfil do jornalista para trabalhar nessas novas empresas de mídia havia mudado. Eles 

deveriam ser capazes de atrair leitores para seus jornais, ou seja, se tornaram figuras centrais nessa 

nova imprensa escrita da década de 1970 (ABREU, 2006, p.76).  

 Portanto, o posicionamento da imprensa durante período estudado não foi homogêneo, mas 

variava de acordo com os interesses dos sócios e dos jornalistas de cada órgão da grande imprensa. 

É essencial entender que o conceito de democracia era compreendido de formas distintas pelo 

movimento estudantil e pela grande imprensa: para a maior parte dos órgãos de comunicação, a 

democracia significava a volta da normalidade “jurídica-política” e dos direitos individuais, 

                                                 
13 Adota-se para esse trabalho a definição de grande imprensa por uma atuação de longa duração, pela 

amplitude de circulação e pela participação relevante em vários âmbitos da sociedade, inclusive na política. 

CAPELATO, Maria Helena. História do Tempo presente: A Grande Imprensa como fonte e objeto de estudo. 

In DELGADO, Lucilia de Almeida Neves e FERREIRA, Marieta de Moraes (org) História do tempo 

presente. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.  
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enquanto que para o grupo de esquerda, poderia ser entendida como a reorganização institucional 

do país na luta por direitos coletivos ou como solução para derrubar o governo e implantar o 

socialismo (NAPOLITANO, 2002, pp.149-156). 

Cabe lembrar, que os jornais e as revistas “tem especificidades que não permitem a 

identificação como os partidos políticos porque são instituições de caráter, ao mesmo tempo 

público e privado”.  Mas, destaca-se a maneira como registram e interpretam os acontecimentos: 

no intuito de construírem uma memória sobre o fato e si mesmos. 

Com a abertura democrática, a luta pela construção da memória, em relação à atuação dos 

jornais e revistas, teve a intenção de garantir para os órgãos da imprensa uma posição de vítima do 

poder repressivo do governo e de bastião da resistência à ditadura. 

Dessa maneira, o embate ideológico percebido no decorrer da investigação deveu-se à 

memória construída pela grande imprensa liberal sobre a atuação do movimento estudantil no ano 

de 1968. A memória foi utilizada pela grande imprensa para desqualificar as manifestações dos 

estudantes como liderança do processo de transformação do contexto político e social por 

concordarem que o projeto de transição deveria ser uma abertura por cima (ARAUJO, 2006, pp. 

153-154). 

Maria Helena Capelato afirma que:  

A memória dos liberais da imprensa que tiveram participação política significativa no 

período baseia-se numa lógica binária através da qual os representantes dos jornais são 

apresentados como vítimas dos arbítrios dos militares, relegando ao esquecimento o 

papel de liderança que tiveram no golpe de 1964, justificado contra o comunismo e pela 

defesa da constituição de 1946, que consideravam ameaçadas pelos comunistas. 

(CAPELATO, 2014, p. 6838) 

Capelato afirma que a grande imprensa teve uma atuação política relevante para período, não 

só no que se refere às relações com o poder, mas também em relação ao papel que desempenhou 

como formadora de opinião (CAPELATO, 1989, p.12) e na difusão da ideologia liberal. 

Assim sendo, os órgãos da grande imprensa utilizavam-se da divulgação das manifestações 

estudantis sem, no entanto, deixar de lado a compreensão do conceito de democracia com base nos 

princípios liberais, que se contrapunha ao entendimento de democracia de esquerda.  

Cabe lembrar que os fundamentos liberais da imprensa são edificados antes mesmo do 

período escolhido para o recorte cronológico deste trabalho. Maria Helena Capelato e Maria Ligia 

Prado, ao analisarem editoriais do jornal O Estado de São Paulo, da década de 1930, constatam 
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que os veículos de comunicação já se definiam como portadores de “balizas ideológicas liberais,” 

consubstanciadas na prática democrática (CAPELATO, 2014, p.6837). 

O conteúdo veiculado pela imprensa evidenciava o paradigma da democracia como 

aglutinadora de uma nova cultura política que serviu para direcionar os representantes dos veículos 

de comunicação que compartilhavam de uma mesma “base filosófica e doutrinal, de uma leitura 

comum do passado histórico, de uma visão institucional, de uma concepção ideal de mundo e do 

mesmo discurso” (BERSTEIN, 1998, pp.349-363) com a intenção de restaurar o estado 

democrático de direito e garantir que a abertura fosse feita de cima para baixo, ou seja, sem romper 

com a ordem vigente.  

 Essa posição ficou clara no editorial assinado pelo jornalista Nirlando Beirão, da revista 

Isto É, quando aponta que: 

Embora os estudantes não concordem com a idéia de uma indulgência oficial 

(indulgencia que o presidente Geisel batizou fugazmente de “distensão”), o fato é que a 

própria evolução política e seus desdobramentos enfunaram a determinação dos 

universitários de todo o país a se reorganizarem. Houve as eleições de 74. [...] O espaço 

estava aberto. (CAPELATO, 2014, p.6837) 

O conceito de ideologia adotado para este texto corrobora com a idéia da autora Marilena 

Chauí, que afirma: 

A ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (idéias e 

valores) e de normas ou regras (de conduta) que indicam e prescrevem aos membros da 

sociedade o que devem pensar e com devem pensar, o que devem valorizar e como 

devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como 

devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático (normas, 

regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos 

membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as 

diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da 

sociedade em classes a partir das divisões na esfera da produção (CHAUÍ, 1984, p.108-

109).  

 Corrobora com essa idéia a autora Maria aparecida Aquino, apontando que a grande 

imprensa acreditava que o regime militar não representava um governo que pudesse garantir o 

projeto liberal de sociedade, devido aos abusos de poder “pelos chefes da nação, usurpando os 

direitos naturais dos homens” (AQUINO, 1999, p.35).  

 Dessa forma, alarmados com as demonstrações mais agitadas dos movimentos sociais, os 

teóricos da ideologia elitista repetem que apoiam o progresso, porém não aceitam sacrificar a ordem 
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e garantem que nenhuma radicalização nas exigências populares pode prejudicar a proteção as 

liberdades individuais (KONDER, 2002 p. 255). 

Logo, predominava entre os veículos de comunicação uma desconfiança de que o governo 

não cumpriria com o projeto de distensão política – já que havia deixado de lado os princípios 

liberais – proposto no início da década de 1960. Para o governo, a distensão política significava a 

institucionalização da ditadura, ou seja, a normatização autoritária da ditadura durante o governo 

Geisel (AQUINO, 1999, pp. 37-42). 

 Portanto, o novo contexto de protestos estudantis contra o regime foi amplamente divulgado 

pela imprensa paulista e nacional durante todo ano de 1977 sob novos paradigmas democráticos e 

o fim do regime autoritário.  

Considerações finais 

A utilização da imprensa como fonte, sem deixar escapar alguns aspectos da relação entre a 

história e a mídia, se faz essencial para a análise de um objeto da história do tempo presente, neste 

caso específico, a atuação do movimento estudantil nas ruas de São Paulo, no ano de 1977. 

O papel da grande imprensa como arena de debates e articulação política foi fundamental 

para compreender que o objetivo inicial dos estudantes era exigir do governo melhorias no ensino 

público e que, durante o ano, as pautas se ampliaram através de questões políticas que minaram a 

legitimidade do regime militar. 

Desse modo, a escolha do editorial para a divulgação ou não da atuação dos estudantes que 

retornavam para as ruas em 1977. Ademais, serviu como estratégia para burlar a censura e 

denunciar a falta de liberdade democrática no país durante a década de 1970.  
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DEL GAY POWER A LA DIVERSIDAD SEXUAL: POLITIZACIÓN DE IDENTIDADES 

SEXUALES DISIDENTES EN EL SALVADOR 

Amaral Palevi Gómez Arévalo1 

A manera de introducción 

El orden sexual en la sociedad salvadoreña está basado en la heteronormatividad, la jerarquía 

y los esencialismos sexuales binarios, con preponderancia de lo masculino sobre lo femenino 

(Martín-Baró, 2012). Favoreciendo así, desde la dominación masculina la homofobia, la exclusión, 

las violencias y la muerte de las identidades sexuales que no están de acuerdo con el patrón 

heterosexual. En este orden simbólico hegemónico, existe un movimiento social de lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, transgéneros y travestis (LGBT), que reivindica Derechos al Estado y 

Deberes a la sociedad. 

Esta colaboración tiene el objetivo de dar a conocer algunas de las marchas y contramarchas 

de la politización de identidades LGBT entre 1992 a 2015; contribuyendo a la construcción de una 

Memoria Histórica de las identidades sexuales disidentes en El Salvador.  

La perspectiva teórica utilizada es la histórica, a la cual se integran como categorías de 

análisis las acciones simbólicas de Bourdieu (1999) y la propuesta de política sexual que desarrolla 

Sérgio Carrara (2010). Por acciones simbólicas comprenderemos las actividades públicas de 

subversión simbólica que las personas LGBT realizan contra el dominio simbólico heterosexual, 

mestizo y burgués, manifestando orgullosamente su experiencia sexual (Bourdieu, 1999, p.143-

148). Respecto a la política sexual (Carrara, 2010, p. 133-136), se enfocará en conocer los 

momentos de construcción de un sujeto político LGBT, que utiliza el estigma y la discriminación 

a sus deseos y prácticas sexuales, como medios de reivindicaciones políticas que divisa la 

construcción simbólica de una sociedad que respete los Derechos Humanos y abierta a las 

diferentes formas de expresión de la sexualidad. 

Se identifican cuatro momentos históricos de politización de las identidades LGBT en El 

Salvador. El primero es el power gay, en donde encontramos los primeros momentos de 

organización travesti, gay y lésbico posterior a la conclusión de la guerra interna. El segundo es lo 

LGBT, el cual se relaciona, por una parte a una división del movimiento y por otra a la construcción 

                                                 
1 Doctor y Máster en Estudios Internacionales en Paz, Conflictos y Desarrollo (Universitat Jaume I). Con experiencia 

profesional en la gestión de proyectos para el desarrollo con énfasis en trabajo comunitario, educativo, escolar y 

docencia universitaria. Sus líneas de investigación son Estudios de Paz, Violencias y Estudios LGBT. O Istmo. 

amaral.palevi@gmail.com 
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de identidades políticas. El tercer momento es el de Diversidad Sexual, en este se realizó una 

unificación del movimiento LGBT y su surgimiento como un actor político. El cuarto momento, 

que recién inicia en el año 2015, es el de un reconocimiento social restringido de lo LGBT. Cada 

uno de los anteriores será abordado en esta comunicación. 

Agradezco el tiempo y la valiosa información proporcionada por Joaquín Cáceres Karla 

Avelar, Vi Rivera, Douglas Salazar† y Cruz Torres, sobre sus acciones institucionales, que al 

mismo tiempo constituyen la politización de las identidades sexuales disidentes. 

1 Power gay: los primeros pasos 

La politización de identidades LGBT en El Salvador es producto de la postguerra. Antes y 

durante las dictaduras militares y el conflicto armado, la condición de homosexualidad estaba fuera 

de los discursos públicos, de la vida social y de la academia. Por tales situaciones la vivencia de 

una sexualidad disidente a la norma heterosexual binaria era confinada a espacios marginales y 

estigmatizantes, como lo era el mítico salón-bar La Praviana en el centro histórico de San Salvador. 

Este espacio era frecuentado por travestis, nombre con el cual eran conocidos hombres pobres que 

se vestían de mujeres y ejercían el trabajo sexual, en el mayor de los casos, como medio de vida.  

Con la finalización del conflicto armado en 1992, un primer colectivo de travestis y algunos 

hombres gays, a consecuencia del VIH, se comenzaron a reunirse a finales de 1992 en San 

Salvador. En este grupo surge el primer colectivo gay, que en 1994 transforma el estigma de la 

homosexualidad en emblema de su lucha política. Inicialmente fueron conocidos como Grupo 

Entre Amigos. Hasta el año 1997 las acciones del Grupo están amparadas por la Fundación 

Nacional para la Prevención, Educación y Acompañamiento de la Persona VIH/SIDA (Fundasida), 

institución que promovió el grupo de apoyo para personas gays y travestis infectadas por VIH, al 

cual William Hernández y Joaquín Cáceres asistían y posteriormente pasaron a ser los impulsadores 

de la nueva organización gay que nace el 23 de Marzo de 1994. En el año 1998 se abren las oficinas 

independientes del Grupo, el cual comienza a ser reconocido socialmente como Asociación Entre 

Amigos. 

La Asociación Entre Amigos, desde sus inicios le otorgó un carácter político a su proceso 

organizativo con el objetivo de promover y defender los Derechos Humanos de la comunidad 

LGBT. Sus acciones iniciales se pueden englobar bajo el eslogan del “Power Gay”, tratando de dar 

un giro de 180° a la condición cultural negativa y estigmatizada de lo homosexual. 
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Paralelamente, existió un esfuerzo de mujeres lesbianas por politizar esa identidad. Después 

de finalizada la guerra interna, integrantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 

(FMLN), comienzan a reflexionar sobre nuevos caminos para construir un mejor El Salvador. Entre 

estos espacios de reflexión, por medio de la convocatoria de mujeres extranjeras, comenzó a 

reunirse un grupo de mujeres para reflexionar sobre la mujer lesbiana como sujeta política necesaria 

al interior del contexto salvadoreño (Ready, 2007). El nombre con el cual fueron conocidas fue La 

Colectiva lésbica-feminista salvadoreña de la Media Luna, teniendo una vida institucional entre 

1992 hasta 1997. Su disolución estuvo marcada por 1) las discrepancias con el movimiento de 

mujeres y el feminista que no deseaban ser identificados como lesbianas debido al estigma de los 

patrones heteronormativos patriarcales dominantes; 2) la retirada de las mujeres extranjeras que 

convocaban en mayor medida las acciones de la colectiva y 3) los vínculos afectivos-políticos que 

en determinados momentos dadas sus disputas y rupturas, no permitieron la continuidad 

institucional de la colectiva. Una de las integrantes de esta colectiva realizó trabajo organizativo al 

interior de Entre Amigos entre 1999 al 2004, pero por diferencias metodológicas al interior de Entre 

Amigos, ese esfuerzo se desarticula (Matus, 2011). 

Simultáneamente a estos movimientos lésbico y gay organizativos visibles, existió uno 

denominado Mano Amiga, integrado por profesionales gays. Un grupo cerrado que mantenía en el 

anonimato a sus miembros. Este grupo, por lo que se conoce, tuvo una vida asociativa de dos años. 

En el año 1998 se conoció la existencia de un colectivo llamado El nombre de la Rosa que agrupaba 

a travestis. 

La acción simbólica de mayor relevancia de esta época fue la realización de la primera 

Marcha del Orgullo Gay, nombre designado bajo los preceptos internacionales de aquel entonces, 

en junio de 1997. Por medio de invitaciones fotocopiadas y pegadas en los postes del tendido 

eléctrico y telefónico del centro histórico de San Salvador, se realizó un llamado a participar en la 

Gran Marcha del Orgullo Gay. La Marcha tuvo un carácter de protesta en recuerdo de la masacre 

de 12 travestis por parte del ejército salvadoreño en el año 1984, teniendo una participación de unas 

200 personas aproximadamente, lo cual sorprendió a los propios organizadores que esperaban una 

participación de 20 a 50 personas. Constituyéndose en el acción simbólica de las disidencias 

sexuales LGBT de mayor vida en Centroamérica. 

 

2 LGBT: una sopa de letras que aumenta 
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El cambio de siglo también promovió modificaciones, avances y disputas al interior del 

movimiento gay. En la década del 2000 se hacen presentes nuevos colectivos y organizaciones 

LGBT, entre los que cabe destacar que el movimiento de travestis adquiere la identidad política de 

mujeres trans, el cual agrupa a transexuales, transgéneros y travestis. 

Las mujeres trans por aspecto específicos de su identidad, los procesos de exclusión y 

estigmatización que este colectivo de personas sufren, plantean demandas que no son el foco 

principal para hombres gays, en stricto sensu. Me refiero a la solicitud de una ley de identidad de 

género, acceso seguro a procesos de hormonización para modificar sus características masculinas 

por femeninas y por último, pero no menos importante, llamar la atención al propio movimiento 

LGBT sobre las violencias diversas que las mujeres trans reciben por manifestar esa identidad 

públicamente: crímenes de odio con altos conatos de tortura y barbarie (Red Latinoamericana y del 

Caribe de Personas Trans, 2012, p. 14-15), niveles de infección del VIH del 25.8% en esta 

población (Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, 2014, p. 13), y lo más preocupante, la 

negligencia del aparato gubernamental para investigar y dar resolución a los asesinatos y su 

desinterés en garantizar los Derechos Humanos fundamentales de la población Trans (Linares, 

2014, p. 3). 

Por otra parte el movimiento lésbico, a finales de la década del 2010 estructura colectivos 

de vida institucional mayor y procuran nuevas metodologías para dar dirección a sus acciones 

políticas.  El movimiento lésbico tiene una clara distinción respecto al movimiento gay o trans. El 

trabajo sobre VIH que ha sido uno de los focos estructuradores en los anteriores, en el movimiento 

lésbico no es hegemónico, por lo cual sus estrategias de incidencia política y liberación del cuerpo 

de las mujeres presentan una diversificación de caminos. Por ejemplo, el arte, la comunicación o 

la investigación social se presentan como ejes para expresar sus demandas y reivindicaciones a la 

sociedad salvadoreña. 

En esta misma década surgen otros colectivos gays. Estos continúan su foco de trabajo 

basado en la prevención del VIH, aunque sus poblaciones de atención se diversifican al igual que 

sus metodologías. Por ejemplo, los jóvenes gays, para los cuales se tuvieron que desarrollar 

metodologías de trabajo adecuadas para este tipo de población. Por tal razón, la utilización del 

deporte, el arte u otras expresiones artísticas para sensibilizar y prevenir el VIH-SIDA con jóvenes 

se hicieron presentes en los procesos educativos para esta población. Las nuevas organizaciones 

Lésbicas, Gays y Trans que fueron surgiendo en la década del 2000, la mayoría de sus fundadores 

pasaron por procesos educativos y formativos de prevención del VIH, Diversidad Sexual y 

Derechos Humanos que Entre Amigos brindó. 
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Desde el surgimiento del primer caso registrado de VIH-SIDA en El Salvador en el año 

1984 (Programa Nacional de ITS/VIH/SIDA, 2014, p. 4), dicho virus y enfermedad se ha asociado 

con personas homosexuales, ante la expansión de la epidemia en gays y trans prioritariamente, y 

dada la poca anuencia en ese momento de las autoridades de proporcionar una atención integral a 

las personas que conviven con la enfermedad; organizaciones, colectivos y asociaciones gays, trans 

y personas viviendo con VIH demandaron al Estado protección y acceso a los medicamentos. 

Logrando obtener la distribución gratuita de los antiretrovirales por parte del sistema público de 

salud, por medio de la Ley de Prevención y Control de la Infección provocada por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (2001). 

El Concejo Municipal de San Salvador (2006) se proclama por los derechos humanos de 

las diversas identidades sexuales de la ciudad de San Salvador. En esta declaración se hace un 

llamado por el derecho de ciudadanía, el aporte de las personas LGBT en diferentes ámbitos de la 

capital, la no discriminación por cualquier tipo de marcador social diferenciador incluyendo la 

condición sexual o identidad de género de los habitantes de la ciudad. 

En el año 2003 se realiza la primera votación de reforma constitucional para impedir las 

uniones y la adopción por parte de personas del mismo sexo. Dado el poco desarrollo político de 

las organizaciones LGBT esta reforma fue aprobada en esta oportunidad. En el año 2007 la 

Asociación Entre Amigos, por medio de los auspicios políticos del partido FMLN presentó una 

petición ante la Asamblea Legislativa para declarar el 17 de mayo, como Día Nacional contra la 

Homofobia (El Diario de Hoy, 17 de mayo de 2007). El pensamiento conservador tergiversa esa 

propuesta y mediáticamente se expone que ella intenta promover el día del homosexual.  

 

3 Diversidad Sexual: surgimiento de un actor político 

Sí a lo largo de la década del 2000, el movimiento LGBT parecía desperdigado y sin un 

objetivo que los unificara como sujetos políticos, el nuevo intento conservador para prohibir 

constitucionalmente la unión civil y adopción por personas del mismo sexo desarrollada en abril 

de 2009, promueve la unificación del movimiento LGBT y su surgimiento en palestra pública 

nacional como la Alianza para la Diversidad Sexual (Ayala, 2009). Las acciones simbólicas se 

multiplican exponencialmente. Para repudiar esa acción conservadora, las organizaciones LGBT 

realizan una vigilia en el monumento a la Justicia, el cual al ser representado por una mujer desnuda 
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que sostiene una balanza y una espada, estos colocan una bandera del arcoíris a forma de cubrir la 

estatua, como demanda de Justicia y reconocimiento. 

En medio de esta lucha política contra la reforma constitucional, el aumento 

desproporcionado de crímenes de odio y las amenazas de bomba en la realización de la marcha del 

año 2009 (Asociación Entre Amigos, 2010); la otrora Marcha del Orgullo Gay sale a las calles de 

San Salvador con su nuevo nombre: Marcha por la Diversidad Sexual, asumiendo el lema El 

Salvador inclusivo y diverso para manifestarse en contra de las pretendidas reformas.  

En el mes de junio de 2012, se realiza la primera Plegaria Rosa LGBTI en el monumento 

de El Salvador del Mundo como un acto político-ecuménico-familiar para recordar a las personas 

LGBT víctimas de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género. Esta gestión 

del duelo colectivo, utilizando las palabras de Butler (2010), lo que fue un crimen de odio de una 

vida precaria LGBT estigmatizada y discriminada, se transforma en una vida digna para ser llorada 

y recordada en un duelo, tratando de devolver simbólicamente la humanidad negada en vida para 

ellos y ellas. 

Entre noviembre 2011 a febrero 2012 se desarrolló la campaña publicitaria de 

sensibilización a escala nacional No me etiquetes2. Esta buscaba informar a los diferentes sectores 

de la población sobre la relación que existe entre la concentración de la epidemia del VIH en las 

poblaciones de la diversidad sexual y la discriminación sociocultural que viven estos sectores. A 

nivel social, el heterosexismo reconvirtió el slogan de la campaña y su mensaje de forma negativa; 

ya que en vez de nombrar a la persona de “gay”, “lesbiana” o “trans”, se empezó a hablar del 

“etiquetado” (Flores, Carrillo y Granados, 2012). Una suerte parecida conllevo la valla publicitaria 

ubicada en una arteria principal de San Salvador. El anuncio en cuestión, manifestaba el siguiente 

slogan: Viviendo el FEMINISMO. Soy lesbiana porque me gusta y me da la gana, la cual tuvo que 

ser retirado por orden del Consejo Nacional de la Publicidad, que declaró que su mensaje era 

retador y ofensivo (Diario La Página, 2013).  

La más reciente tentativa publicitaria para promover los derechos humanos de las personas 

LGBT, ha sido el video: ¡Penaliza la violencia, no las diferencias!3 en el marco de la campaña 

Libre e Iguales. En este, una serie de activistas LGBT y representantes institucionales de diferentes 

organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos, hacen un llamado a la 

sociedad para no discriminar a las personas LGBT por su orientación sexual o identidad de género. 

                                                 
2 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=hhD0z3zbEXM  
3 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=ZECbZ2rmQp8  

https://www.youtube.com/watch?v=hhD0z3zbEXM
https://www.youtube.com/watch?v=ZECbZ2rmQp8
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Un hecho relevante respecto a la política sexual ocurrió a finales del año 2009, la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) declara ha lugar el amparo solicitado contra la negación de inscripción 

de las asociaciones LGBT, porque según el Director General del Registro de Asociaciones y 

Fundaciones Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación, las asociaciones LGBT agredían 

el derecho natural, la familia, el matrimonio, las buenas costumbres, la moral y el orden público. 

La Corte reconoció la violación de los derechos de libre asociación e igualdad (Corte Suprema de 

Justicia, 2009) que aquél había ejercido contra las organizaciones LGBT. Esto produjo, para 

ejemplificar con la Asociación Entre Amigos que por más de 14 años y tres negativas 

institucionales para su registro legal, después de esta resolución en tres meses concluyera el proceso 

de registro como asociación (Asociación Entre Amigos, 2010). 

El 5 de Marzo de 2009, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emite el Acuerdo 

No. 202, para oficializar la erradicación de cualquier tipo de discriminación por orientación sexual 

en la red pública de servicios de salud, oficinas administrativas, casas de salud, unidades de salud 

y hospitales del ministerio de salud (Ministerio de Salud, 2009). En el 4 de mayo de 2010, la 

Presidencia de la República de El Salvador (2010) adoptó el Decreto No. 56, el cual establece 

disposiciones para evitar toda forma de discriminación en la Administración Pública, por razones 

de identidad de género y/o de orientación sexual. 

En mayo de 2010, dadas las demandas de las organizaciones LGBT, el Estado creó la 

Dirección de Diversidad Sexual, al interior de la Secretaría de Inclusión Social. Su trabajo 

básicamente ha consistido en la asistencia, capacitación y sensibilización en Derechos Humanos, 

Género y Diversidad Sexual a empleados públicos. Como un proceso incipiente de políticas 

públicas inclusivas, este trabajo no está exento de críticas. Las organizaciones LGBT esperaban 

una transformación radical del Ejecutivo respecto a los temas LGBT, pero la realidad ha sido la 

apertura de pequeños espacios para (re)conocer los Derechos Humanos de las personas LGBT en 

las instancias gubernamentales y la sensibilización de funcionarios públicos. En consonancia con 

la creación de la Dirección de Diversidad Sexual y la emisión del Decreto No. 56, el 17 de mayo 

de 2010 surge la primera marcha contra la trans-lesbo-homofobia, la cual ha adquirido una 

constancia anual desde esa fecha. 

El 17 de mayo de 2012, se conforma al interior de la Procuraduría para la Defensa de 

Derechos Humanos (PDDH), la Mesa Permanente sobre Derechos Humanos de la población LGBT 

(Davenport, 2012, p. 22). El objetivo general de la Mesa es incidir para que la población LGBT, 

tenga acceso al pleno goce de sus derechos humanos, además de llevar a cabo otras acciones tales 

como; analizar la situación de la población LGBTI en El Salvador, establecer e implementar los 
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procesos de sensibilización para los funcionarios encargados de la administración de justicia hacia 

dicha población, sentar las bases para la elaboración de una ley para la erradicación de cualquier 

forma de discriminación a la población LGBTI, entre sus apuestas más importantes (Procuraduría 

para la Defensa de los Derechos Humanos, 2012). 

Dado los diferentes actos de violencias registrados contra personas LGBT, en especial a 

mujeres trans, y el no acceso a la justicia por estas, Karla Avelar de COMCAVIS-Trans solicita 

una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar la 

violencia contra personas trans en El Salvador. La audiencia es concedida para ser realizada el 29 

de octubre de 2013 al interior del 149 periodo de sesiones.  Como resultado se obtiene que la CIDH 

« […] insta a El Salvador a adoptar medidas para respetar y garantizar el derecho de defensores/as 

LGBTI, especialmente defensoras trans, de defensa de los derechos humanos sin discriminación ni 

violencia de ningún tipo» (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2013). 

Tras el trabajo realizado por las organizaciones LGBT, logran un éxito en el año 2014 ante 

el Tribunal Supremo Electoral, para que este gire la orden del reconocimiento del derecho al voto 

por parte de las personas trans, aunque su imagen del Documento Único de Identidad (DUI) 

reflejara una identidad de género diferente a la actual. Al mismo tiempo, las organizaciones LGBT 

se organizan para ejercer la función de observadores nacionales en el proceso electoral. En la 

primera votación presidencial del 2 de Febrero de 2014 se acreditaron a 17 observadores LGBT 

distribuidos en 5 municipios de El Salvador (Aspidh, 2014). En la segunda vuelta para elegir al 

presidente 37 observadores LGBT se desplazaron a 23 municipios de El Salvador, el 9 de Marzo 

de 2014 (Cisneros, 2014). Los observadores en ambos procesos electorales registraron que la burla, 

la risa y las miradas de crítica son las que se hacen presentes al momento de que personas LGBT 

ejercen su derecho al voto (Cisneros, 2014; Aspidh, 2014). 

 

4 2015: haciendo la diferencia sin ser diferentes 

 

Luego de 20 años de procesos organizativos al interior de San Salvador, en el año 2015 se 

da paso a un reconocimiento social restringido de las identidades LGBT. 

En marzo/2015 se celebraron las elecciones para alcaldes y diputados. En esta oportunidad 

aparece una primera candidatura para diputado suplente de un hombre trans. Un partido 

conservador en busca de nuevos cotos de votos presenta como diputado suplente a un hombre trans 
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que concurría al curul por medio del eslogan Hagamos la diferencia sin ser diferentes. Esa 

candidatura no fructifico, ya que nunca logro su objetivo: ser una candidatura representativa de la 

comunidad LGBT, al ubicarse en un segundo plano y la tradición conservadora del partido al cual 

estaba adscrito no movilizó al electorado LGBT.   

Después de esa elección parlamentar, el 15 de abril de 2015, los particos conservadores en 

la Asamblea Legislativa vuelven aprobar la reforma constitucional de los Arts. 32, 33 y 34. Ahora 

esta reforma se encuentra a la espera de su ratificación por mayoría calificada en el periodo 

legislativo 2015-2018 que inició en mayo 2015. Como respuesta por parte del movimiento LGBT, 

el 14 de mayo en el marco de la 5ª Marcha contra la trans-lesbo-homofobia los diferentes colectivos 

y organizaciones LGBT presenta ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo de 

inconstitucionalidad, asumiendo que la reforma aprobada de los Art. 32, 33 y 34 de la Constitución, 

lacera el principio de Igualdad de las personas salvadoreñas LGBT consagrado en el Art. 3 de la 

Constitución. Posterior a esta acción fue asesinada la activista Francela Méndez, siendo un impacto 

al movimiento, pero al mismo tiempo promovió una publicidad mediática del movimiento no vista 

en años anteriores. Sobre todo el performance realizado por activistas LGBT exigiendo que ese 

nuevo homicidio no quede en la impunidad ante la Fiscalía General de la República y la condena 

por este nuevo acto de violencia por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(2015) en su comunicado de prensa No. 063/15.  

En el marco de la realización de acciones simbólicas del mes de junio, se crea el slogan de 

Junio Diverso. Con este slogan se engloban una serie de actividades para el reconocimiento social 

de las personas LGBT. Entre ellas cabe destacar la carta abierta (Colectivo Alejandría 2015), donde 

se reprueba el primer año de gestión gubernamental del Presidente Salvador Sánchez Cerén por la 

poca atención a las poblaciones LGBT; conferencias, debates y seminarios realizados por diferentes 

activistas en universidades; la conferencia de prensa para demandar una vida libre de violencia 

hacia la diversidad sexual; por primera vez un programa televisivo de debate matutino invita a 

diferentes activistas para exponer las condiciones de vida de la población LGBT en El Salvador. 

Con el apoyo del partido político FMLN, las organizaciones LGBT solicitaron una reforma al 

Código Penal para incorporar como agravante el homicidio promovido por distintos marcadores 

sociales; incluyendo la orientación sexual, identidad y expresión de género (Avelar, 2015). 

 

Palabras de cierre 
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A manera de conclusión, existe un movimiento social LGBT en El Salvador. Este inicia con 

el gay power en 1994; pasando por un divisionismo transexual-gay-lésbico a inicios de la década 

del 2000; emergiendo como actor político unificado por medio del emblema de Diversidad Sexual 

en 2009. En 20 años de estructuración propiamente dichos, se ha logra tener a la vista pública 

organizaciones de hombres gay, mujeres trans, lesbianas y hasta hace pocos años hombres trans y 

jóvenes LGBT a nivel de la Capital.  

Esta visibilidad, ha promovido el cuestionamiento de los patrones binarios de la sexualidad 

y los esencialismos de género por medio de acciones simbólicas. La política sexual LGBT ha 

promovido la restauración de los Derechos Humanos para estas poblaciones. No obstante, se tiene 

un largo camino para transformar las políticas y discursos públicos impregnados por el 

heterosexismo normativo que naturalizan la homofobia, y con ello se promueven colateralmente 

los crímenes de odio contra personas LGBT. Cargos de elección popular de personas abiertamente 

LGBT es posiblemente la nueva frontera de la política sexual LGBT en El Salvado 
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BLACK LIVES MATTER: ATIVISMO NEGRO E INICIATIVA VIA REDES SOCIAIS 

NOS ESTADOS UNIDOS  

Amanda Amazonas Mesquita1 

A noite de 26 de fevereiro de 2012 tornou-se ponto de partida inegável para os mais recentes 

protestos relacionados ao ativismo negro nos Estados Unidos. Trayvon Martin, jovem afro-

americano de recém-completos dezessete anos de idade, visitava a noiva de seu pai em um 

condomínio fechado, este reconhecido como de classe média, em Sanford, Flórida. Naquela noite 

retornava de uma loja de conveniências com doces e refrigerante, quando George Zimmerman, um 

dos vizinhos do condomínio que atuava como vigilante informal, reconheceu seu comportamento 

como suspeito. Zimmerman, de então 48 anos, envolveu-se em uma discussão com o jovem e atirou 

duas vezes em seu peito, alegando legítima defesa às autoridades.  

Julgado em 2013, Zimmerman foi inocentado da acusação de homicídio doloso por decisão 

de júri e, no entanto, seu nome permanece como símbolo de opressão e impunidade para o 

movimento ativista “Black Lives Matter” (BLM), que surgiu logo após a morte de Trayvon, em 

meio a reclames por justiça nas mais diversas redes sociais.   

Surgia então a hashtag #BlackLivesMatter, sendo essa ainda a forma mais comum de se 

grafar a expressão. Tal hashtag foi utilizada pela primeira vez por Alicia Garza no site de 

relacionamentos pessoais Facebook, em uma postagem de resposta à absolvição de Zimmerman, 

por meados de 2013. Hoje, a ativista e escritora é creditada como uma das co-fundadoras do 

movimento Black Lives Matter ao lado de outras duas ativistas afro-americanas: Opal Tometi e 

Patrisse Cullors,  

A expressão #BlackLivesMatter rapidamente tornou-se viral. Foi e segue sendo trazida à tona 

constantemente diante de casos de violência policial e institucional contra negros nos Estados 

Unidos. Mais que uma hashtag, transformou-se em slogan de um novo movimento ativista negro 

que combina a força das mídias sociais com o poder dos protestos nas ruas americanas. Em pouco 

tempo, uma iniciativa que se pretende global toma forma, e ganha diretrizes. Contudo, diferencia-

se de outros projetos anteriores graças ao seu peculiar nascimento a partir do mundo digital.  

Não podemos deixar de lado, também, uma reflexão sobre o quando e o porquê da ascensão 

de BLM. Em From #BlackLivesMatter to Black Liberation, a historiadora especialista em estudos 

afro-americanos, Keeanga-Yamahtta Taylor, analisa o surgimento do novo ativismo negro nos 

Estados Unidos que vem a desafiar a compreensão muitas vezes difundida, de uma América livre 

                                                 
1 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História Social (PPGHIS) – UFRJ. amanda.mesquita@ufrj.br 
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de racismo, marcada por dois mandatos consecutivos de seu primeiro presidente negro, um país 

pós-racial que, no entanto, existe apenas ilusoriamente. (TAYLOR, 2016, p. 4) Registros de 

violência policial e estatal contra afro-americanos são encarados como apenas a gota d’água de 

uma violência estrutural sistemática, que atinge negros e negras norte-americanos social, 

econômica e politicamente.  

Tratar sobre a consolidação dessa iniciativa do ativismo negro nos Estados Unidos 

contemporâneo significa, ainda, refletir sobre a constituição de um movimento ativista através da 

lente das mídias sociais e considerar a possibilidade de reprodução deste modelo de intervenção 

social em outros contextos em escala global. Sobre todas essas considerações pretendemos nos 

debruçar neste artigo. 

#BlackLivesMatter 

A expressão “Black Lives Matter” pode ser traduzida para o português como “vidas de 

negros(as) importam”. A popularização da expressão em diferentes plataformas de mídias sociais 

torna hoje uma tarefa de peso acompanhar cada uma das postagens relacionadas a ela. Todos os 

dias milhares de comentários acompanhados pela hashtag são postados, comentados e 

compartilhados. 

Consolidada a existência de uma premissa a ser divulgada por essa expressão – a de que vidas 

de afro-americanos são tratadas como de menor valor ou importância devido a diversos aspectos 

sociopolíticos – a concepção de #BlackLivesMatter como movimento social também se 

consolidou. Em artigo à revista WIRED, o jornalista afro-americano voltado a publicações 

culturais, Bijan Stephen, trata sobre o desenvolvimento da ação através de ferramentas dispostas 

pela internet. Para Stephen, qualquer movimento social de grande escala é moldado pela tecnologia 

a ele disponível e acaba por adaptar metas, táticas, e retóricas à mídia de seu tempo (STEPHEN, 

2015). 

Tratar sobre o movimento nestes termos nos transmite certo senso de coerência institucional, 

acrescenta Stephen. Contudo, embora possua coordenação, Black Lives Matter é 

consideravelmente descentralizado. Seria incorreto associar sua estruturação às de movimentos 

pelos direitos civis dos anos 60, por exemplo.  

Os atuais instrumentos disponíveis para constituir a resistência negra são completamente 

diferentes daqueles encontrados no século XX, o que reformula a estruturação de novos impulsos 

ativistas. Para sobreviver enquanto movimento nos anos 60, a construção de uma instituição era 
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extremamente necessária, com seus centros de organização, divulgação, líderes locais, e elementos 

para trocas de informações internas permitindo o estabelecimento de estratégias.  

No século XXI, experimenta-se uma série de privilégios que permitem que a 

institucionalidade de um movimento ativista se torne, aos poucos, vestigial. Na Internet, reclames, 

protestos e petições podem rapidamente atingir um patamar que os classificam como virais, dando 

força ao ideal popularizado sem que este estabeleça grandes estruturas físicas e logísticas. Black 

Lives Matter consolidou-se, primeiramente, como plataforma digital, para só mais tarde estabelecer 

mais de trinta pequenos centros de coordenação em diferentes cidades norte-americanas. 

Voltando nossa reflexão mais uma vez ao movimento por direitos civis da década de 60, 

podemos notar que os conflitos do domingo sangrento durante a primeira marcha de Selma a 

Montgomery foram exibidos para aproximadamente 48 milhões de pessoas nos Estados Unidos, e 

Martin Luther King Jr. reconheceria, logo depois, o papel da divulgação do movimento na mídia 

televisiva (BRODOGHKOZY, 2012, p. 2); Certamente, era essencial construir uma imagem do 

movimento através da tecnologia tão popular e de intrusão evidente nas casas americanas durante 

aquela década.   

De maneira análoga, indivíduos envolvidos com a propagação de um movimento ativista no 

século XXI selecionam facilmente uma plataforma de exibição de suas diretrizes, abrindo caminho 

para divulgação e reconhecimento popular com grande rapidez e alcance. Todo o processo parece 

simplificado, dada a possibilidade de se divulgar diretamente um movimento social, sem ter de 

passar por um mediador de narrativas (como os telejornais nas televisões).  

No entanto, a era da Internet traz também suas limitações: o governo americano é 

reconhecido por atuar no monitoramento de críticas e dissidências em mídias sociais (HARVEY, 

2014, p. 375). Embora haja inúmeros debates sobre um ferimento sobre a Primeira Emenda à 

Constituição dos Estados Unidos2, bem como ao Federal Privacy Act de 1974 [PL. 93 – 579]3, o 

Department of Homeland Security (Departamento de Segurança Nacional) através da Social Media 

Monitoring Initiative (Iniciativa de Monitoramento de Mídias Sociais) é um elemento levado em 

consideração por diferentes ativistas em sua organização de protestos e postagens de críticas diretas 

e ferrenhas ao governo americano: suas falas são mediadas, portanto, pelo reconhecimento do 

monitoramento por parte deste agente externo a todo o momento.  

                                                 
2 A Primeira Emenda à Constituição Americana impede ao Congresso infringir alguns direitos fundamentais. O 

Congresso fica proibido de, por exemplo limitar a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito de fazer petições 

ao governo, de livre exercício religioso ou de associação política.  
3 O Federal Privacy Act de 1974 estabelece um código para uso de informação, manutenção, e disseminação de 

informações pessoalmente identificáveis sobre indivíduos que são mantidas em sistemas de armazenamento por parte 

de agências federais.  
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Independentemente deste fator, é em sua página eletrônica oficial (blacklivesmatter.com) que 

Black Lives Matter descreve-se como enraizado nas experiências de negros e negras norte-

americanos, em busca de resistência frente à sua constante desumanização em uma sociedade 

racista. Para organizadores, serve também como ferramenta que amplia discussões sobre violência 

estatal e inclui as inúmeras maneiras com que afro-americanos são intencionalmente despojados 

de poder diante do Estado, sendo purgados de direitos humanos básicos e dignidade.  

Também pelo portal do movimento, é possível acessar alguns pontos centrais de luta e 

discussão por ele estabelecidos. A principal afirmação gira em torno da existência de uma violência 

estrutural contra negros não só americanos, mas de todo o mundo, que só é possível através de uma 

legitimação estatal. Pontos como pobreza, genocídio, alta taxa de encarceramento, violência contra 

a mulher, a comunidade LGBT e imigrantes ilegais que afetam negros e negras, são colocadas 

como tipos de violência praticada e permitida pelo Estado e pela estrutura social por ele garantida. 

Ao mesmo tempo, valores como respeito às diversidades, empatia, justiça restaurativa e uma visão 

global sobre sua identidade racial são destacados como seus princípios-guia. 

A partir da viralização da expressão-movimento, tornou-se viral também uma reação 

específica à mesma: #AllLivesMatter, ou “Todas as vidas importam”. Tornou-se clara, 

rapidamente, a principal crítica à inciativa ao seu nome: aqueles que se opõem a ele identificam 

seu título como preconceituoso por si só; segundo essa perspectiva, dizer que vidas negras 

importam seria o mesmo que dizer que vidas negras importam mais que as demais ou, ainda, que 

somente as vidas de afro-americanos importam.  

São reacendidos, a partir desse momento, argumentos já utilizados em discursos contrários a 

movimentos de empoderamento racial, especialmente referente a afro-americanos: os de que esses 

movimentos se tratam de buscas por privilégios socioeconômicos e “vitimismos” baseados 

completamente no passado de escravidão, que deveria ser deixado de lado e esquecido, já que não 

seria mais real; ou que são eles mesmos os grandes culpados pelo o que entendemos por racismo – 

sendo eles os que produziriam o preconceito ao destacarem-se enquanto grupo, e ao reconhecerem 

sua unidade; ou que são lutas completamente infundadas, pois racismo simplesmente não existiria 

mais; ou ainda que seriam uma forma de “racismo reverso” contra outros grupos da sociedade.  

#AllLivesMatter rebate completamente a necessidade de empoderamentos específicos e 

debates sobre questões que são emblemáticas às minorias norte-americanas. Reforça a 

compreensão extremamente tradicional e conservadora estadunidense de que todos os homens são 

iguais perante a Lei e o Estado, e que assim são igualmente capazes de alcançar os mesmos sucessos 

e insucessos, dependentes somente de suas escolhas pessoais, caráter e méritos. Outras hashtags 
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contrárias também surgiram no ano de 2016, como #BlueLivesMatter (o termo blue fazendo alusão 

à cor azulada de uniforme de policiais) defendendo a ação de policiais, e condenando 

#BlackLivesMatter pela geração de um antagonismo em relação aos oficiais. 

Independente das inúmeras colocações contrárias, #BlackLivesMatter seguiu sendo, durante 

os últimos três anos, um movimento de grande alcance nos Estados Unidos. Sua presença é notada 

nas ruas de inúmeras cidades, especialmente aquelas marcadas por casos notáveis de violência 

policial contra negros. Alguns casos de maior repercussão tornaram-se símbolos para protestos. 

Ferguson, Baltimore, Toronto 

Entre 2012 e 2016 #BlackLivesMatter seguiu o caminho de um movimento de grande alcance 

nos Estados Unidos. Sua presença pode ser percebida desde 2013 nas ruas de inúmeras cidades, 

especialmente aquelas marcadas por casos notáveis de violência policial contra negros. Alguns 

casos de maior repercussão tornaram-se emblemas para protestos, além do Trayvon Martin.  

Um destes casos notáveis foi a morte do jovem Michael Brown de 18 anos, em Ferguson, 

Missouri, pelo policial Darren Wilson em 2014. No dia 9 de agosto daquele ano, Wilson ouvia pelo 

rádio de sua viatura sobre um jovem que estaria roubando cigarros de uma loja conveniência 

próxima. Junto de outros policiais que rondavam a região, buscou pelo suspeito. Wilson avistou, 

segundo relatório, Michael Brown e seu amigo Dorian Johnson caminhando pelo meio da rua. Em 

seu veículo abordou os dois, e segundo testemunhas, Brown e Wilson entraram em uma disputa 

física, enquanto o policial permanecia ainda em seu veículo, e abordava o jovem através da janela. 

A partir daquele momento, a arma do oficial disparou duas vezes, e Brown passou a fugir a 

pé. Wilson, então, saiu do carro para persegui-lo e acabou por atingi-lo com outros tiros 

(EDWARDS, 2016, p. 6). Testemunhas afirmam que os últimos disparos teriam sido feitos 

enquanto Brown estava de frente para o policial com as mãos erguidas em sinal de rendição: desde 

então a expressão “hands up, don’t shoot!” (“mãos ao alto, não atire!”) tornou-se símbolo em 

diversos  protestos organizados por Black Lives Matter.  

Dentre estes protestos estão aqueles que se deram logo após a confirmação da morte de 

Brown, em Ferguson. O homicídio de um jovem afro-americano desarmado por um policial 

caucasiano despertou a revolta da vizinhança que seguiu em vigília por semanas. Ao mesmo tempo, 

a situação tornou-se violenta com reações variando entre vandalismo, pilhagens e confrontos 

diretos com a polícia local. Por mais de uma semana, autoridades estabeleceram toques de recolher, 
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empregaram táticas e equipamentos militares à repressão dos conflitos, e sofreram críticas de partes 

de mídia e de políticos considerados menos conservadores.  

Todas as ações foram amplamente televisionadas e compartilhadas nas diferentes mídias 

sociais. Em tempo real, vídeos da vizinhança onde Michael Brown vivera com sua mãe e padrasto 

eram repassados durante todos os dias, expondo o ponto de vista de moradores e ativistas em seus 

diferentes encontros com as autoridades locais. Os contrastes e questionamentos tornavam-se 

claros: a cidade composta por uma população 60% afro-americana possuía chefe de polícia e 

prefeito caucasianos; no ano anterior à morte de Brown, 2013, 432 afro-americanos foram presos 

na cidade, enquanto 36 caucasianos sofreram o mesmo destino; enquanto isso, 86% das buscas 

surpresa em veículos e 92% das buscas gerais eram direcionadas a negros e negras4. Tais dados 

conferiam suporte às acusações de racismo institucional e racial profiling5 por parte da polícia 

local.  

A expressão #BlackLivesMatter marcou os protestos em cartazes e gritos, além dos 

comentários feitos nas redes sociais sobre os momentos mais difíceis em Ferguson, ganhando ainda 

mais visibilidade enquanto movimento. Passeatas eram organizadas em outras cidades dos Estados 

Unidos, divulgando as diferentes problemáticas levantadas pelo movimento que ganhava expressão 

nacional cada vez mais demarcada. 

Em 2015, uma outra série específica de confrontos demarcaria a história do movimento. Um 

segundo caso de violência policial contra um afro-americano viria ao conhecimento público, 

trazendo grande comoção à cidade de Baltimore, no estado de Maryland. Em 12 de abril daquele 

ano, Freddie Gray Jr. era preso pelo departamento de polícia da cidade, pela suposta posse ilegal 

de um canivete, de acordo com autoridades policiais.  

Enquanto era transportado por uma van policial, Gray entrou em coma, vindo a falecer uma 

semana depois. Médicos legistas confirmariam, mais tarde, sua morte como um homicídio, 

ocasionado sobretudo por lesões graves em sua coluna. Algumas testemunhas indicaram a 

truculência dos seis policiais envolvidos em sua prisão como elemento que teria contribuído para 

a morte de Freddie Gray Jr., no entanto, todos os seis envolvidos negaram as acusações. Dentre os 

oficiais acusados de homicídio, três foram inocentados por júri e um teve seu julgamento anulado. 

Em julho de 2016, todas as acusações ainda pendentes foram formalmente retiradas.  

                                                 
4 Dados estatísticos disponibilizados por US Census e Missouri Attorney General, coletados e divulgados pela revista 

Mother Jones. Disponível em: <http://www.motherjones.com/politics/2014/08/10-insane-numbers-ferguson-killing>. 

Acesso em 18 ago. 2016.  
5 Racial profiling é definido como o ato de suspeitar ou discriminar um indivíduo de determinada raça baseado em um 

estereótipo sobre a raça em questão. 
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Um dia antes da confirmação da morte de Gray, multidões já protestavam diante de 

delegacias de polícia. Após o dia 19 de abril, conforme a morte de Gray chegava ao conhecimento 

público, novos protestos eclodiam pela cidade, enquanto policiais mantinham uma má 

comunicação com a mídia e com residentes sobre a narrativa confusa que explicava a morte do 

jovem de 25 anos. Como em Ferguson após a morte de Michael Brown, pilhagens e confrontos 

diretos com a polícia tomaram conta da cidade, que por sua vez declarou estado de emergência 

enquanto era tomada pela Guarda Nacional de Maryland e milhares de policiais. No mesmo mês, 

protestos em solidariedade à causa ocorriam nas cidades de Nova York, Ann Abor, Boston, 

Albuquerque, Filadélfia, Seattle, entre outras. Como Michael Brown e Trayvon Martin, Freddie 

Gray Jr. mantem-se como símbolo para Black Lives Matter dos resultados da impunidade policial 

e de uma violência sistemática contra afro-americanos.  

Em julho de 2015, outros protestos eclodiriam em Toronto, no Canadá, após as mortes de 

dois homens negros (Jermaine Carby e Andrew Loku) na área metropolitana da cidade graças à 

ação policiais locais. O movimento assumia a expressão “Black Lives Matter” como seu principal 

slogan, o que se repetiria em setembro do mesmo ano em uma série de protestos contra a brutalidade 

policial que tomaram conta da cidade. Neste momento, tornou-se mais clara a possibilidade de 

expansão do ativismo para uma escala além das fronteiras estadunidenses; hoje, há uma divisão 

física de BLM na cidade canadense.  

Graças aos inúmeros protestos e a constante cobertura da mídia tradicional e digital sobre 

tais eventos, Black Lives Matter chamou a atenção de diversas figuras célebres norte-americanas: 

o ator Samuel L. Jackson, o diretor Spike Lee, e os cantores Jay-Z e Beyoncé demonstraram apoio 

ao movimento, tendo os dois últimos realizado, no ano de 2016, uma doação de cerca de um milhão 

e meio de dólares à iniciativa. Mas #BlackLivesMatter não fez parte somente da pauta de discussão 

do meio do entretenimento, alcançando também os debates da disputa política mais importante do 

país: a pelo cargo presidencial, a ser decidida no ano de 2016.  

Entre republicanos e democratas 

A discussão do movimento ativista e de sua expressão, constantemente abordados pela mídia, 

de maneira favorável ou não, levou-o ao centro dos debates de pré-candidatos à presidência dos 

Estados Unidos nos anos de 2015 e 2016.  

A princípio, quando questionados sobre o assunto, pré-candidatos presidenciáveis tendiam a 

alinhar-se de acordo com as duas já famosas expressões (#BlackLivesMater versus 
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#AllLivesMatter), ou simplesmente buscavam não as mencionar diretamente. No primeiro debate 

de pré-candidatos do partido Democrata em novembro de 2015, o ex-senador de Vermont, Bernie 

Sanders, afirmou quando questionado pelo moderador sobre sua posição entre as duas expressões, 

que vidas negras de fato importam e reforçou a legitimidade de BLM. O mesmo caminho foi 

tomado pelo ex-governador de Maryland, Martin O’Malley, que se retratou por afirmar em outra 

ocasião que todas as vidas importavam. Hillary Clinton, contudo, absteve-se de uma escolha entre 

as duas expressões.  

Ativistas do grupo Black Lives Matter interromperam discursos e comícios de Sanders e 

O’Malley, trazendo para o centro de suas campanhas iniciais discussões sobre violência policial 

contra comunidades negras. Ambos os candidatos eram a princípio vistos como fracos em relação 

ao tema de reforma da justiça criminal e das condições de comunidades afro-americanas, mas 

fortaleceram suas plataformas substancialmente após encontros com representantes do movimento. 

Sanders abordou os temas de justiça racial, reforma de sentenças criminais, restauração e proteção 

de direitos de condenados pela justiça, e o fim da violência policial que se concentra de maneira 

desproporcional sobre pessoas de cor.  

O’Maley foi também um pré-candidato que produziu novas plataformas; Clinton, por sua 

vez, encontrou-se também com ativistas e reforçou a necessidade de uma reforma da justiça 

criminal, e clamou pelo fim da indústria de prisões privadas. Mas ao contrário de Sanders e 

O’Maley, não lançou um plano detalhado de ação sobre os problemas por ela reconhecidos. Muitos 

ativistas expressaram seu sentimento de que Clinton não foi longe o suficiente no apoio de sua 

causa.  

Ao mesmo tempo, enquanto Bernie Sanders cedeu seu inúmeras vezes seu microfone a 

manifestantes em seus comícios, Bill Clinton, ex-presidente e marido da pré-candidata democrata, 

foi gravado em discussão com ativistas que protestavam durante um de seus discursos em abril de 

2016: a repercussão com o movimento foi de grande negatividade.  

Quanto aos republicanos, todos os pré-candidatos alinharam-se em dado momento ao 

discurso de “#AllLivesMatter”, embora John Kasich tenha feito uma concessão de que, neste 

momento da história dos Estados Unidos, vidas negras importam, especialmente. Após as 

desistências dos pré-candidatos Ted Cruz e John Kasich, o partido Republicano teve em sua 

convenção apenas a nomeação de Donald Trump, que foi confirmado como candidato republicano.  

Durante seus comícios e outros eventos, Trump ganhou notoriedade pelo constante embate 

com manifestantes do movimento Black Lives Matter; também por uma associação com grandes 

nomes da Ku Klux Klan e da bandeira pela supremacia branca americana, como David Duke – que 
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claramente demonstrou seu apoio ao candidato, apoio esse que em momento algum foi rejeitado 

por Trump. 

Enquanto pelo lado do Partido Democrata a disputa entre os principais pré-candidatos 

Clinton e Sanders revelava duas perspectivas sobre políticas raciais nos Estados Unidos, a 

utilização do slogan “Black Lives Matter” era feita constantemente em apelo ao voto negro norte-

americano. Com a nomeação de Clinton como candidata pelo Partido Democrata, o antagonismo 

inerente à conduta de um candidato de extremo conservadorismo como Trump em relação a 

questões raciais e étnicas alarga a compreensão de uma disputa ainda clara nos Estados Unidos 

sobre racismo, justiça e cidadania, mesmo que Clinton não tenha desenvolvido projeções mais 

firmes sobre a temática. 

Afro-americanos representaram, nos últimos anos, cerca de 13% a 14% do eleitorado 

registrado nos Estados Unidos. Geograficamente concentrados no Sul e nas grandes cidades de 

estados não-sulistas, são menos de 5% da população em quase dois terços dos condados 

americanos. Fatores socioeconômicos como renda, qualidade de vida, e nível escolar, sempre mais 

baixos em média que o restante da população americana são vistos como decisivos em seus 

posicionamentos eleitorais de acordo com relatórios do governo americano (GELBMAN, 2015, p. 

19 – 22). 

Embora possa ser incômodo pensar em minorias como grupos que votam em conjunto de 

maneira quase unívoca, devemos considerar que pesquisas extensivas sobre a política norte-

americana revelam que o comportamento político de eleitores negros tende a ser regido pela 

compreensão de um “linked fate”, ou “destino interligado”, expressão cunhada pelo cientista 

político Michael Dawson – algo que representa a noção de que as expectativas políticas de eleitores 

afro-americanos acompanham os impactos de tensões raciais e vitórias políticas de negros e negras 

no país (DAWSON, 1994, p.15). 

Considerando ainda as dificuldades e horrores históricos enfrentados por afro-americanos em 

sua luta pela conquista da cidadania e do voto, pensar o papel desse grupo na política estadunidense 

contemporânea torna-se ainda mais essencial. Movimentos de luta desde a Reconstrução após-

Guerra de Secessão, passando pelos embates por Direitos Civis na década 60, até o surgimento 50 

anos depois de um grupo organizado, ainda que não tradicionalmente, em busca de reafirmação de 

direitos básicos e de luta contra uma violência legitimada pelo Estado, trazem à tona a efervescência 

de debates sobre tensões raciais ainda tão presentes no seio da sociedade americana.  

Considerações Finais 



 

899 

Através de uma breve análise sobre o surgimento e expansão de #BlackLivesMatter de 

hashtag/slogan a movimento ativista de grande alcance nacional, compreendemos o poder das 

mídias sociais na constituição de movimentos sociais na contemporaneidade. A era do ativismo 

digital modifica nossa percepção sobre sociedade e engajamento político, permitindo respostas 

mais rápidas, ações quase imediatas, mobilizações de larga escala em questão de minutos.  

Todos esses fatores foram essenciais para a emergência de Black Lives Matter, e o alcance 

veloz a indivíduos de todas as regiões dos Estados Unidos que compartilhavam uma preocupação 

com o descaso estatal diante de vidas de afro-americanos. Sobretudo a juventude negra americana 

esteve e está envolvida largamente com a iniciativa, seja através de manifestações pacíficas ou de 

confrontos físicos diretos com autoridades policiais. 

Uma nova geração traz à tona anseios e reclames que não são novos, mas sim os mais antigos: 

por liberdade, direitos básicos, dignidade e cidadania. Utilizando dos instrumentos que a tecnologia 

lhes dispõe de maneira inteligente e eficiente na busca de aliados além das fronteiras de seu país, 

alcançou a visibilidade necessária para se tornar uma das pautas políticas mais debatidas nos 

últimos anos, e obteve lugar cativo nas discussões de candidatos à presidência dos Estados Unidos. 

Analisar o movimento Black Lives Matter significa rever os conceitos mais tradicionais sobre 

como se constitui um movimento social e as novas possibilidades que estão dispostas para o futuro 

de um ativismo cada vez mais global e conectado. Este estudo dedicou-se em identificar alguns dos 

precedentes e momentos-chave para a constituição de Black Lives Matter. Outros estudos mais 

aprofundados podem partir desta iniciativa, buscando analisar o relacionamento de diferentes 

indivíduos e grupos sociais com a difusão de pautas sócio-políticas a partir de vias tecnológicas, 

repensando relacionamentos entre violência e reação, esta última que agora pode ser imediata. 

 

Bibliografia 

ALEXANDER, Michelle. The New Jim Crow: mass incarceration in the age of colorblindness. 

Nova York: The New Press, 2010.  

AYERS, Michael D; MCCAUGHEY, Martha. (orgs.) Cyberactivism: online activism in theory and 

practice. Nova York: Routledge, 2003. 

BOYD, Todd. African-Americans and popular culture. Westport: PRAEGER, 2008. 

BRODOGHKOZY, Aniko. Equal time: television and the Civil Rights movement. Chicago: 

University of Illinois Press, 2012. 



 

900 

DARTNELL, Michael Y. Insurgency online: web activism and global conflict. Toronto: University 

of Toronto Press, 2006. 

DAWSON, Michael C. Behind the mule: race and class in African-American politics. Nove Jersey: 

Princeton University Press, 1994.  

EARL, Jennifer; KIMPORT, Katrina. Digitally enabled social change: activism in the Internet age. 

Cambridge: MIT Press, 2011. 

EDWARDS, Sue Bradford. Black Lives Matter. Minneapolis: Abdo Publishing, 2016. 

GELBMAN, Shamira. Black Voters. In: BALDINO, Thomas J; KREIDER, Karl L. (orgs.) 

Minority voting in the United States. Santa Barbara: Praeger, 2015.  

HARVEY, Kerric. Encyclopedia of Social Media and Politics. Nova York: SAGE Publications, 

2014. 

STEPHEN, Bijan. How Black Lives Matter uses social media to fight the power. WIRED. São 

Francisco, out. 2015. Disponível em: <http://www.wired.com/2015/10/how-black-lives-matter-

uses-social-media-to-fight-the-power/>. Acesso em: 18 ago. 2016. 

TAYLOR, Keeanfga-Yamahtta. From #BlackLivesMatter to Black Liberation. Chicago: 

Haymarket, 2016. 



 

901 

MOVIMENTO CAMPESINO QUILOMBOLA: UMA ANÁLISE DO RACISMO 

AMBIENTAL NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MONTE ALEGRE, EM 

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES 

Tauã Lima Verdan Rangel1 

1 INTRODUÇÃO 

Em um primeiro contato, cuida reconhecer que o final do século XX foi, de maneira 

substancial, pelo surgimento de uma problemática que passou a figurar no centro dos debates, 

envolvendo a opinião pública de forma geral, tal como a comunidade científica em seus plurais 

segmentos, qual seja: a problemática ambiental. Contudo, em sede de consenso acerca da existência 

de uma problemática ambiental, não se reproduz quanto às formas de compreensão da aludida 

problemática e, maiormente, quanto à percepção do que se apresenta como relevante nas questões 

referentes ao meio ambiente e às relações que são estabelecidas com este. Ora, neste aspecto é 

imprescindível pontuar que a compreensão reclamada pela questão ambiental não deve ser tratada 

apenas em uma perspectiva plural, mas também ter reconhecida sua incidência completamente 

socializada, que extrapola a tradicional preocupação com a relação entre a utilização e o 

esgotamento dos recursos naturais. 

Assim, as questões e os conflitos ambientais seriam considerados, em uma perspectiva de 

distribuição e de justiça, afastando-se da ótica que concebe a natureza como uma questão de gestão, 

externa à sociedade e a ser equacionada nos parâmetros da tradição racionalista burocrática e 

iluminista, em harmonia com a concepção hegemônica peculiar do desenvolvimento. Ora, a 

impossibilidade de redução do meio ambiente a quantidades de energia e de recursos, em uma 

separação entre ambiente e sociedade, torna-se ofuscante, sobretudo quando é analisada a 

compreensão de que tal percepção é histórica e cultural, assumindo, por extensão, valores distintos 

em cada contexto e em cada situação. Nesta linha, implica dizer que o valor da natureza e o 

ambiente tem para comunidades como as quilombolas, indígenas e ribeirinhas, certamente, não é 

o mesmo que neles encontram as empresas que cultivam a monocultura de eucalipto e 

hidroelétricas.  

O escopo do presente está assentado em promover uma discussão acerca das relações entre a 

degradação ambiental e a reprodução de injustiças socioambientais no contexto brasileiro, 

promovendo, para tanto, um diálogo com perspectiva que evidencia o alerta de que os recursos são 

                                                 
1 Bolsista CAPES. Doutorando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade 

Federal Fluminense (2015-2018). taua_verdan2@hotmail.com 
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desigualmente partilhados e que, comumente, é aos locais em que vivem comunidades indígenas, 

negras ou de poucos recursos econômicos para os quais é destinada a degradação do ambiente e 

seus piores impactos. Nesta linha, será examinado o caso apresentado pela Comunidade 

Quilombola de Monte Alegre, localizada no Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, em 

especial no que se refere ao delineamento do racismo ambiental. 

2 O RACISMO AMBIENTAL EM UMA PERSPECTIVA HISTÓRICO-CONCEITUAL 

Em um primeiro comentário, cuida reconhecer, conforme ponderações apresentadas por 

Silva (2011), que a década de 1990 representa um verdadeiro paradigma no ambientalismo norte-

americano, sobretudo em decorrência da consolidação e extensão de um movimento popular que, 

desde sua gênese na década de 1970, recebeu diversas nomenclaturas, a saber: movimento pela 

justiça ambiental (environmental justice movement); movimento contra o racismo ambiental 

(environmental racism) e movimento pela igualdade ambiental (environmental equity). Verificar-

se-ia, neste contexto, a emergência de novos atores coletivos que se organizariam em resposta às 

ameaças que materializam situações desiguais de vulnerabilidade, como bem destacou Porto (2007, 

p. 35). 

Denota-se, assim, a existência de situações de injustiça ambiental, o que compreende, em 

sociedades desiguais, os grupos discriminados racialmente e as populações de baixa renda, ou seja, 

grupos vulneráveis e marginalizados que são obrigados a arcar com a maior carga dos danos 

ambientais oriundos do processo de desenvolvimento. Logo, a concepção de justiça ambiental seria 

edificada a partir de experiências das lutas protagonizadas por grupos vulneráveis e marginalizados 

nos Estados Unidos. Segundo Acselrad (2004), visava-se edificar uma situação de justiça 

ambiental, tratando-se, portanto, em uma busca do tratamento do justo e do envolvimento 

significativo de todas as pessoas, independente de sua raça (etnia), cor, origem ou renda, no que 

atina à elaboração do desenvolvimento, implementação e reforço de políticas, leis e regulações 

ambientais.  

Em uma perspectiva histórica, a origem do movimento pela justiça ambiental rememora ao 

caso Love Canal, ocorrido na cidade de Búfalo (Nova Iorque). “Trata-se de uma população de 

operários, predominantemente branca que se descobriu a viver sobre um canal coberto que havia 

sido utilizado como local de despejo de uma grande quantidade de resíduos tóxicos” (SILVA, 2011, 

p. 03). Cuida destacar que este caso desencadeou uma ampla mobilização social, contudo, sem 

considerar diretamente as questões raciais e de classe presentes na injusta distribuição dos 
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benefícios e danos ambientais. Alguns autores, a exemplo de Robert Bullard (2004), vão considerar 

que o movimento por justiça ambiental teve sua gênese e afirmação em 1982, quando moradores 

da comunidade negra de Warrem County (Carolina do Norte) descobriram que um aterro tóxico 

seria instalado em sua vizinhança, desencadeando protestos.  

Ao lado do apresentado, Herculano (2006) destaca que, em 1983, um primeiro estudo 

demonstraria que a distribuição espacial dos depósitos de resíduos químicos perigosos 

correspondia e acompanhava a distribuição territorial das etnias pobres dos Estados Unidos. A 

partir do exposto, o termo racismo ambiental passou a ser empregado para designar a imposição 

desproporcional, intencional ou não, de rejeitos perigosos às comunidades de cor. Em 

complementação, Herculano já assentou que: 

Racismo ambiental é o conjunto de ideias e práticas das sociedades e seus governos, que 

aceitam a degradação ambiental e humana, com a justificativa da busca do 

desenvolvimento e com a naturalização implícita da inferioridade de determinados 

segmentos da população afetados – negros, índios, migrantes, extrativistas, pescadores, 

trabalhadores pobres, que sofrem os impactos negativos do crescimento econômico e a 

quem é imputado o sacrifício em prol de um benefício para os demais (HERCULANO, 

2006, p. 11). 

Alier (2007) destaca que, em um contexto norte-americano, a luta contra o racismo ambiental 

seria a mais robusta manifestação da busca pela justiça ambiental, todavia, o autor vincula a 

utilidade do termo à tradição de lutas antirracismo nos Estados Unidos. Desta feita, a partir da ótica 

em comento, fora do contexto de seu nascedouro, o termo racismo ambiental não seria o mais 

adequado. Por seu turno, o conceito de justiça ambiental seria tomado como mais abrangente e, 

portanto, dotado de maior funcionalidade, como Acselrad (2004) já explicitou. “No Brasil, a Rede 

Nacional de Justiça Ambiental declararia considerar o termo justiça ambiental um conceito 

aglutinador e mobilizador, por integrar as dimensões ambiental, social e ética da sustentabilidade 

e do desenvolvimento” (SILVA, 2011, p. 04). 

É oportuno consignar que a Rede Nacional de Justiça Ambiental reconhece também como 

aplicável ao contexto brasileiro a terminologia racismo ambiental, bem como mantém um grupo 

de trabalhos em tal âmbito. No mais, o reconhecimento do racismo ambiental, abordado como 

conceito autônomo, mesmo que compreendido como uma manifestação da injustiça ambiental, 

coloca em evidência a necessária análise dos fatores raciais nas situações de injustiça, porquanto 

uma abordagem predominantemente classista acabaria por encobrir e naturalizar o racismo na 

sociedade brasileira. Na condução do presente, optou-se por estabelecer que, ainda que o racismo 
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e as questões possam não ser a base de análise de todas as situações em que se identifica a 

materialização da injustiça ambiental, haverá, com efeito, aquelas que serão incompreensíveis sem 

sua consideração. 

3 O RACISMO AMBIENTAL NO TERRITÓRIO NACIONAL 

Em um primeiro momento, ao se debruçar sobre a temática do racismo no Brasil, é 

imprescindível considerar que a realidade nacional é dotada de um sucedâneo de peculiaridades. 

Ora, não é possível falar em raça ou racismo sem que seja considerado o regime de escravidão 

vigente durante séculos e a resistência negra a este regime, o processo colonial, a longa submissão 

à dominação de determinados grupos étnico-raciais e as especificidades do processo abolicionista, 

a instauração de uma república que deixou à margem a população negra liberta e que foi 

caracterizada por processos autoritários, os longos anos de ditadura militar e o processo de 

redemocratização construído arduamente por meio das lutas dos movimentos sociais, como bem 

explicita Silva (2011). 

Segundo Selene Herculano (s.d., p. 01), “racismo é a forma pela qual desqualificamos o outro 

e o anulamos como não semelhante, imputando-lhe uma raça”. Tal luta faz com o dito “inferior” 

sofra física ou moralmente. O racismo é ainda um assunto presente em países desenvolvidos, como 

os Estados Unidos, e ainda mais presente no Brasil. Trata-se, com efeito, de uma visão distorcida 

que estabelece a superioridade a partir da ultrapassada que uma “raça humana” tende a ser superior 

a outra. Neste aspecto, é possível, em um primeiro momento, estabelecer que as minorias étnicas, 

tradicionalmente, são objeto de um pensamento racista, calcada na superioridade ora aludida. A 

temática do racismo ambiental e os casos que vem sendo denunciados no contexto nacional 

colocam em pauta a existência do racismo no país, porém, um racismo que se exterioriza de maneira 

bastante diversa da forma que ocorreu e ainda ocorre nos Estados Unidos. No mais, consoante 

Guimarães (1999), a ideia do não racialismo, que integrou a construção da moderna nacionalidade 

brasileira, teria sido engenhosamente equacionada ao antirracismo, de maneira que a negação da 

existência de raças que implicasse a própria negação do racismo. “Todo este contexto de extrema 

ambiguidade em que se desenvolve o racismo brasileiro atua dificultando a ação dos movimentos, 

a realização de um debate alargado e a efetiva tomada de medidas por parte das políticas públicas” 

(SILVA, 2011, p. 06). 

No que toca ao racismo ambiental, em realidades nas quais as desigualdades alcançam maior 

destaque, a exemplo do Brasil e seu cenário social multifacetado, dotado de contradições e 
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antagonismos bem peculiares, a universalização da temática de movimentos sustentados pela busca 

da justiça ambiental alcança vulto ainda maior, assumindo outras finalidades além das relacionadas 

essencialmente ao meio ambiente, passando a configurar os anseios da população diretamente 

afetada, revelando-se, por vezes, ao pavilhão que busca minorar ou contornar um histórico de 

desigualdade e antagonismo que se arrasta culturalmente. Há que se reconhecer que se trata de um 

discurso pautado na denúncia de um quadro de robusta injustiça social, fomentado pela desigual 

distribuição do poder e da riqueza e pela apropriação, por parte das classes sociais mais abastadas, 

do território e dos recursos naturais, renegando, à margem da sociedade, grupamentos sociais mais 

carentes, lançando-os em bolsões de pobreza. É imperioso explicitar que os aspectos econômicos 

apresentam-se, no cenário nacional, como a flâmula a ser observada, condicionando questões 

socioambientais, dotadas de maior densidade, a um patamar secundário. 

O contexto brasileiro é marcado por fatores determinantes para a compreensão das 

relações raciais que são estabelecidas no país, já que não se poderia falar em raça ou 

racismo sem se considerar o regime de escravidão vigente durante séculos e a resistência 

negra a este regime, o processo colonial, a longa submissão à dominação de 

determinados grupos étnico-raciais e as especificidades do processo abolicionista, a 

instauração de uma república que deixou à margem a população negra liberta e que foi 

marcada por processos autoritários, os longos anos de ditadura militar e o processo de 

redemocratização construído arduamente através das lutas dos movimentos sociais 

(SILVA, 2012, p. 92). 

O cenário singular existente no território nacional acaba por gerar também certa desconfiança 

quanto à aplicabilidade e à utilidade do conceito de racismo ambiental. Mais que isso, grande parte 

dos movimentos negros no país encontra na utilização do termo racismo ambiental uma busca pela 

minimização do racismo em si, porquanto a qualificação ambiental poderia restringir, segundo tal 

percepção, o conteúdo mais amplo e institucional das práticas racistas da sociedade brasileira. No 

que toca à concepção de racismo ambiental, sobretudo no meio rural, são expressas por fortes 

dicotomias centrais criadas pela modernidade ocidental, que coloca de lados distintos das linhas 

divisórias a natureza e a cultura, o tradicional e o contemporâneo e o selvagem e o civilizado. Ao 

lado do exposto, o racismo é edificado por meio da diferenciação, estabelecida entre aqueles que 

estão incluídos em uma dada sociedade e aquele que estão excluídos, materializando a distinção 

entre incluídos e excluídos, dentro e fora, numa espécie de defesa contra aquilo que é diferente, 

contra um outro sempre encarado como inimigo.  

No Brasil há um constante confronto entre grupos que representam interesses econômicos e 

visam empreendimentos através da ocupação, utilização e transformação destes recursos e, 
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portanto, do ambiente, bem como populações cuja história, modo de vida e sobrevivência são 

indissociáveis dos seus locais de habitação. “Estes espaços são concebidos de maneira 

simbolicamente distinta por estes dois grupos, e o ambiente torna-se assim, um campo de disputa 

não somente simbólica, mas também material, vez que se estabelecem conflitos referentes à sua 

ocupação e destinação” (SILVA, 2011, p. 08). Ora, trata-se, aqui, de conflitos desencadeados por 

racismo ambiental, na proporção em que surgem quando grupos etnicamente marcados e 

vulnerabilizados se deparam com a chegada do estranho, fortemente marcada pela chegada de 

novos empreendimentos responsáveis pela ruptura de um modo de vida local. 

4 RACISMO AMBIENTAL: A UTILIDADE ANALÍTICA DO CONCEITO 

Diante das ponderações apresentadas até o momento, faz-se imprescindível analisar o 

impacto social das questões ambientais e que são responsáveis por explicitar um complexo sistema 

de reprodução de desigualdades e de exclusão social. No território nacional, a assunção de 

bandeiras de luta como a justiça ambiental e o combate ao racismo ambiental comporta o repensar 

da organização da sociedade, tal como alimenta a emergência e fortalecimento de movimentos 

sociais com este enfoque, promovendo uma articulação das lutas que surgem inicialmente numa 

seara local e se somam a questões a nível global. No mais, é oportuno destacar que a identificação 

de casos de injustiça ambiental e a reflexão acerca das convergências e das diferenças existentes 

entre a situações representadas no território nacional apontam para uma presença extremamente 

forte de componentes étnico-raciais que devem ser computadas, explicitando, dessa forma, a 

operacionalidade e a indispensabilidade do termo racismo ambiental no contexto brasileiro. 

Os conceitos de justiça ambiental e de racismo ambiental refletem uma maciça preocupação 

no tocante a uma justa distribuição dos recursos naturais na sociedade, porém, o que os diferencia 

é, sobretudo, a forma de conceber as origens das injustiças ambientais. Silva (2011) vai ponderar 

que a concepção de justiça ambiental encontra-se bastante associada ao caso Love Canal e que foi 

protagonizado por um grupo de operários brancos e suas famílias devido à contaminação do solo 

urbano. Em tal situação, a ausência de questões raciais remete a uma análise que seria aquela 

predominantemente adotada quando se emprega o conceito de justiça ambiental: uma ótica de 

classe que trata os sujeitos que sofrem injustiças ambientais como integrantes de uma mesmo 

minoria. Assim, a concepção de justiça ambiental pretende-se aglutinadora, utilizando, 

conjuntamente, as terminologias raça, cor, origem e renda. Ora, analisando os objetivos das lutas 

por justiça ambiental e das lutas contra o racismo ambiental, é possível alcançar diversos pontos 
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comuns, em especial o ideário de um tratamento justo e não discriminatório quanto à partilha dos 

recursos e riscos naturais, quanto ao direito de se viver em ambientes urbanos e rurais saudáveis e 

de participar de decisões quanto à utilização dos espaços naturais. Cuida, então, questionar qual a 

necessidade ou utilidade do conceito de racismo ambiental se aparentemente o conceito de justiça 

ambiental consegue abarcar todas as lutas.  

O racismo ambiental tem como ponto de gênese a revolta de moradores negros de Warren 

County, em 1982, contra a instalação de um depósito de rejeitos de sítios contaminados. A 

concepção de racismo ambiental tem seu cerne direcionado à injustiça racial e na evidência de que 

grupos racializados sofrem, de maneira desproporcional, os custos sociais de maneira geral. Para 

Pacheco (2006), a concepção de racismo ambiental aproxima e edifica parcerias entre grupos que 

vêm atuando de forma atomizada e até antagônica, bem como remete à questão da retomada da 

utopia e da necessidade de revisão das concepções de mundo desses grupos em luta. Em 

complementação ao exposto, Herculano (2006) aponta que o emprego da locução racismo 

ambiental acena para uma utilidade prática no campo jurídico, na medida em que no Brasil o 

racismo é tipificado como crime, havendo, portanto, uma institucionalidade já constituída e 

reafirmando a necessidade de unificação de lutas que compreendem questões raciais nos mais 

diversos domínios. Contudo, faz-se mister também refletir acerca das possíveis desvantagens 

quanto ao emprego do conceito. 

Em um contexto de um país que convive com o mito da democracia racial e em que a 

afirmação da ampla miscigenação induz a construção da ideia de inexistência do racismo, ocorreria 

um efeito exatamente contrário ao da unificação das lutas, porquanto, em tal cenário, corre-se o 

risco de que o conceito seja assimilado como uma bandeira bastante específica de alguns grupos 

étnicos, abstraindo outros grupos e fragmentando a luta contra as injustiças ambientais. “A 

possibilidade de utilização do termo racismo ambiental de maneira generalizante adviria de uma 

interpretação que concebe o racismo como englobando todas as pessoas que de alguma forma são 

deixadas à margem da sociedade” (SILVA, 2011, p. 13), na constituição de uma espécie de raça 

inferior, compreendendo negros, pobres, índios, enfim, grupos étnicos e socialmente 

vulnerabilizados de maneira geral. 

Entrementes, considera-se que a utilização do conceito em destaque para todos os tipos de 

injustiças ambientais desencadearia sérios riscos no que toca à dispersão de grupos que, não se 

identificando com o conceito, acabariam por procurar outras bandeiras de luta. 

Concomitantemente, é extremamente importante se atentar para o fato de que, no campo das 

ciências sociais, é preponderante que a análise dos casos que envolvem reproduções de injustiças 
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no campo ambiental considerem que as pessoas que sofrem tais injustiças, muitas vezes, 

representam grupos que possuem uma série de especificidades, cuja compreensão não ocorre de 

maneira satisfatória por meio de uma abordagem meramente classista, sendo, portanto, de extrema 

utilidade o termo racismo ambiental, em confluência com o termo justiça ambiental, para 

determinados casos que envolvem grupos étnicos ou populações racializadas. 

5 OS INFLUXOS DA CARTA POLÍTICA DOS GRUPOS COMUNITÁRIOS DE 

MULHERES QUILOMBOLAS E SEUS REFLEXOS NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA DE MONTE ALEGRE, MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE 

ITAPEMIRIM-ES 

Muitas são as comunidades quilombolas existentes no Brasil. Embora não exista um número 

oficial com o número de comunidades, estas já são mais de 3.000 (três mil) comunidades, sendo 

mais de 1.500 (mil e quinhentos) certificadas pela Fundação Cultural Palmares (BRASIL, 2016). 

O quilombo significa local de pouso ou de descanso nas línguas quimbundo e umbundo, línguas 

tradicionais da região da Angola. Por séculos, o quilombo era tratado apenas como locais isolados 

nos quais negros fugitivos da escravatura se refugiavam. Atualmente a legislação brasileira 

reconhece que para ser considerada uma comunidade quilombola, esta tem que se autoidentificar 

como tal.  Não é mais necessária a ideia de que apenas comunidades isoladas do centro urbano e 

formadas por negros fugitivos que seriam classificadas como quilombo, vê-se hoje quilombos 

próximos e até mesmo inseridos em meios urbanizados. O conceito de quilombo precisou 

transformar-se para dar conta da realidade atual dessas comunidades, que não são simplesmente 

um repositório de memória e história, mas também sujeitos concretos que precisam ser incluídos 

socialmente no que diz respeito a suas tradições.  

Quilombo é um movimento amplo e permanente que se caracteriza pelas seguintes 

dimensões: vivência de povos africanos que se recusavam à submissão, à exploração, à 

violência do sistema colonial e do escravismo; formas associativas que se criavam em 

florestas de difícil acesso, com defesa e organização socioeconômica política própria; 

sustentação da continuidade africana através de genuínos grupos de resistência política 

e cultural (NASCIMENTO, 1980, p.32). 

Há que reconhecer, contudo, que é observável, sobretudo em relação às comunidades 

quilombolas, um cenário de desigualdade racial, relacionado diretamente com a problemática da 

justiça ambiental e caracterizam, de maneira ofuscante, casos de racismo ambiental, “pois 

determinam um acesso desigual à água potável e ao saneamento básico, a localização de instalações 
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poluidoras e de alto risco em áreas habitadas por negros e uma maior exposição aos riscos de 

desabamentos e de contaminação por resíduos tóxicos” (Silva, 2011, p. 05). No Estado do Espírito 

Santo a situação tende a ser mais complexa, porquanto das 100 (cem) comunidades quilombolas 

identificas, 68 (sessenta e oito) reconhecidas e 38 (trinta e oito) certificado, nenhuma foi titulada. 

Ao lado disso, há que se acrescentar a realidade vivenciada por centenas de comunidades 

quilombolas que protagonizam uma dramática luta para superar as mazelas do racismo e conseguir 

a regularização da posse das terras em que vivem. 

 

 

Figura 01. Cartaz do I Encontro Estadual de Grupos Comunitários de Mulheres 

Quilombolas. Disponível em: <http://fase.org.br/pt/acervo/documentos/carta-politica-encontro-

de-mulheres-quilombolas-no-es/>. Acesso em 13 ago. 2016. 

 

Nos dias 11 (onze) e 12 (doze) de dezembro de 2014 (dois mil e quatorze), aconteceu em São 

Mateus o I Encontro Estadual de Grupos Comunitários de Mulheres Quilombolas, culminando na 

expedição da Carta Política do Encontro de Mulheres Quilombolas. Neste encontro, foi abordado 

o preconceito e dificuldades enfrentados pelas comunidades quilombolas, sobretudo, com a mulher 

quilombola. Dentro das denuncias feita por elas, foi destacada o racismo ambiental sofrido pelas 

comunidades. Vítimas do avanço da monocultura do agronegócio de eucalipto ou cana, e das 

mineradoras e petroleiras. Diante destas dificuldades, viu-se a necessidade de publicar uma carta 

política onde foram retratadas todas as dificuldades da mulher quilombola no estado do Espírito 

Santo. Juntamente com o retrato das dificuldades, foi publicada também as exigências da 

comunidade. Entre as quais estão inseridas: A demarcação e titulação dos territórios quilombolas; 
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construção de postos de saúde nas comunidades; construção de escolas quilombolas abrangendo 

da educação infantil ao ensino médio; entre outros direitos. Igualmente, o encontro trouxe à lume 

o debate sobre o racismo ambiental, explicitando que “a força do grande capital ameaça cada vez 

mais nossa permanência em nossas terras e assim como outros territórios tradicionais somos tidos 

como as últimas fronteiras para a expansão destes grandes projetos como o agronegócio dos 

monocultivos de eucalipto, cana, mineradoras e petroleiras” (DEALDINA; MELCA, 2016, s.p.).   

 

 

Figura 02. I Encontro Estadual de Grupos Comunitários de Mulheres Quilombolas. 

Disponível em: <http://fase.org.br/pt/acervo/documentos/carta-politica-encontro-de-mulheres-

quilombolas-no-es/>. Acesso em 13 ago. 2016. 

 

Localizada aproximadamente a 37 (trinta e sete) quilômetros do centro de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES, a comunidade Quilombola de Monte Alegre formada por descendentes de 

escravos, supostamente originários da Angola e escravizados nas fazendas que havia naquela 

localidade durante o século XIX. Ainda no século XIX, com a abolição da escravidão, algumas 

famílias adquiriram terras na localidade de Monte Alegre. É observável na região em que a 

comunidade se encontra inserida o desenvolvimento da monocultura de eucalipto, o que gera sérias 

privações para as populações locais relativamente às possibilidades de novas oportunidades de 

ocupação produtiva e, assim, a população economicamente ativa encontra-se sem ocupação, faltam 

serviços sociais básicos na região e a oferta e valor dos serviços e produtos não são acompanhados 
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pelo aumento da renda da população. Ao lado disso, o desenvolvimento de um desigual 

crescimento da economia na região favorece problemas ambientais e culturais que afetam 

diretamente a Comunidade de Monte Alegre, que convive com a crescente degradação do ambiente 

em que buscam meios de sobrevivência. Trata-se de um modelo concentrador de terras e da 

economia, caracterizado pelo desenvolvimento da monocultura - predominantemente de eucalipto 

- gerando o esgotamento do solo. 

A comunidade enfrenta dificuldades de toda ordem: não existe saneamento básico; a 

água é captada em poços artesianos e os esgotos despejados em fossas; não há telefonia; 

o acesso é prejudicado devido às condições precárias das estradas; há apenas uma escola 

de ensino fundamental; a coleta de lixo é semanal e são raros os programas ou ações 

públicas voltadas à geração de emprego e renda (CORREA; COSTA; BALBINO, 2007, 

p. 46). 

Atualmente, na localidade, as famílias utilizam de atrativos culturais para conseguir a 

sobrevivência da comunidade, bem como manter vivas as tradições caracterizadoras da população 

tradicional. Entretanto, é forçoso o reconhecimento que “grandes empreendimentos poluidores 

colocam em risco os territórios das comunidades quilombolas, o que provoca o racismo ambiental, 

ou seja, injustiças sociais e ambientais que recaem sobre grupos étnicos historicamente 

vulnerabilizados” (DEALDINA; MELCA, 2016, s.p.). Como forma de combater o êxodo rural, 

desde 2004, o grupo Bicho do Mato, organizado por famílias da localidade, promove estas atrações 

culturais, sendo elas apresentação de capoeira, dança afro, peças teatrais e aquele que seria, por 

muitos, considerado como o pilar da cultura quilombola, a história oral. Através dessas 

manifestações, a comunidade busca o sustento da cultura e das famílias ali presentes, bem como 

resisti o fortalecimento da monocultura de eucalipto e os efeitos da degradação ambiental que é 

submetida.  

6 COMENTÁRIO FINAL 

À luz do exposto, as lutas por justiça ambiental e contra o racismo ambiental não podem 

ocorrer de maneira divorciada, é a união que lhes confere potencialidade na identificação e combate 

de injustiça. Porém, as lutas compreendendo as questões ambientais e a sociedade, no território 

nacional, ultrapassam, comumente, as discussões a respeito de tais conceitos. As questões que 

orbitam que desencadeiam a reflexão acerca da formo se dá a elaboração das políticas e das tomadas 

de decisão em matéria ambiental, na proporção em que estas acabam por representar as relações e 
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acordos de poder da sociedade predominante e de suas instituições, ofertando privilégios às 

empresas e às classes favorecidas e, de outro ângulo, prejudicando os grupos étnico-raciais 

socialmente vulnerabilizados. Mais que isso, faz-se imprescindível questionar quem paga e quem 

se beneficia das políticas ambientais e industriais. Esta é uma questão proeminente na análise do 

racismo ambiental, porquanto é geradora da institucionalização da aplicação desigual da legislação, 

da exploração da saúde humana para a obtenção de benefícios de aspectos econômicos, da 

legitimação da exposição humana a produtos químicos nocivos, agrotóxicos e substâncias 

perigosas, da imposição de exigências de provas às vítimas e não às empresas poluentes, do 

favorecimento do desenvolvimento de tecnologias perigosas, da exploração da vulnerabilidade de 

comunidades que são privadas de seus direitos económicos e políticos, dentre outros. 

Nesta linha, ainda, de exposição, denota-se que tanto a ação quanto a inação dos governos 

leva a uma institucionalização do racismo ambiental que precisa ser repensada e combatida para se 

erigir um estado de justiça. Ao lado disso, muitos são os problemas que reclamam uma solução e 

questões que buscam respostas, todavia, é clara a necessidade de se considerar estreitas as relações 

entre raça, pobreza e poluição, tal como de se valorizar os conhecimentos locais das populações 

sobre os ambientes, porquanto são extremamente relevantes se o que se tem em mente é redesenhar 

a política ambiental para que esta construída de maneira não discriminatória. 

Ao se analisar os conflitos envolvendo o racismo ambiental, são observáveis que as 

comunidades quilombolas, a exemplo de minorias historicamente vulnerabilizadas e ausentes nas 

arenas responsáveis pela tomada de decisões, sofrem diretamente com os impactos advindos dos 

empreendimentos econômicos e com a omissão do Estado. Ao lado disso, não se pode esquecer 

que, comumente, as tradições e aspectos peculiares das comunidades não são reconhecidos pelo 

Poder Público, pelas empresas e pelas organizações, desdobrando-se em projeto que são 

construídos para as comunidades quilombolas sem que haja a respectiva presença. A realidade 

vivenciada pela Comunidade Quilombola de Monte Alegre, localizada no Município de Cachoeiro 

de Itapemirim-ES, apresenta-se como característico caso de racismo ambiental, sofrendo os 

avanços típicos dos empreendimentos, tais como agronegócio, mineradoras e petroleiras, que 

encaram os territórios das comunidades quilombolas, de maneira geral, como as últimas fronteiras 

a serem ultrapassadas. 
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INSTITUIÇÕES DE MEMÓRIA: O CASO DO MOVIMENTO DE JUSTIÇA E 

DIREITOS HUMANOS DE PORTO ALEGRE 

Roberta Pinto Medeiros1 

Evelyn Goyannes Dill Orrico2 

INTRODUÇÃO 

As lutas sociais e políticas fazem parte da nossa história desde o processo de colonização até 

os dias de hoje. As teorias dos movimentos sociais apresentam uma distinção entre os chamados 

movimentos sociais tradicionais (sindical, luta pela terra, pela moradia, etc.) e dos denominados 

“novos” movimentos sociais (mulheres, orientação sexual, estudantil, negro, ambientalistas, 

indígenas, direitos humanos), além das redes de movimentos sociais (networks) surgidas mais 

recentemente (MEDEIROS, 2015). 

Hoje, com a facilidade de acesso e divulgação da informação, fica cada vez mais fácil não só 

divulgar, mas também permitir reconhecer as ações dos movimentos sociais. Assim, a população 

toma conhecimento dos movimentos sociais pelas manifestações públicas, como as passeatas, os 

protestos e as marchas, que são ações que lhes dão maior visibilidade. Entende-se que os 

movimentos sociais são resultados de uma ideologia coletiva da sociedade, portanto, nascem de 

uma necessidade social, como a busca de igualdade na efetividade de um direito civil, ou como o 

reconhecimento de um direito político. 

O Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), local onde se encontra um vasto 

acervo arquivístico, de valor informativo e histórico e, além disso, tem como valor social para a 

sociedade o de uma instituição guardiã de memória coletiva. De certa maneira, esse significado 

para a sociedade não deixa de construir uma identidade3, individual ou coletiva (grupo). E os 

arquivos, nas suas mais abrangentes áreas de atuação, podem e devem auxiliar no desenvolvimento 

de pesquisas em diferentes campos de interesse científicos, culturais, sociais e históricos. Pesquisas 

que têm como foco políticas de salvaguarda e preservação desses documentos, além de promover 

                                                 
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (Unirio). Professora Assistente do Curso de Arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande – FURG. 

roberta.pinto.m@gmail.com 
2 Professora Associada do Programa de Pós-Graduação em Memória Social da Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (Unirio). orrico.evelyn@gmail.com 
3 A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, em referência aos critérios de 

aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale dizer 

que memória e identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser compreendidos 

como essências de uma pessoa ou de um grupo. (POLLACK, 1992, p.204). 
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o acesso à informação, favorecem a preservação e a garantia da fidedignidade e a autenticidade das 

informações contidas no acervo. 

Partindo dessa contextualização e buscando aprofundar a reflexão sobre a temática de 

movimentos sociais, memória e identidade, este artigo tem como objetivo principal mostrar como 

um movimento social pode ser considerado como uma instituição de memória, tanto pela 

informação que carrega consigo quanto pela atuação e movimentação que gera na sociedade em 

que atua.  

1 Movimento de Justiça e Direitos Humanos: criação e breve atuação na sociedade 

O Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) foi criado oficialmente em 25 de março 

de 19794. Antes da sua criação oficial, o grupo fundador já vinha atuando nas questões de defesa 

aos Direitos Humanos. Assim, em 1979, como relata Cunha (2009): 

Em 1979, enquanto o mundo discutia as mazelas das ditaduras do Cone Sul, ele (Jair 

Krischke) e um grupo de amigos e voluntários, alguns ainda do tempo da praça da 

legalidade, fundaram o Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH) de Porto 

Alegre. A primeira reunião foi numa sala emprestada, no centro da cidade, com três 

dezenas de cadeiras de bar. (CUNHA, 2009, p.434). 

Portanto, o MJDH é uma sociedade civil, apartidária, sem fins lucrativos e com sede na 

cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul – Brasil. No início da década de 1970, a integração das 

ditaduras do Cone Sul teve como alvo principal os movimentos populares de resistência, os 

sindicatos e os partidos políticos de oposição. Um acordo clandestino de cooperação entre os 

aparelhos de repressão do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia e Paraguai, criaram a 

“Operação Condor”. É nesse contexto que o MJDH começa sua atuação “não oficial5”.  

Com o fim do Ato Institucional nº 5 (AI-5) em março de 1979, esse mesmo grupo que 

lutava pelos direitos de liberdade de expressão, pela libertação de presos e contra a atuação 

ilegal de policiais, com base na urgente necessidade de prestar uma ajuda mais qualificada 

aos povos do Cone Sul – com a liderança de Jair Krischke, Celso Franco Geiger e o Padre 

Albano Trinks – resolve fundar oficialmente o Movimento de Justiça e Direitos Humanos em 

25 de março de 1979. 

                                                 
4 Relatório anual. MJDH, 1984. 
5 Entrevista de Jair Krischke concedida à autora em 09 de setembro de 2010, no MJDH, em Porto Alegre, RS. 
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Com a existência de fato e de direito, junto com outras entidades e movimentos sociais do 

Brasil e da América Latina, o MJDH começou a organizar campanhas como a da Anistia6 pela 

libertação dos últimos presos políticos brasileiros e pelas Diretas Já. Em 1979 já vinha atuando em 

prol dos Direitos Humanos, desde a liberdade de expressão até mesmo pelas lutas raciais e dos 

menos favorecidos pela sociedade atual. Essa movimentação ativa na sociedade reflete num 

pensamento da autora Maria da Glória Gohn: 

Ou seja, os movimentos transitam, fluem e acontecem em espaços não consolidados das 

estruturas e organizações sociais, na maioria das vezes eles estão questionando estas 

estruturas e propondo novas formas de organização à sociedade política. Por isso, eles 

são inovadores – como já nos indicava Habermas nos anos 1970 – , como lumes 

indicadores de mudança social; ou o coração da sociedade, seu pulsar, nos dizeres de 

Touraine (1978). (GOHN, 2014, p.20). 

Como é o caso de uma das atuações mais famosas do MJDH quando da sua participação na 

defesa do casal de uruguaios sequestrados, Lílian Celiberti e Universindo Diaz e seus dois filhos 

menores, que ocorreu em Porto Alegre no dia 12 de novembro de 1978. O MJDH colaborou de 

diversas formas com as autoridades envolvidas, como na denúncia da ação ilegal, além de lutar 

pela condenação dos policiais envolvidos e pela libertação do casal. O caso teve repercussão 

internacional, pois foi o primeiro em que uma clássica ação da Operação Condor foi denunciada, 

investigada e levada até o final, com a condenação de seus responsáveis. 

O sequestro dos uruguaios teve o apoio do Serviço Nacional de Informação (SNI), do 

Centro de Informações do Exército e dos agentes do Dops de Porto Alegre. Naquele 

episódio ficou evidenciada a forma promíscua adotada nas ações dos sistemas de 

informação das ditaduras do Cone Sul. (CONTREIRAS, 2010, apud RUBERT, 2014, 

p.203). 

Além desse fato, é importante destacar outro episódio que certamente se constituiu como um 

capítulo significativo na história do Movimento. É o episódio que se relacionou com a fuga da 

família Benech para o Brasil. Cláudio Benech, biofísico uruguaio de renome internacional, autor 

de várias obras publicadas e participante de inúmeros simpósios, inclusive alguns realizados no 

Brasil, foi sequestrado, em meados de 1980, dentro de sua casa em Montevidéu. E quase dois meses 

                                                 
6 “A Lei da Anistia, que abrange crimes políticos praticados entre 1961 a 1979, impede que os torturadores e assassinos 

possam ser imputados judicialmente, embora a tortura seja crime de lesa-humanidade. [...] A busca pelos corpos e as 

constantes idas e vindas de comissões estatais e de familiares rende poucos frutos, e o tempo urge. Poucas ainda são 

as mães vivas. A grande maioria faleceu sem obter as respostas, ainda aguardadas por filhos e demais familiares de 

desaparecidos políticos”. (RUBERT, 2014, p.203). 
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depois, sua mulher – a médica Graziela Gulla Benech – e seus sete filhos, ficaram sabendo que 

estava preso e incomunicável numa unidade militar uruguaia, no famoso 13º de Infantaria, também 

conhecido como El Infierno.  

Com a ajuda do MJDH, sua prisão foi denunciada pela imprensa internacional, porém, a 

denúncia não teve um resultado de imediato, pois Cláudio foi transferido para a Companhia de 

Contra Informações, onde continuou sendo torturado. Na passagem do ano de 1980 para 1981, o 

MJDH organizou sua fuga para o Brasil, quando Cláudio obteve o status de Refugiado Político da 

ONU, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). Este foi mais um caso 

dentre outros que aconteceram nos países do Cone Sul que viviam sob ditaduras militares. Essas 

pessoas que foram presas e torturadas receberam a designação de refugiadas e posteriormente 

asiladas em países europeus através da ação do MJDH junto ao ACNUR. 

Essas são apenas algumas das muitas ações que o MJDH já prestou para centenas de pessoas 

que recorreram e recorrem até hoje a seu auxílio, tanto no campo jurídico como no humanitário.  

Um movimento social “não tem um lugar específico para fazer política. A partir de 

algum núcleo de constituição de sujeitos [...] começa a transitar e politizar os espaços 

sociais com suas críticas, demandas, discursos e projetos” (TAPIA, 2008:56), ou seja, 

trata-se do não lugar da política. (PRECIADO; UC, 2014, p.81, grifo dos autores). 

Nesse sentido, estes dois casos não fazem esquecer que, em sua maior parte, a atuação 

cotidiana do MJDH destina-se a proteger cidadãos da opressão e da repressão de órgãos estatais, 

bem como buscar o fim da corrupção e injustiça que assola o País. “Porque a única questão 

relevante para se avaliar o significado de um movimento social é a produtividade histórica e social 

de sua prática e efeito sobre os participantes como pessoas e sobre a sociedade que ele tentou 

transformar” (CASTELLS, 2013, p.141). 

2 Memória e Identidade: bases da construção de uma instituição de memória  

Schindel (2009) defende a ideia de que há três tipos de lugares de memória a partir das 

ditaduras nas sociedades latino-americanas e que interagem entre si: locais de testemunho; 

monumentos, museus e memoriais; e, estratégias locais e performances como delimitadores de 

espaço de memória. Esses lugares de memória têm como objetivo principal fazer com que o 

passado não seja esquecido, neste caso, lembrar que o regime militar ocorrido na América Latina 
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foi extenso e, muitas vezes, perverso. Corroborando com Schindel, a autora Bauer (2015) sugere 

que: 

Alguns autores têm destacado que o século XX foi marcado, e deixou um legado, por 

um crescente interesse sobre questões relativas à memória, entre elas as comemorações 

e as rememorações, a ânsia por lembrar, traduzida no “dever de memória”, e na luta 

contra os esquecimentos induzidos com finalidades políticas. (BAUER, 2015, p.59). 

Como é o caso da ditadura civil-militar ocorrida no Brasil no período de 1964 a 1985, quando 

o país foi presidido por uma sucessão de militares de forma indireta. Foram 21 anos de lutas, falta 

de democracia, perseguição política, censura, supressão dos direitos constitucionais e humanos e 

repressão aos que eram contra o regime militar.  

A partir desse cenário político e somando-se à pressão, principalmente, da falta de 

democracia e censura, certos agrupamentos sociais perceberam a necessidade de criação de 

instituições que amparassem os excluídos em relação aos seus direitos já que o Estado se 

encontrava ausente. Nesse momento são criados diversos movimentos sociais e outras entidades 

com o objetivo de auxiliar as pessoas na busca da verdade e em prol dos direitos humanos, e em 

algumas vezes esses locais atuavam de forma clandestina tendo em vista a situação política em que 

se encontrava o país. Hoje, esses atores sociais são, talvez, os únicos mecanismos e espaços de 

registro e memória, pois muitos dos documentos desse período não existem mais em órgãos 

governamentais ou públicos, por negligência ou falta de interesse.  

Los actores sociales que han asumido la construcción de una memoria colectiva han 

adoptado estratégias variadas y lo han hecho en diversos frentes, los cuales incluyen la 

búsqueda de la verdad – y de los restos de las víctimas en el caso de los “desaparecidos” 

– , los intentos de llevar a los tribunales a los responsables de los crímenes, la creación 

de espacios de asistencia y contención a las víctimas y los esfuerzos por ampliar la 

conciencia social sobre el tema. (SCHINDEL, 2009, p.66). 

Percebe-se que durante esse período houve uma linearidade de acontecimentos, sendo eles o 

terror de estado, mudanças econômicas e, por último, o retorno à democracia. Porém, esse último 

fato tem sido marcado mais por tentativas do esquecimento de que a ditadura realmente ocorreu, 

ou seja, “as memórias da ditadura brasileira, assim como afirma Ricoeur (2000), são permeadas 

pelo movimento dialético que caracteriza as relações entre esquecimento e lembrança, sempre 

presente na condição histórica” (RUBERT, 2014, p.192).  
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Compreende-se então a importância que esses espaços de memória têm na sociedade atual, 

pois refletem o ambiente em que foram contextualizados. Assim, a relevância dos temas 

movimentos sociais, direitos humanos e memória e identidade estão cada vez mais pertinentes em 

nossa sociedade, principalmente após a redemocratização do país, quando os movimentos sociais 

tiveram relevante papel na condução desse processo. Já os temas dos direitos humanos, memória e 

identidade, até hoje frequentam a agenda pública em campanhas amplamente divulgadas nas redes 

sociais.  

Portanto, compreende-se a importância que essas instituições possuem como valor 

informacional, cultural e social, pois são guardiãs de documentos que relatam uma parcela da 

história do Brasil, dessa forma, o passado pode ser construído e interpretado. Além disso, podem 

ser caracterizadas como memórias vivas daqueles fatos que ocorreram no passado, nesse sentido, 

Huyssen (2014) colabora na relação que existe entre os movimentos sociais e a memória: 

[...] eu diria que os estudos contemporâneos da memória deveriam ligar-se de maneira 

mais robusta aos direitos humanos e à justiça, tanto em termos discursivos quanto 

práticos, para impedir que a memória, sobretudo a memória traumática, se torne um 

exercício vazio, que se alimente de si mesmo, de forma parasitária e estreita. 

(HUYSSEN, 2014, p.196). 

Essa relação entre memória e direitos humanos deve ser praticada em conjunto, para que os 

dois se afirmem na atividade que irão defender. “Ambos querem reconhecer, se não corrigir, os 

erros ou injustiças do passado, e ambos projetam e imaginam um futuro melhor para o mundo” 

(HUYSSEN, 2014, p.196). Ainda o mesmo autor afirma que: 

Para que a ascensão do discurso da memória se torne inteligível através da 

contextualização histórica e política, também precisamos compreender o movimento 

contemporâneo dos direitos humanos em sua evolução histórica e seu caráter 

politicamente mutável, pois ele é paralelo ao surgimento do discurso da memória. 

(HUYSSEN, 2014, p.197). 

Nesse sentido, a memória possui concomitantemente um caráter social e cultural, sendo então 

vista como uma ferramenta de construção do indivíduo e da sociedade da qual ele faz parte. 

Conforme a autora Silvania Rubert (2014) muito bem elucida ao dizer que 

As memórias são construídas a partir dos registros disponíveis sobre os respectivos 

períodos históricos. Em relação à ditadura civil-militar no Brasil, imediatamente pode-

se associar os embates pela construção da memória aos embates pela abertura dos 
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arquivos militares, que muito poderiam contribuir para a construção de panoramas mais 

fidedignos com o desenrolar dos acontecimentos do passado recente. É uma maneira de 

garantir que nunca mais aconteça. (RUBERT, 2014, p.192, grifo da autora). 

A memória social acaba por estabelecer vínculos e laços sociais espontâneos, conforme 

Davallon (2006, p.10) “[...] a memória social – chamada também de memória cultural – pertence, 

evidentemente, ao registro da memória, no sentido em que ela tem a capacidade de dar continuidade 

à transmissão no seio de um grupo.” Logo, os indivíduos reconhecem que possuem um ponto em 

comum, seja pela busca de um direito ou por uma luta social. 

Assim como o esquecimento é a contraparte da memória, pode-se dizer que a identidade é 

uma consequência da memória. Consequência como resultado da própria construção da identidade 

de um grupo ou de uma pessoa, pois ela seria o fator determinante da continuidade e coerência 

dessa construção da identidade do grupo ou pessoa. Segundo o autor Pollack (1992), a memória é 

caracterizada por elementos constitutivos, ou seja, primeiro os acontecimentos vividos 

pessoalmente e, em segundo, os acontecimentos vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a 

pessoa se sente pertencer. Além disso, a memória é constituída por três critérios: acontecimentos, 

personagens e lugares (POLLACK, 1992, p.201).  

Esse conjunto de critérios evidencia que a memória é um fenômeno construído, logo, a 

identidade também o é, já que a mesma está baseada na memória. Pollack (1992) define que a 

construção da identidade está ligada à psicologia social. Sendo que a mesma possui três elementos 

essenciais: 

[...] unidade física – sentimento de ter fronteiras físicas ou fronteiras de pertencimento 

ao grupo (coletivo); continuidade dentro do tempo, no sentido físico da palavra, mas 

também no sentido moral e psicológico; e sentimento de coerência, ou seja, de que os 

diferentes elementos que formam um indivíduo são efetivamente unificados. 

(POLLACK, 1992, p.204).  

A relação desses três elementos (sentimento de pertencimento ao grupo, continuidade no 

tempo e sentimento de coerência) mostra que a memória e a identidade podem ser valores 

disputados em conflitos sociais e intergrupais. A memória como objeto social, independentemente 

de estar no consciente de alguém ou registrada em algum suporte, ajuda a construir e reconstruir o 

passado e com isso reaviva lembranças esquecidas, auxiliando na construção daquilo que pertencia 

a um grupo.  
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Na tradição metodológica durkheimiana, que consiste em tratar fatos sociais como coisas 

torna-se possível tomar esses diferentes pontos de referência, como indicadores 

empíricos da memória coletiva de um determinado grupo, uma memória estruturada com 

suas hierarquias e classificações, uma memória também que, ao definir o que é comum 

a um grupo e o que, o diferencia dos outros, fundamenta e reforça os sentimentos de 

pertencimento e as fronteiras socioculturais. (POLLACK, 1989, p.03). 

A partir disso, entende-se que a identidade não está costurada à estrutura do sujeito e tem se 

tornado uma celebração móvel, logo o sujeito assume identidades diferentes em diferentes 

momentos quando melhor lhe cabe, resultando num sujeito fragmentado na sociedade. Portanto, 

esse efeito traduz mudanças nas tradições e ao mesmo tempo resulta num impacto na formação do 

indivíduo, que acaba não se encaixando na sociedade atual. Nesse sentido, a identidade pode ser 

construída a partir da memória: 

[...] a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da 

memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito 

estreita entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de identidade 

está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos basta no momento, que 

é o sentido da imagem de si, para si e para os outros é, a imagem que uma pessoa adquire 

ao longo da vida referente a ela própria, a imagem que ela constrói e apresenta aos outros 

e a si própria, para acreditar na sua própria representação, mas também para ser 

percebida da maneira como quer ser percebida pelos outros. (POLLACK, 1992, p.204) 

Por isso, a importância de existir os lugares de memória (Nora, 1993) porque são esses 

espaços que fazem a diferença na construção de culturas e identidades nacionais, assim como nas 

individuais. 

A curiosidade pelos lugares de memória onde a memória se cristaliza e se refugia está 

ligada a este momento particular da nossa história. Momento de articulação onde a 

consciência da ruptura com o passado se confunde com o sentimento de uma memória 

esfacelada, mas onde o esfacelamento desperta ainda memória suficiente para que se 

possa colocar o problema da sua encarnação. O sentimento de continuidade torna-se 

residual aos locais. Há locais de memória porque não há mais meios de memória. 

(NORA, 1993, p.07). 

Neste caso, o MJDH, por possuir um vasto acervo documental de relação muito estreita com 

o tema direitos humanos, se torna um ponto chave para a construção da memória e identidade de 

um grupo social, ou mesmo para um só indivíduo, já que pode valorizar um acontecimento e não o 

deixar cair no esquecimento. Conforme a autora Silvania Rubert (2014) muito bem elucida ao dizer 

que 
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As memórias são construídas a partir dos registros disponíveis sobre os respectivos 

períodos históricos. Em relação à ditadura civil-militar no Brasil, imediatamente pode-

se associar os embates pela construção da memória aos embates pela abertura dos 

arquivos militares, que muito poderiam contribuir para a construção de panoramas mais 

fidedignos com o desenrolar dos acontecimentos do passado recente. É uma maneira de 

garantir que nunca mais aconteça. (RUBERT, 2014, p.192, grifo da autora). 

Portanto, é evidente na atualidade a importância ao tratamento da informação, no sentido de 

disponibilizá-la de forma acessível e para todos, independentemente das dificuldades e deficiências 

que podem vir do acervo, pois a informação está presente em todos os estágios da vida do homem: 

desde seu nascimento até sua morte são elaborados documentos para provarem que aquele 

momento de fato existiu. Assim também acontece com as instituições ou movimentos sociais. A 

história de uma instituição, a partir da qual se tem informações não só sobre suas atividades e 

funções, mas também da própria empresa assim como da sociedade na qual ela atua.  

3 Considerações Finais 

Considerando-se a amplitude dos assuntos que contemplam o acervo do MJDH e a vasta 

gama de temas sociais que o abrange, percebe-se sua importância para pesquisadores de diversas 

áreas do conhecimento (sociais, humanas, médicas, entre outras) e, portanto, a relevância de 

qualificar o conjunto documental presente no MJDH. Tendo em vista que o acervo do MJDH tem 

um destacado papel na sociedade e na história dos movimentos sociais do País, além de ser o 

guardião de importantes fontes de pesquisa sobre a Ditadura Civil-Militar e demais manifestações 

pós-regime militar, é fundamental que este acervo seja reconhecido como uma referência de 

construção de identidade e de memória.  

A relevância dos temas movimentos sociais, direitos humanos e memória e identidade é cada 

vez mais presente em nossa sociedade, principalmente após a redemocratização do país, quando os 

movimentos sociais tiveram relevante papel na condução desse processo. E na atual conjuntura em 

que se encontra País, os movimentos sociais estão mais atuantes do que nunca. E ainda, os temas 

de direitos humanos, memória e identidade, até hoje frequentam a agenda pública e social em 

campanhas amplamente divulgadas nas redes sociais virtuais e não-virtuais.  

Sendo assim, a informação que esses espaços preservam e guardam está cada vez mais 

presente nos aspectos evolutivos da sociedade, pois ela (informação) é fundamental na construção 

da identidade individual ou de um grupo. Portanto, os movimentos sociais são parte da memória e 
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identidade de uma sociedade, pois é neles que se pode encontrar a informação da qual se construiu 

uma memória e identidade de um determinado grupo ou pessoa.  
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DIREITO DE PROPRIEDADE E CONFLITOS URBANOS PELA POSSE DA TERRA – 

ALDEIA DO IMBUHY 

Marcelo da Silva Nunes1 

1 - ALDEIA DO IMBUHY 

Está situada entre os bairros de Piratininga e Jurujuba na cidade de Niterói, em uma área 

denominada Ponta do Imbuhy, em função da abundancia desta fruta na região e dentro da área 

militar do Forte Imbuhy, que por sua vez, tem um dos seus acessos pelo Forte Rio Branco.  

Não se sabe ao certo quando surgiu a Aldeia do Imbuhy.  O ano de 1886 tem sido informado 

erroneamente em algumas matérias de jornais e sites de notícias, por exemplo, como sendo o ano 

de início da formação da colônia de pescadores do Imbuhy. 1886 foi o ano em que Dona Flora 

Simas foi morar na colônia de pescadores localizada na praia do Imbuhy. Esta pesquisa comprova 

que já havia moradores lá muito antes de Dona Flora. O jornal do Comércio em dezembro de 1849 

(anexo 1) já trazia notícias que o dono das terras da Fazenda Piratininga e Imbuhy era o Sr. José 

Joaquim Cayo Monteiro. 

Há relatos do Visconde de Taunay de férias em Jurujuba, bairro de Niterói onde existe uma 

das mais antigas colônias de pescadores do Estado do Rio de Janeiro, e onde ele relata suas 

pescarias na Praia de Fora, vizinha à Praia do Imbuhy e de um passeio assim descrito: “que pode 

ser uma descrição da colônia de pescadores no Imbuhy em 1852, muito tempo antes do início da 

construção de forte em 18632”. 

Tenho bem vivas as amenas perspectivas que se desfrutavam de diversos pontos da casa 

da Jurujuba, edificada no alto de suave outeiro, já sobre o grosso da povoaçãozinha à 

esquerda, já sobre a praia da frente, no nosso porto de desembarque, já sobre a Praia da 

Igreja, por onde se ia à Praia de Fora, isto é, à orla do mar alto, fora da barra. 

 

Aquelas pescarias, à Praia de Fora, constituíam importantes fatos nas minhas ocupações 

do dia, tanto mais quanto minha mãe, receosa sempre da agitação daquele mar, 

facilmente não nos dava licença de lá irmos. 

 

Quando tal acontecia, subíamos o morro fronteiro à casa pertencente à chácara de um 

Sr. Borges, onde abundavam excelentes araçás de coroa e goiabas, descíamos do outro 

lado e nos achávamos naquela praia, mais enseada do que outra coisa, de branquíssimas 

areias. 

 

                                                 
1 Programa de Pós-Graduação em História do Brasil – UNIVERSO. msnunesbv@gmail.com 
2 http://veja.abril.com.br/idade/estacao/veja_recomenda/020205/memorias.html 
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Outro divertimento era apanharmos conchas e por isto intituláramos Praia das Conchas, 

uma abrazinha dominada por cabana de esfarrapados pescadores e andrajosas mulheres, 

onde as havia comumente bem bonitas e não muito estragadas. 

 

Para lá irmos, atravessávamos, à direita da casa de vivenda, um matosinho sujo e de 

espinheiros, no meio do qual havia também muitos pés de araçá, cujos frutos comíamos 

verdoengos senão de todo verdes. Certa vez, pessoas da minha família estenderam as 

pesquisas até Itaipu, para lá da Praia de Fora, e dali trouxeram bonitos búzios e conchas 

univalvas bem interessantes, com o que fiquei em extremo pesaroso de não ter 

participado de semelhante passeio. 

Outra prova da antiguidade da Aldeia encontra-se na página 73 do Almanaque Laermmert de 

18633 (anexo 2), onde é possível confirmar as presenças do inspetor de quarteirão Gabriel 

Rodrigues Barbosa, dos proprietários Manoel Ferreira Monteiro e Sotero José Viçoso e Filho e do 

comerciante Antônio Camillo da Silva. 

 

O novo Código do Processo Criminal (1832) que regulamentou o art. 162 da Constituição 

outorgada de 1824 atribuiu novos poderes ao juiz de paz, que a partir deste momento, passou a ter 

competência para prender criminosos procurados e julgar pequenos delitos, desde que o castigo 

máximo não excedesse 100 mil réis ou seis meses de cárcere, e passou a ter também a função de 

nomear o inspetor de quarteirão.  

 Segundo Wellington Barbosa da Silva4 

(...) O cargo de inspetor, ou melhor, de oficial de quarteirão, foi instituído, em 1827, pela 

mesma lei que regulamentou as funções dos juízes de paz e, posteriormente, foi abolido 

pela lei de 6 de junho de 1831 - quando foram criados os postos de delegados. Estes, 

apesar da denominação, desempenhariam o mesmo papel de assistentes da polícia 

judicante. Mudava-se a denominação, mas as funções permaneciam praticamente as 

mesmas. Contudo, com a adoção do Código do Processo Criminal, em 1832, deu-se o 

inverso: o posto de delegado foi abolido e o cargo de inspetor de quarteirão foi 

introduzido, com qualificações e deveres redefinidos, no sistema de policiamento das 

vilas e cidades brasileiras. Os inspetores de quarteirão eram selecionados pelos juízes de 

paz entre a população dos distritos e, então, propostos à Câmara Municipal - que se 

encarregava da aprovação de seus nomes. Sendo considerados como 'uma autoridade na 

porta das casas', eles deveriam ser escolhidos entre os cidadãos maiores de 21 anos, que 

soubessem ler e escrever e que gozassem de boa reputação em seus quarteirões - não 

devendo, ainda, estarem qualificados para o serviço ativo da Guarda Nacional. Recebiam 

uma parcela considerável de poder para coibir a prática de atos delituosos - zelando pelas 

propriedades e pelo sossego de todos aqueles que moravam em seu quarteirão. Para isso, 

                                                 
3 O Almanaque Laermmert (pelo título original, Almanak Laemmert) como é conhecido, denominado Almanak administrativo, 

mercantil, e industrial do Rio de Janeiro é considerado o primeiro almanaque publicado no Brasil. Editado no Rio de Janeiro, entre 

1844 e 1889, pelos irmãos Eduard e Heinrich Laemmert. 
4 Doutor em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor do Programa de Pós-graduação em História da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco. Em seu artigo: “Uma autoridade na porta das casas: Os inspetores de quarteirão e 

policiamento no Recife século XIX(1830-1850)”. 

http://www.pm.al.gov.br/intra/downloads/bc_policial/pol_06.pdf acessado em 01/03/2016. 
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como determinava o Código de Processo Criminal (art. 12º, § 2º), eles tinham autoridade 

para efetuar prisões em flagrante, para admoestar e, até mesmo, caso não conseguissem 

resultado prático com as admoestações, para obrigar a assinar 'termos de bem viver” a 

todos aqueles que, de uma forma ou de outra, viviam pelas ruas ofendendo os bons 

costumes e perturbando o sossego público, tais como: vadios, mendigos, bêbados, 

desordeiros e prostitutas. Diariamente, tinham a obrigação de enviar para os juízes de 

paz uma parte circunstanciada dos acontecimentos ocorridos em suas respectivas áreas 

de jurisdição. Em suma, os inspetores eram a primeira instância do policiamento em cada 

aglomerado urbano, fosse este uma vila ou uma cidade (...)'. 

2 - DONA FLORA  

O Sr. Simas Carvalho, pai da Dona Flora também conhecida como Dona Iaiá, foi um militar 

abolicionista que desenhava muito bem, fazia várias charges criticando o governo e por este motivo 

tinha sempre problemas com seus superiores.  Em 1886, após chegar de Recife depois de ter tido 

problemas pela sua posição política, foi morar em Santa Teresa com os filhos. A mãe morreu em 

Recife de tuberculose. Dona Flora foi estudar em um colégio de freiras onde teve uma educação 

diferenciada para época. Lá aprendeu francês e a bordar com perfeição, adquirindo fama com seus 

bordados.  

 Pouco tempo depois de chegar ao Rio, Dona Flora se apaixonou por um português com o 

qual teve um romance.  O Sr. Simas, como não gostava do português devido aos constantes atritos 

com o Governo, a levou para morar na Aldeia do Imbuhy, a fim de acabar com o romance. 

Porém, embora jovem, em torno de 18/19 anos, casou-se com o Sr. Francisco Bessa, líder 

dos pescadores.  Foi lá que D. Flora, a pedido do Marechal Deodoro da Fonseca, confeccionou a 

primeira bandeira da República. Tal feito foi retratado no quadro "A Pátria" de Pedro Bruno e na 

nota de Cr$ 200,00. 

Essa bandeira subiu ao mastro pela primeira vez no próprio dia 19 de novembro de 1889, em 

frente ao antigo prédio do ministério da Guerra, onde atualmente se localiza o Palácio Duque de 

Caxias, sede do Comando Militar do Leste, na Praça Duque de Caxias nº 25 – Centro - RJ. 

3 - OS MORADORES DA ALDEIA 

Atualmente, os moradores da Aldeia do Imbuhy são compostos em sua grande maioria de 

descendentes da Dona Flora e de militares de baixa patente que casaram com moradoras da aldeia 

ou que servindo no Forte do Imbuhy conseguiram, após dar baixa, construir uma casa na Aldeia. 
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 De acordo com o censo de 2010, Jurujuba possui 2.797,00 habitantes sendo: 

 

HOMENS MULHERES 

1.366,00 1.431,00 

48,84% 51,16% 

 

Faixa etária População Porcentagem 

0 a 4 anos 151 5.4% 

0 a 14 anos 548 19.6% 

15 a 64 anos 1955 69.9% 

65 anos e + 296 10.6% 

 13% da população economicamente ativa local ainda se encontra vinculada à pesca. 

 Dentre os pescadores, 70% tem a pesca como única atividade econômica e 30% exercem 

outra atividade ocupacional. 

 A renda per capita é bastante baixa: 98% dos pescadores ganham de um a três salários e 2% 

ganham de quatro a cinco salários. 

 Quanto ao nível de escolaridade, constata-se que 31% dos pescadores completaram apenas 

a 4ª série do ensino fundamental e 69% completaram a 8ª série do ensino fundamental. 

 

 Segundo consta em um dossiê apresentado pela associação de moradores, a atividade 

pesqueira sofria com as ações dos militares. 

 

 Restrições de locais para pesca; 

 Entregar 10% do que se pesca para os militares (Ocorreu na década de 70 somente); 

 Destruição de barcos. 

 

Na década de 80 existiam mais de duzentas famílias morando no Imbuhy. A casa do Sr. 

Ailton Navega (Pres. da Associação de moradores) era a de número 262. Devido às pressões 

psicológicas e restritivas que tinham que se submeterem, muitos moradores deixaram a Aldeia. 

Prova disto é que em janeiro de 2015 tinham 32 casas. Depois com as desocupações o número de 

residência passou para 8. 

4 - O CONFLITO 
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Em 1995, o Cel. Paulo Roberto Bueno da Costa, então comandante do Imbuhy, proibiu os 

moradores de utilizar a passagem entre a aldeia e o bairro de Jurujuba, permitindo-os apenas a 

passagem de Piratininga. Tal proibição os obriga a utilizar um caminho cerca de onze quilômetros 

mais longo para chegar a local de comercio e acessar serviços públicos como escolas e postos de 

saúde, e de trinta quilometro a mais para chegar ao centro de Niterói. 

Por causa desta decisão, em 1995, um grupo de moradores se uniu e formou a Associação de 

Moradores da Aldeia do Imbuhy, que logo tratou de entrar com uma ação de interdito proibitório5. 

Na época da sua criação, a associação não contava com a filiação de todos os moradores, mas em 

2015, esta quase totalidade veio a acontecer.  

Em 08 de novembro de 2004, o Juiz Bruno Dutra, da 1ª Vara Federal de Niterói, expediu 

mandado de reintegração de posse em favor do Exército, determinando a desocupação da área pelos 

moradores da aldeia. No entendimento do juiz, os moradores não deveriam estar naquela localidade 

e, por isso, reverteu a ação de interdito proibitório6 em reintegração de posse a favor do Exército, 

dando início a uma longa batalha judicial. 

A União argumentou que o Exército começou a construção do Forte, antes da existência da 

colônia de pescadores, e que lá é uma área de Segurança Nacional. Os moradores, em contrapartida, 

dizem que a colônia já existia antes da ocupação efetiva dos militares em 1901. 

Em 2008, a Revista ISTOÉ, fez uma matéria sobre a Aldeia que ilustra o clima vivido pelos 

moradores. 

Se tudo isso já não faz muito sentido, o caso de Norma Corrêa Castro beira o surrealismo. 

Ela pediu ajuda à Associação dos Servidores Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiros 

do Rio (Assinap) para transportar sua mãe que estava passando mal. A ambulância, 

entretanto, não pôde entrar porque foi barrada na porta. Triste e assustada, Norma 

suspira: “Todos nós temos muito medo de falar qualquer coisa.” Na tentativa de ajudar, 

o presidente da Assinap, Miguel Cordeiro, tentou ir à casa de Norma, mas também foi 

impedido. Revoltado, encaminhou denúncia à Polícia Federal. “Parece que o Estado de 

direito acabou.” Cordeiro registrou com um gravador de bolso seu diálogo com um 

guarda. Ele cedeu a fita à ISTOÉ7: 

Cordeiro: Bom dia, eu gostaria de falar com a dona Norma Corrêa Castro, na casa 5. 

Guarda: Ela é moradora? O nome do senhor está na lista? 

Cordeiro: Que lista é essa? 

Guarda: Tem que estar na lista, como eu disse “pro” senhor. 

Cordeiro: Nem podem me acompanhar até a casa dela? Se tiver um problema de saúde 

grave, tem que avisar o comandante do forte para ele autorizar? 

Guarda: É, tem que levar ao comandante para ele autorizar. 

                                                 
5  Interdito proibitório é a ação de preceito cominatório utilizada para impedir agressões iminentes que ameaçam a posse de alguém. 
6  Instrumento processual de defesa da posse. 
7 Revista Istoé, São Paulo, nº 2030, 01/10/2008 
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Cordeiro: Não é possível. Mesmo com problema de saúde? Isso tudo é para forçar o 

povo a sair logo daí, não é? 

Guarda: Ah, sim, pode ser que o Alto Comando tenha orientado sim, a forçar um pouco. 

Em 2006 os moradores conseguiram com a Secretaria de Habitação e Assuntos Fundiários, 

que a aldeia fosse incluída, de acordo com a medida provisória nº 292, na regularização fundiária 

de interesse social, em imóveis da união que diz: 

Art.22 A concessão especial para uso de moradia se aplica ás áreas de propriedade da 

União, inclusive aos terrenos de marinha e acrescido, e será conferida aos possuidores 

ou ocupantes que preencham os requisitos legais estabelecidos na medida provisória nº 

2.220∕20018.  

Esta medida trouxe uma segurança maior aos moradores do Imbuhy. No entanto em 23 de 

dezembro de 2006, a medida provisória nº 3359 (anexo 2), retirou da função social assentamentos 

de áreas sob administração das forças armadas. 

 14 de fevereiro de 2007: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, presidida 

pelo desembargador Raudênio Bonifácio Costa, nega provimento a recurso dos moradores 

e confirma determinação da 1ª instância de despejo das trinta e duas famílias da aldeia 

Imbuhy. 

 Fevereiro de 2008: O Exército mantém o pescador Arildo Antônio da Silva preso por dois 

dias sem justa causa. 

 07 de dezembro de 2008: Moradores da aldeia Imbuhy recebem notificação judicial 

determinando sua retirada do local num prazo máximo de sessenta dias. 

 11 de janeiro de 2009: Moradores da aldeia Imbuhy realizam ato público em Niterói 

exigindo sua permanência no local. 

 25 de janeiro de 2009: O então Ministro da Defesa, Nelson Jobim, declara apoio à 

permanência da comunidade na praia de Imbuhy. Segundo o ministro, estaria firmado o 

compromisso do ministério não executar a ordem de despejo vigente, desde que os 

moradores se comprometessem a não aceitar novos habitantes na aldeia. O advogado dos 

                                                 
8 Art. 1º Aquele que, até 30 de junho de 2001, possuiu como seu por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, até duzentos e 

cinquenta metros quadrados e imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia e de sua família, tem o direito 

a concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto de posse, desde de que não seja proprietário ou 

concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. 
9  Art.6º§1º A comprovação do efetivo aproveitamento será dispensada nos casos de assentamentos informais definidos pelo 

município como área ou zona especial de interesse social, nos termos do seu plano diretor ou outro instrumento legal que garanta a 

função social da área, exceto na faixa de fronteira ou quando se tratar de imóveis que estejam sob a administração do ministério da 

defesa e dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 
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moradores afirma que irá exigir ratificação judicial do compromisso do ministro e 

suspensão da decisão judicial vigente com base nesse fato. 

 26 de janeiro de 2009: O Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspende a decisão de 

despejo das famílias da aldeia Imbuhy. 

 Maio de 2015: O Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma decisão do TRF 2 e nega 

provimento ao recurso dos moradores da aldeia Imbuhy. 

 05 de maio de 2015, o STJ decidiu, por unanimidade, que os moradores da Aldeia do Imbuí 

terão que sair do local. No processo judicial os militares argumentam que a área onde a 

comunidade está instalada é de Segurança Nacional. 

 

Em 23 de junho de 2015, quatro oficiais de Justiça chegaram ao Forte do Imbuhy para 

cumprir a primeira ordem judicial de reintegração de posse de três casas. O Exército montou uma 

verdadeira operação de guerra psicológica, os acessos ao forte foram fechados, não sendo permitida 

a entrada nem de morador e nem de vereadores ou advogados que queriam dar apoio aos moradores 

que estavam na aldeia ou mesmo da imprensa. Foram utilizados cães, lanchas, helicópteros e um 

grande contingente de soldados. O exército, após desocupar as residências, as demoliram, embora 

fossem tombadas pela prefeitura de Niterói - Lei Municipal 3140/201510, que tombou o conjunto 

arquitetônico, paisagístico, histórico e etnográfico da Aldeia e seu entorno. 

A Ministra Eliana Calmon, ressaltou em um dos seus pareceres que em relação a 

tombamento, há competência comum às três unidades da Federação, cada um dentro da 

sua esfera de atribuições. "Cabe ao Município legislar sobre assuntos de interesse local, 

na medida em que o tombamento pretende preservar e conservar um bem intacto, imune 

à destruição ou a qualquer tipo de modificação, em face do interesse da comunidade pela 

manutenção estética do bem, seja por razões históricas, artísticas, arqueológicas ou 

paisagísticas. É uma espécie de medida cautelar para preservação do patrimônio cultural 

e histórico local, sem interferir no direito de propriedade". 

Segundo a Lei nº 9.760/4611, não há indenização sobre reintegração de terras da União. Na 

assessoria do Comando Militar do Leste, a ação ocorreu após os moradores não terem respeitado o 

prazo de saída, estipulado pela Justiça. 

                                                 
10  1º Fica definitivamente tombado o conjunto arquitetônico, paisagístico, histórico e etnográfico da Aldeia Imbuhy e seu entorno, 

localizada na faixa litorânea denominada Praia do Imbuhy. Parágrafo único. Considera-se para efeito desta lei como conjunto 

arquitetônico, paisagístico, histórico e etnográfico da Aldeia Imbuhy e seu entorno todas as edificações, pátio, arruamento e 

vegetação que compõem o conjunto da Aldeia Imbuhy. 
11 Art. 71. O ocupante de imóvel da União sem assentimento desta, poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a 

qualquer indenização 

Art. 200. Os bens imóveis da União, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos à usucapião. 
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Os moradores da aldeia que não tiveram suas casas demolidas lutam contra o tempo para 

conseguir na justiça e com alguns políticos que apóiam o direito dos habitantes da Aldeia do 

Imbuhy, de permanecerem morando onde nasceram.  

Em 28 de junho de 2015, a Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ) enviou uma 

carta endereçada à presidente Dilma Rousseff, pedindo que o Exército interrompesse as remoções 

de moradores da Aldeia Imbuhy, em Jurujuba. O deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), que 

reuniu as assinaturas de todos os 70 parlamentares da Alerj na carta, criticou a atuação do Exército 

no episódio. Segundo ele, que acompanhou as remoções in loco, houve abusos por parte dos 

militares que inclusive, impediram a entrada de deputados, vereadores e jornalistas na área do Forte 

Imbuhy12.  

Tanto o prefeito de Niterói, como todos os vereadores do município, e os 71 deputados do 

Rio de Janeiro, tem demonstrado apoio a questão do Imbuhy. Em setembro de 2015, foi publicado 

um decreto municipal, com base nas manifestações favoráveis da Secretaria Municipal de Cultura 

e da Universidade Federal Fluminense (UFF), reconhecendo os moradores da Aldeia como 

comunidade tradicional. 

Tudo isto de nada adiantou.  Em 07 de dezembro de 2015, o Exército, cumprindo ação de 

reintegração de posse, demoliu as casas restantes da aldeia colocando cerca de oitenta pessoas na 

rua sem moradia. 

A ampla garantia de direitos individuais deveria ser um dever do estado democrático. No 

entanto, a proteção jurídica individual ou de pequenos grupos sem representatividade política, sofre 

com decisões jurídicas que visam defender não os direitos individuais destas pessoas, mas o direito 

de grupos de camadas sociais elitistas ou corporativistas.  

Existem diversos casos de disputa pela terra entre militares e pequenas comunidades: 

Temos no centro da discussão do conflito entre os moradores do Imbuhy e o exército, uma 

relação de domínio reinante dentro de uma organização social. Este domínio é configurado na 

relação de autoridade do exército fundamentada em uma ordem estabelecida nas tradições e em um 

pensamento de superioridade de classe.  

Esta estrutura social existente dentro do quartel foi o ponto de conflito deste movimento 

social, que ao contrario dos militares que apresentam uma identidade e uma organização muito 

forte, estes moradores constituem-se de pequenos grupos dispersos, que embora identifique que 

lutam por um mesmo objetivo, não conseguiram compor um grupo coeso.  

                                                 
12 Fonte: Jornal O Extra 29/06/2015. 
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Este trabalho demonstra que o argumento utilizado pelo exército que eles estariam neste local 

antes dos pescadores não se sustenta uma vez que o forte teve uma primeira construção em 1863 

sendo paralisada em 1864 e tendo sua obra retomada somente em 1895 com sua inauguração em 

1901.e a Aldeia do Imbuhy é anterior a construção do Forte.  
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MILITÂNCIA E EXÍLIO POLÍTICO: AS TRINCHEIRAS SUBTERRÂNEAS DE LUTA 

Maria Cláudia Badan Ribeiro1 

Pretendemos neste estudo pensar o exílio enquanto vínculos políticos mantidos pelos 

brasileiros exilados no exterior. Muitos trabalhos no Brasil mostraram como o exilio emergiu e 

operou enquanto uma política de afastamento forçado do inimigo (ROLLEMBERG, 1999; 

MUZART, 2008) realizada pela ditadura civil-militar, o que a argentina Hebe Bonafi definiu como 

a eliminação da oposição a baixo custo.  

Este texto procura mostrar como esta oposição criou mecanismos de atuação fora do país, 

embora a interdição da militância fosse o aspecto mais relevante das sociedades de acolhimento. 

Para reconstituir um panorama mais amplo e menos quixotesco da ação brasileira no exterior, temos 

que considerar alguns fatores que foram determinantes da ação política no exílio, e que se não a 

restringiram por completo, tiveram efeitos limitadores. Ao tratarmos da militância de brasileiros 

no exterior precisamos considerar as formas de saída de brasileiros do país (gerações com projetos 

políticos diferentes), os países de exílio, o tipo de acolhimento aos exilados, a geopolítica da época 

e os efeitos da política de Direitos Humanos.  

A pesquisa sobre exílio é um tema que vem se constituindo mais fortemente como um novo 

campo de investigação, e tem majoritariamente enfatizado, no caso brasileiro, assuntos como o 

sentimento de exílio (a sobrevivência material e psíquica dos exilados), a produção teórico-crítica 

realizada fora do Brasil (revistas, boletins, etc) e a “transição ideológica” da militância a partir de 

1975, quando a esquerda armada modificou seus enfoque e práticas sob a influência de democracias 

liberais desenvolvidas 2.  

Outras pesquisas destacaram a lógica de atuação internacional de grupos de luta armada como 

os argentinos na França (FRANCO 2008; JENSEN, 2014) ou o trabalho de Cristina Schneider 

Marques que partindo do conceito de circulação e transnacionalismo tem como foco analisar a 

transformação da radicalidade política de exilados brasileiros numa perspectiva comparada (Chile 

e França). No Brasil, porém, inexistem pesquisas que contribuam para se pensar e para se mostrar 

                                                 
1 Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Pós-Doutora pelo IHEAL/ Unicamp e Doutora em História Social 

(USP). mariaclaudia.badanribeiro@gmail.com 
2 Trabalhos como de Helenice Silva, sobre o exílio dos intelectuais brasileiros e chilenos na França, de Lucili Grangeiro, 

com ênfase no exílio político nordestino, os trabalhos de Andréia Prestes Massena e de Desirée Lemos sobre brasileiros 

em Moçambique, o trabalho de Maira Abreu sobre o Círculo das Mulheres em Paris, de Américo Freire e Rodrigo 

Pezzonia sobre o exílio brasileiro em Portugal, o de Mazé Chotil sobre os trabalhadores no exílio e o de Fábio Lucas 

Cruz sobre a presença de militantes brasileiros na Argélia, demonstram a vitalidade que vem tendo este campo de 

estudos nos últimos anos.   
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atividades intergrupos, a solidificação de acordos sigilosos, com destaque para redes informais ou 

conspirativas, analisadas, sobretudo, dentro do paradigma radical.  

A análise sobre a este “ser político no exílio” segue caminhos diferentes quer se trate de 

analisar o trânsito de um grupo armado, um grupo intelectual ou um grupo de políticos tradicionais. 

O Partido Comunista Brasileiro (PCB), por exemplo, continuou atuante no exterior, se reunindo, 

realizando eleições entre seus dirigentes e publicando seus boletins. O PCB foi segundo 

Napolitano, “a força mais estruturada no exilio parisiense”, tendo reorganizado no exterior seu 

Comitê Central (NAPOLITANO, 2014, p. 48). O Partido estava instalado em posições de poder no 

exterior, e possibilitava estrutura de trabalho para os recém-chegados. Sindicalistas também tinham 

relações que permitiam trabalhar nas instituições de representação em nível mundial ou regional 3.  

As formas de saída do país de origem e o tipo de exílio também determinaram a manutenção 

de diferentes projetos revolucionários. A periodização do exílio também diverge segundo os 

autores (ROLLEMBERG, 1999; ROLLAND, 2008; CHOTIL, 2015), mas, consideramos neste 

estudo a existência de três vagas principais com características próximas (64-68, 68-73, 73-79). 

Embora a tentativa de aglutinação das forças de esquerda tenha sido buscada no exílio em diferentes 

momentos, as experiências dos atores sociais determinaram diferentes concepções políticas 

mantidas no exterior e em especial antes do golpe chileno. Duas linhas principais se esboçaram no 

exterior, a de políticos tradicionais oriundos de partidos políticos, em particular do PCB, e a 

geração de militantes da luta armada, considerando-se também as suas particularidades internas e 

suas subdivisões. Uma primeira geração que deixou o Brasil já tinha experiência de exílio. Eram 

políticos e sindicalistas que militavam desde os anos 1930. Roberto Morena, por exemplo, já tinha 

se exilado três vezes, em 1930, 1947 e 1964 4. Esta parcela encontrou apoio e abrigo junto às redes 

mantidas pelos países socialistas como Tchecoslováquia, Iugoslávia, RDA, Alemanha Oriental e 

União Soviética (CHOTIL, 2015). Já é de conhecimento que no imediato ao golpe, a classe política 

e militar cassada pelos Atos Institucionais n° 1 e 2, refugiou-se inicialmente em países limítrofes 

como Uruguai, Bolívia, Peru e Venezuela. 

 Uma segunda vaga foi composta de uma geração mais jovem, ligada à luta armada, ou que 

a ela prestava apoio. Foi esta parcela que sofreu banimento pelo Estado, abandonou o país por 

esquemas pessoais ou de organização, ou se auto exilou para acompanhar a família. Os anos de 

                                                 
3 Vínculos estreitos foram estabelecidos entre Oposição Sindical Brasileira e a Confederação Francesa 

democrática do trabalho (CFDT) (CHOTIL, 2015).  
4 Outros nomes podem ser mencionados como João Lyndolpho Silva, Armando Ziller, Gregório Bezerra, Lício Hauer, 

Benedito Cerqueira, Rolando Fratti, Osvaldo Pacheco da Silva, Antônio Aparecido Flores, Affonso Delelis. 
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1968 e 1969 são expressivos deste trânsito militante que permaneceu intenso até setembro de 1973 

5.  

Chegando à Europa, esta segunda geração permaneceu ativa politicamente. Luiz Felipe de 

Alencastro destacou que voltar a estudar não era uma decisão imediata de quem chegava, sugerindo 

que os vínculos com a luta no Brasil ainda eram mantidos no exterior. Como ele afirmou, “aquela 

gente chegava e não estava preparada de uma hora para outra para virar estudante, assistir seminário 

e se enfiar em biblioteca” (ALENCASTRO, 2016, p. 311).  

Os vínculos permanentes com a luta também determinaram o pedido de estatuto de refugiado 

(ROLLEMBERG 1999; CHOTIL, 2015) ou a manutenção de situações híbridas. Houve exilados 

que conciliaram militância política com outras necessidades individuais como documentação, 

trabalho e moradia. Mas houve também quem era considerado militante profissionalizado e foi 

mantido pela organização.  

Falar, portanto, dessa militância implica em considerar também seus limites e o 

posicionamento dos Estados. Embora permanecesse na França um discurso oficial de proteção aos 

exilados, quando se relacionava à esquerda armada, este discurso nem sempre esteve presente. A 

pesquisa de Denis Rolland mostrou como os chamados atores institucionais reagiram e se 

movimentaram em relação à saída de brasileiros do território, ao produziram dossiês sobre a 

circulação de militantes políticos no exterior em especial na França, a partir das instruções dadas 

pelo Ministério das Relações Exteriores (ROLLAND, 2008, p. 73-75). Os documentos mostram o 

poder de intervenção da ditadura no exterior a partir da embaixada brasileira na França, a circulação 

de informações sobre personalidades políticas e do mundo artístico. A colaboração francesa ao 

negar um visto de permanência no país, dificultando a circulação da oposição política brasileira e 

de notórias personalidades políticas, era vista pelo Brasil como um significativo gesto de 

compreensão e de colaboração. Evitava-se chamar atenção sobre notórios políticos exilados, 

receber militantes comunistas ou pertencentes às organizações de luta armada imperando sempre a 

ideia de moderação ao dar a autorização de permanência aos recém-chegados. Havia grande receio 

de que a França se tornasse o centro de atividades da oposição brasileira, o que comprometia as 

boas relações diplomáticas mantidas com o Brasil, além de funcionar como elemento catalisador 

da oposição interna francesa.   

                                                 
5 Mesmo dentro de um movimento de recuo geral de luta armada, houve casos mais isolados, não referidos na 

bibliografia específica, de militantes políticos que mesmo após o golpe chileno, continuaram a se articular e a realizar 

trabalho político em algumas áreas do Cone Sul.  
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Caso semelhante, tentando preservar as relações diplomáticas, se passou no ano de 1982, na 

embaixada francesa, quando o ex-militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), Carlos Eugênio 

Paz, não tendo sido anistiado em seu retorno ao Brasil e com o pedido de prisão decretado, teve 

que se refugiar em Brasília. O Ministro das Relações Exteriores, o francês Claude Cheysson o 

orientou a dizer que era apenas um hóspede da embaixada, e não exilado ou refugiado à procura de 

proteção. Na ocasião vinha ao Brasil em visita oficial, o irmão de François Mitterrand, presidente 

recém-eleito. Evitando publicidade para o caso, a França evitava também problemas com o governo 

de João Batista Figueiredo (PAZ, 2011).  

Acordos econômicos também tiveram seu peso. O Boletim França-Brasil denunciava a 

França como o quarto maior investidor estrangeiro do “Milagre Brasileiro”. General Aussaresses 

revelou parte dos acordos bilaterais entre França e Brasil, realizados com a Engesa para a fabricação 

e venda de veículos de transporte de tropas e de armas ao Brasil. Ele afirma que Brasil e França 

não eram concorrentes, mas associados (AUSSARESSES, 2008). 

Percebemos assim, os limites do acolhimento francês, e a tentativa de se desprender dos 

militantes políticos, ou daqueles que tinham posições políticas mais agressivas, ligadas à chamada 

“esquerda violenta”. Esta política sem concessões foi colocada em prática por Raymon Marcellin 

(1968-1974) Ministro do Interior da França. Marcellin ficou conhecido pela perseguição 

implacável às organizações de esquerda francesas, pelo endurecimento das leis de imigração e pelo 

aumento do nível de espionagem no país (RIGOUSTE, 2008).  

Em território francês, os radicais da esquerda também foram alvos da perseguição do Estado. 

A Polícia federal francesa e a Polícia de Fronteira tentaram subornar militantes brasileiros com 

oferecimento de título de permanência no país, na condição de brasileiros aceitarem cooperar com 

a repressão francesa, para se infiltrar junto aos movimentos armados europeus, em especial o 

movimento basco e curdo. Luiz Eduardo Prado contou sobre sua experiência com a polícia no 

exterior, 

[Em Paris] realmente, fui interrogado longamente em duas ocasiões pela polícia francesa 

e pela polícia brasileira em Paris [...]. Os interrogatórios duraram umas doze horas cada 

vez. Dos cinco policiais, três eram brasileiros. Muito bem vestidos, de terno e gravata, 

como os franceses. Mas, não se dirigiam a mim. Falavam ao pé do ouvido dos franceses 

ou mostravam-lhes coisas escritas num papel. Eram os franceses que me interrogavam. 

A primeira vez foi na Polícia Central de Paris. A segunda vez foi no Ministério do 

Interior. Claro que poderiam ter desaparecido comigo [...] É verdade que quando das 

visitas de homens de estado brasileiros na França, minhas liberdades foram cerceadas: 

primeiro, me proibiram de sair do território francês: acho que haviam compreendido o 

que eu fazia. O fato, porém é que na Martinica ou na Guiana ou na Córsega territórios 

franceses havia muitos militantes corsos que nos apoiavam, por quanto os brasileiros 
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egressos da Guerra da Espanha terem tido um papel importante na liberação da Córsega 

e, inclusive, terem por lá ficado ou casado com corsas. Em seguida, proibiram-me de 

sair da França continental, quer dizer, da França propriamente dita. Enfim, proibiram-

me de sair de Paris. Foi um período desagradável (PRADO, 2015). 

Outros casos de retenção de passaporte e de expulsão se verificaram na passagem de 

brasileiros pela Europa. Caso emblemático de expulsão ocorreu com os militantes Apolônio de 

Carvalho e Ladislau Dowbor na Suíça. Estando em Genebra a convite da Liga dos Direitos 

Humanos para uma entrevista na TV, os militantes defenderam a utilização de métodos violentos 

para derrubar o governo brasileiro, o que entendido pela polícia suíça como quebra da neutralidade 

do país. A tese de Fábio Lucas da Cruz mostrou como houve interferência do governo brasileiro 

no caso.  (CRUZ, 2016; GOUVEA, 2007).  

As razões de Estado parecem não estar tão distantes da opinião pública, que também se 

dividia sobre o assunto nos jornais estrangeiros da época. Nem sempre eles expressaram 

concordância com a luta armada, e menos ainda de se envolver com questões que saíam da esfera 

dos interesses nacionais franceses. Escutava-se na época, “uma coisa é ser refugiado outra pirata 

do ar”. O mesmo se verificou na imprensa suíça e alemã. A sociedade francesa, que teve o maior 

afluxo de brasileiros exilados, via os exilados políticos brasileiros com um sentimento misto de 

compunção e de desconfiança. Segundo Yara Gouvêa os latino-americanos eram considerados 

folclóricos pelos europeus, daí a necessidade de contar com estrangeiros presos no Brasil para 

denunciar a ditadura em campanhas internacionais no exterior, ganhando credibilidade da 

comunidade internacional. A campanha feita contra o “expatriado subversivo” pelo governo militar 

se estendeu ao exterior, na tentativa de coibir a atuação política dos exilados 6.   

Mesmo na Suécia em que o Estado deu amplo apoio e acolhimento aos refugiados, a 

população sueca rejeitou a presença latino-americana. Alguns exilados apontaram para a existência 

de racismo, quando eram chamados de morochos (mulatos) ou Schwarz Kalle (cabeça preta). Não 

interagiam muito, em parte pela língua e pela realidade cultural distante ou porque estavam 

separados geograficamente em campos de refugiados (CANELO, 2005, p. 2-18).  

                                                 
6 Houve um debate constante – particularmente durante os sequestros de aeronaves – entre o Ministério Público e os 

Promotores Militares acerca do alcance da jurisdição penal brasileira, para atos que cometidos fora do país, tivessem 

efeitos no Brasil. Ficaram famosas as bravatas do presidente-ditador Médici em relação à comunidade italiana no Brasil 

e mesmo em São Paulo, os liceus franceses realizaram algumas denúncias da invasão da polícia e controle sobre sua 

atuação. O controle no exterior ocorreu através da presença de agentes do SNI nas embaixadas, da existência de agentes 

diplomáticos calados pelo medo de ver suas carreiras públicas prejudicadas, da ingerência dos serviços de segurança 

na vida privada dos brasileiros, abrindo suas correspondências e realizando relatórios sobre os seus passos.   
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No México, um dos centros de recepção de exilados, os brasileiros tiveram que conviver 

também com as contradições da política externa mexicana. O acolhimento no país dependia da 

situação política vivida, dos humores do Ministério do Exterior e da boa vontade dos quadros 

diplomáticos. O México ao mesmo tempo em que reprimia internamente, como ocorreu com o 

massacre de Tlatelolco em 1968, permitiu a entrada de muitos brasileiros que deixaram o Brasil na 

primeira vaga de exilados pós-golpe (MUÑOZ, 2015, p. 6).  

Chotil (2015) afirmou que na Alemanha mais do que em outros lugares, os exilados jogaram 

com seu conhecimento de pessoas e redes, indo além das decisões do Estado alemão. Foi graças à 

ajuda do Pastor Heinz Dressel e da Obra Ecumênica de Estudos (ÖSW), que eles puderam 

permanecer como bolsista de um programa da igreja protestante em Bochum. 7 Em 

correspondências com o Pastor Heinz Dressel, Marijane Viera Lisboa, exilada brasileira descreve 

o controle exercido pelos órgãos de segurança alemães sobre brasileiros vindos do Chile 

(DRESSEL, 1996, p. 76-77). O ponto crítico foi atingido em 1974, na ocasião da Copa do Mundo 

quando ela, Luís Travassos, seu companheiro, Maria Auxiliadora Barcelos e Samuel Aarão Reis 

foram obrigados a se apresentar ao posto policial da cidade de Bochum, três vezes ao dia. Em carta 

ela relata que o asilo definitivo alemão foi recebido somente após o suicídio de Dora (Maria 

Auxiliadora Barcelos) nos trilhos do metrô de Berlim, “(...) nosso asilo saiu em fins de junho... Nos 

entristece muito saber que a concessão do asilo tem uma relação direta com a morte da Dora, em 

função da repercussão que teve este fato e a situação geral dos refugiados na Alemanha”. (Tradução 

Heinz Dressel, Brief v. 10.10.75, DRESSEL, 1996, p. 371).  

É importante considerar assim, as diferenças substanciais que existiram entre os países 

acolhimento, sobretudo para uma juventude mobilizada politicamente que encontrou lugar para a 

militância em países como Cuba, Chile e Argélia, áreas que funcionaram de maneira estratégica 

para o trânsito revolucionário e que garantiram acordos de cooperação. Se a estigmatização 

europeia fez eco à rejeição do militante por parte do Estado brasileiro, determinando a política de 

recebimento de exilados, países de orientação de esquerda atraíram e mesmo quiseram interferir no 

processo revolucionário brasileiro (PAZ, 1997). Para a aproximação das forças de oposição de 

esquerda contou uma identidade comum e revolucionária constituía na ação política. Como bem 

definiu Azevedo, a esquerda naquele contexto era um conjunto de referências simbólicas e de 

                                                 
7 Pelo programa coordenado por Heinz Dressel e pelos documentos de seu arquivo a ÖSW, ajudou na manutenção de 

36 brasileiros na Europa. O Pastor chegou a negociar diretamente com Jarbas Passarinho, Ministro da Educação na 

época saída de estudantes do Brasil. Seu lema era através de becas, bolsas, salvar vidas. 
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experiências compartilhadas atuando num campo de relações transnacionais (AZEVEDO, 20013, 

p. 84). 

2. O discurso dos direitos humanos e a militância no exterior 

Embora a plataforma de direitos humanos tenha sido utilizada estrategicamente pelos 

exilados políticos brasileiros para ganhar voz internacional, até o ano de 1973, ela correspondia 

pouco ao pensamento e ação desta geração de combatentes. O exílio brasileiro até o golpe chileno 

se manifestou mais na imagem do sujeito errante do que na do refugiado à espera de fixação ou 

sentado à margem afagando uma ferida. Os marcos temporais por isso, ao tratarem do tema, devem 

se ater ao tipo de trânsito realizado, aos “países de adoção” e ao elemento que determinou a 

permanência ou a fixação no exterior. A abolição da condição nômade após o pedido de estatuto 

de refugiado, grande dilema da militância da época, guiou e fez preponderar na literatura 

especializada a maior parte das análises sobre exílio político relacionando-o às trajetórias de vida 

e às subjetividades ao lidar com o chamado “estado de espera” do exilado. A chave de interpretação 

brasileira ao tratar do exílio, se prendeu mais ao período do pós-golpe chileno seguindo um viés 

literário e psicanalítico. Pouco se mostrou sobre o deslocamento funcional do exílio ou sobre como 

ele foi encarado de maneira temporária e operacional, como um momento da reorganização e 

ampliação da oposição no exterior sob o ponto de vista do projeto radical. Por isso, nosso estudo 

procurou desvincular a luta armada da plataforma dos direitos humanos e recuperar o protagonismo 

deste combate reconstituindo ações, acordos e práticas políticas.  

O exílio não se constituiu apenas num recurso para escapar à repressão brasileira. Embora as 

vivências no exterior também tenham permitido aos militantes um aprendizado estando em contato 

com novas experiências, a ideias de democracia absorvidas no exterior eram no limite experiências 

de bem-estar-social bastante diferentes do programa revolucionário desta geração de combatentes. 

Observando o contexto da época constatamos que a defesa dos direitos do homem aparece como o 

motor de um combate global e teve claro, seu valor ofensivo, pois, podia isolar na opinião pública 

internacional as ditaduras na América Latina, preparando suas quedas 8. Mas, podemos nos 

questionar como Franco, “que mudanças nas identificações políticas e representações do passado 

a luta pelos direitos humanos encobre?” (FRANCO, 2008, p. 23). Por que a escrita deste período 

silenciou a história prévia ao golpe e a atuação política estratégica durante o exílio? 

                                                 
8 Mesmo porque as denúncias de violência começaram a repercutir nos acordos econômicos entre os países, afastando 

novos investidores de áreas que para o Brasil, por exemplo, eram estratégicas.   
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No caso brasileiro, durante as campanhas realizadas contra a ditadura brasileira no exterior, 

como apontou Rollemberg (1999, p. 250) em raros momentos se chegou a falar sobre as motivações 

que levaram esses militantes e simpatizantes a serem presos no Brasil. A própria Anistia 

Internacional impunha como condição para dar proteção aos refugiados que eles “não houvessem 

feito uso da violência” (ROLLEMBERG, 1999, p. 250).  

Seria apressado, portanto, afirmar que o exílio foi vivido pela militância política enquanto 

“uma crise geral do sujeito revolucionário” quando a luta no exterior passou a ser mais de denúncias 

contra as violações dos Direitos Humanos.  Os exilados haviam descoberto segundo Roniger, o 

poder mobilizador do discurso emergente dos direitos humanos e, “embora não o adotassem a partir 

de um princípio em forma total, o faziam de uma forma tática (RONIGER, 2011, p. 53)”. Também, 

a ideologia humanitária, de fácil exploração midiática, que deslegitimou e desmobilizou a 

militância, através da condenação moral da violência, encontrou pouco eco na literatura acadêmica. 

O discurso de Direitos Humanos, em especial durante a elaboração do Tribunal Bertrand Russell, 

se apropriou do discurso radical de esquerda, enquanto “autoridade moral” (e não política) para 

destacar a violência do oprimido como legítima, retomando simbolicamente o anti-imperialismo e 

a imagem da Guerra da Argélia e do Vietnã como elementos simbólicos, usados, porém com limites 

e numa vertente “de vitimização do povo”, bem diferente da concepção original.   

Para tratar, portanto, das redes revolucionárias internacionais e do exílio enquanto uma 

militância permanente, nos ativemos à ideia de um deslocamento por convicção, para além da 

expulsão em nome do Estado, do banimento ou do autoexílio. A convicção na revolução 

determinou um trânsito intenso pelo Brasil, países da América Latina, Europa, África e Oriente 

Médio. Esta mesma convicção na revolução que pautou o investimento pessoal criando elos tão 

fortes no Brasil, continuou sendo mantida no exterior. A frase de Iara Xavier Pereira é lapidar neste 

sentido quando disse: “só não cruzei a Cordilheira [dos Andes] a cavalo” (PEREIRA, 2014).  

Luiz Eduardo Prado foi mantido financeiramente pelo MR-8 durante quatro anos liderando 

uma rede composta por militantes da ALN, VPR e MR-8 na Argélia e que tinha como objetivo dar 

cobertura à militância e promover “embarcamento” e salvamento de quadros políticos 

comprometidos. Era o chamado Comitê Revolucionário Internacional (CRI),  

Quando o CRI foi criado, uma das minhas funções era justamente esta: ajudar colegas 

de passagem pela França ou pela Europa a passarem. Fui no Chile. Ajudei o Franklin 

Martins a passar pela França. Houve muitos outros (...). Foi o próprio MR-8 que passou 

a me sustentar. Isso durou uns três ou quatro anos. Eu me ocupava de conseguir 

documentos falsos, de conseguir aparelhos que pudessem abrigar militantes em trânsito, 

de organizar o trânsito dos militantes, do lugar onde me designassem que eles deveriam 
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ser resgatados até o ponto final, do tratamento médico, eventualmente de arrumar 

emprego junto a militantes franceses ou de demais países europeus [...]. O sigilo era, 

sim, completo. [...] Ocorreu que era necessário organizar uma rede de serviços médicos 

clandestina de tratamento de colegas que não podiam receber tratamento em Cuba, ou 

na Argélia, pelo fato da medicina ainda ser na época muito atrasada nestes países. Na 

Itália, as redes eram controladas pelo Partido Comunista de tendência soviética, que não 

queriam ouvir falar de nós. Diversos outros países apresentavam empecilhos diversos. 

A França era o país mais central, com rede médica disposta a apoiar-nos e com 

organizações de esquerda suficientemente variada, para que algumas também se 

dispusessem a fazê-lo (PRADO, 2015). 

A atuação política continuou existindo, mesmo que as leis francesas ou alemãs 

determinassem claramente que todo exilado protegido estava proibido de se ocupar de política 

nestes territórios. Como afirmou Luiz Eduardo, 

[...] claro que ninguém é angelical e que muita gente continuou a ocupar-se de política, 

mas toda discrição se impunha. Nós militávamos com a Gauche Prolétarienne e com a 

Ligue Communiste. Eram eles que faziam as ações e as denúncias. Enquanto 

clandestinos ou exilados, não tínhamos o direito de fazê-lo. A sobrevivência no exterior 

era garantida pelos países que acolhiam os militantes e, quando não era o caso, com o 

dinheiro resultado das “expropriações”. As estruturas de apoio eram os partidos 

simpatizantes locais e suas redes (PRADO, 2015). 

Os encontros entre militantes no exterior também seguiam a lógica do Brasil, feitos a partir 

de pontos e de senhas e contra senha. No depoimento de Prado isso fica visível, 

[Em Paris] Deram-me um encontro clandestino com um militante da Ligue Communiste. 

Ele deveria esperar-me embaixo da estátua da Vitória de Samotracia, no Louvre, lendo 

o Le Monde. Eu deveria chegar e dizer: “Estranho lugar para ler jornal”. Ele responderia: 

“Coisas mais estranhas existem. Vamos para um lugar mais calmo.” Durante muito 

tempo, este companheiro ajudou-nos. Fomos juntos em Orly receber companheiros que 

saiam de Cuba, por exemplo. (PRADO, 2015) 

Yara Gouvêa militante ligada à VPR e à ALN andava armada em Genebra e circulava pela 

Europa sempre com passaporte falso encontrando-se com frequência com Eldridge Cleaver, líder 

dos Panteras Negras em Argel e com Régis Debray na França. Com relações pessoais com Miguel 

Arraes, seu filho pequeno, que já falava árabe, era levado junto do líder em entrevistas com Yasser 

Arafat. Como ela afirmou em entrevista, “eu tinha muita sorte porque eu conseguia circular 

clandestinamente pela Europa, pela América Latina com muita facilidade, meus companheiros 

diziam que eu passava como um anjo” (GOUVËA, 2010). 
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O trânsito pelos países socialistas também era realizado pelos militantes com passaportes 

falsos, e com entrada e saída sem carimbo no documento, como era de praxe no movimento 

internacional comunista. Como Yara relatou, muitos passaportes foram comprados pela militância 

brasileira corrompendo funcionários no Uruguai e Equador (GOUVËA, 2010). Militantes da ALN 

receberam dinheiro da Coréia do Norte, que em colaboração à luta brasileira planejava enviar um 

carregamento de armas, fato que não se concretizou (PAZ, 2011).  

A chegada de brasileiros ao Chile foi descrita por um militante da ALN como uma “liberdade 

embriagadora” (BARBOSA, 2013). O país foi um laboratório de experiências para a oposição de 

esquerda brasileira. O “exílio” chileno foi uma extensão do campo político no qual os militantes já 

estavam acostumados a atuar quando chegavam com passaportes falsos e sem a preocupação de 

pedido oficial de refúgio 9.  

A Argélia também foi menos pátria do exílio do que trampolim para a militância. O país era 

nas palavras de Cruz a Meca Revolucionária (CRUZ, 2016). Passavam pela Argélia a maioria dos 

movimentos armados africanos e asiáticos, e brasileiros também circularam através dela pelo 

continente africano.  

A Rede francesa de Henri Curiel enviou brasileiros para Argel vindos da Argentina e Chile, 

via contatos com o PCBR e Apolônio de Carvalho, quando este último criou um grupo de 

mobilização e salvamento de militantes chamado Grupo Jacques. As responsáveis pelos contatos 

com latino americanos em Argel eram a militante egípcia Didar Rossano (em particular com a rede 

dominicana) e as francesas Marie Duflo e Maria Amaral, que mantinham contatos na Argentina, 

Chile e Cuba.  

A Argélia sempre foi pensada como local de treinamento guerrilheiro pela esquerda armada 

brasileira, mas foi preterida por Cuba, em vista da proximidade geográfica da ilha e da política 

cubana de exportar a revolução. Mesmo que o treinamento em Argel não tenha prosperado 

enquanto acordo oficial entre as forças revolucionárias da época, Clemens Schrage, por exemplo, 

militante expulso do Brasil, realizou treinamento militar no país (SCHRAGE, 2014).  Militantes 

da ALN também atuaram compartimentados como Eliane Zamikowski e Osvaldo Rezende. Malu 

Alves Ferreira, Mauricio Seidl, Almeri Bezerra, Carlos Knapp, Djaci Magalhães entre outros 

utilizaram a rota argelina para deslocamento e militância apoiados pela política de Hoauri 

                                                 
9 Segundo a pesquisa de Manuel Saavedra, o Chile somente subscreveu o Protocolo das Nações Unidas sobre o estatuto 

do refugiado em abril de 1972. A condição jurídica dos exilados no Chile era equivalente aos do imigrante. O autor 

apurou que entre 1964-1973 havia 25.000 exilados no Chile e segundo informações da ACNUR até 1973, 15.000 

estavam oficialmente registrados como refugiados no Chile.  Quase metade da população de exilados conforme 

Saavedra não estava protegida pela convenção para os refugiados e 350 bolivianos com o golpe, foram devolvidos ao 

país.  
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Boumédiène, que financiava inclusive os deslocamentos entre Europa e Chile de Onofre Pinto e de 

Ladislau Dowbor (CRUZ, 2016, p. 92). Yara Gouvêa saindo da Argélia em 1971 deu curso de 

falsificação no Chile.  Encontrando-se com Onofre Pinto na Itália do qual recebeu uma série de 

documentos de identidade para falsificação ela contou, 

 Estes documentos foram levados por mim a Argel. Em Argel guardávamos todo o 

estoque de documentos a serem falsificados. Estive no Chile em 1972, com Onofre e 

Roman. Não tive contato com a sociedade chilena porque não deveria aparecer em 

público, minha estadia devia se passar na clandestinidade, já que lá tinha ido para formar 

outras companheiras na preparação dos documentos falsos (GOUVÊA, 2010).  

 Foi ela a responsável pela montagem da primeira sede da publicação do Boletim da Frente 

Brasileira de Informações (FBI), realizada num apartamento na Kasbah transformado em um 

laboratório de fotografias.  

A partir de 1970 o deslocamento de brasileiros entre Argel, Cuba e Chile foi intenso com 

destaque para a interlocução africana a partir da Argélia, de onde Miguel Arraes auxiliou brasileiros 

exilados que desejavam participar de movimentos revolucionários africanos com auxílio financeiro 

e num interesse permanente de estreitar relações entre a oposição brasileira e estes movimentos, 

como a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Arraes financiou durante três anos 

(1967 -1970) o MPLA angolano (CRUZ, 2016, p. 175-176).  

Glauber Rocha em colaboração com a ALN tentou instalar uma rádio no Congo (CORREIA, 

2012). Diógenes de Arruda participou da luta em Guiné Bissau e Irani Campos depois de se exilar 

na Alemanha e em Portugal decidiu partir para a África engajando-se no MPLA. Permaneceu três 

anos em Angola atuando na área da saúde, assim como seu colega Otto Brockes, médico de guerra 

na fronteira de Angola com a República Popular do Congo (BROCKES, 2013).  

Este deslocamento por convicção encontra exemplo paradigmático na experiência do padre 

e físico Jean Talpe. Vindo ao Brasil atraído pela Teologia da Libertação e ligado ao humanismo 

cristão da Ação Popular, o belga Talpe depois de preso, torturado e expulso do Brasil voltou à 

Europa para se engajar nas campanhas internacionais contra a ditadura, denunciando a tortura. Em 

julho de 1970 padre Talpe enviou uma correspondência ao Secretário Geral do PAIGC, Aristides 

Pereira solicitando treinamento guerrilheiro em Guiné Bissau para depois poder voltar à luta no 

Brasil (Fundo AMS - Arquivo Mário Soares. DAC, Correspondência. Jean Talpe, 7/7/1970).  

Algumas relações de apoio, por exemplo, foram favorecidas pelo estado líbio. Assumindo o 

poder na Líbia em 1969, Muammar Kadafi não apenas financiou ajuda aos movimentos 
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revolucionários na América Latina, dando ensejo à criação de um grupo de combate à Operação 

Condor, o chamado Grupo Galaxy, mas investiu em projetos sociais no Nordeste brasileiro no 

início dos anos 1980 (RIBEIRO, 2012).  

Estes exemplos entre inúmeros outros, que fogem a este espaço, nos mostram não apenas 

como a oposição atuou silenciosamente no exterior, mas fornecem elementos para se pensar sobre 

a determinação e continuação da luta, sobre as formas encontradas pela militância para atuar e 

mesmo nas implicações que estas atividades tiveram para as ações de Estado. João Quartim 

escreveu sobre exílio: “Da vanguarda escaparam os que opinando com os pés refugiaram-se na 

retaguarda”. (QUARTIM, 1995, p. 91). Contudo, foi justamente a distância que deu respaldo a 

essas atividades, quando os acordos e estruturas transnacionais também se beneficiaram da perda 

da capacidade do Estado em reprimir diretamente ações coletivas ou mais isoladas à distância, a 

despeito de sua atividade de controle e investigação. No auge da luta armada, o desterro foi visto 

como aventura temporária.   
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IDENTIDADES E MEMÓRIAS EM ‘MOVIMENTOS’: OS LETRAMENTOS POSSÍVEIS 

NOS CADERNOS REFLEXIVOS DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

DA UFRRJ 

Fabrícia Vellasquez1 

Introdução: iniciando os diálogos... 

O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de doutorado, ainda em desenvolvimento, 

realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação, Contextos Contemporâneos e Demandas 

Populares, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ. Iniciada em 2015, ainda 

está em sua fase inicial, mais especificamente na revisão de literatura dos principais autores que 

trazem a discussão sobre os multiletramentos e seus impactos na dinâmica da educação e do ensino, 

pensando a educação superior, no caso do presente trabalho, mas cujos resultados podem também 

promover a reflexão sobre a organização pedagógico-didática que ainda se mantém padronizada 

nos bancos escolares. 

Nosso recorte de sujeitos de pesquisa são os licenciados da primeira turma de Licenciatura 

em Educação do Campo – LEC – da UFRRJ, egressos quando o Curso ainda era ofertado na 

perspectiva de um convênio com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), e não de forma regular, como se apresenta na contemporaneidade. Trata-se, pois, de 

um recorte temporal também significativo, pois a relação com a instituição educacional e com seus 

processos didáticos se realizava de maneira ainda mais especial. 

Compreendemos que resgatar a estória dos educadores é fundamental para compreendermos 

o processo por que passam as relações sociais. No entanto, para que a história continue a ser 

contada, é preciso que novos olhares contribuam para a leitura dessa construção, especialmente 

considerando os discursos presentes no espaço formativo de um Curso de formação de professores 

que se origina e se volta, ao mesmo tempo, aos movimentos sociais. Nosso problema, assim, recai 

sobre o fato de que essa particularidade formativa pode se estruturar de forma particular com os 

processos de ensino. A investigação tem despertado, portanto, a necessidade de um estudo 

específico sobre o que representa a elaboração conjunta dessa memória escrita pelos próprios 

sujeitos coletivos. 

Assim, entendemos que o tema nos provoque ao problema: as possíveis resistências 

narrativas, presentes nos escritos dos licenciandos, podem representar uma marca de identidade 

                                                 
1 Docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. fabriciavellasquez@yahoo.com.br 
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docente própria? Seriam essas marcas escritas integrantes de um modo heterogêneo de constituição 

textual frente a outras composições formais e protocolares do letramento acadêmico? A articulação 

do problema parte, pois, da hipótese de que alguns registros, especialmente nos cadernos 

reflexivos2, podem se constituir como ‘escrituras de si’, possibilidades reveladoras de identidades 

docentes que marcam uma tentativa de identificação de um grupo social que também se faz 

graduando, em espaços formativos institucionalizados formalmente. 

Dos objetivos: o lugar da narrativa 

A pesquisa tem como objetivo analisar os textos escritos, em produções conhecidas como 

‘cadernos reflexivos’, produzidos individualmente, mas em pensamento coletivo, pelos egressos 

do Curso de LEC da UFRRJ, ao longo de sua formação na Universidade. Sistematicamente, 

partimos de um objetivo geral que é o de compreender, para conhecer, a memória desses 

professores em formação, no sentido de poder “ler as várias margens” de composição de suas 

identidades em processo pela palavra escrita/oral, como postula Saramago. E, nesse sentido, 

também refletir como se articulam as relações formativas entre os saberes dos movimentos sociais 

quando diante dos saberes acadêmicos, tal como nos lembra Gohn (2012): 

Falar da existência de um processo educativo no interior de processos que se 

desenvolvem fora dos canais institucionais escolares implica ter, como pressuposto 

básico, uma concepção de educação que não se restringe ao aprendizado de conteúdos 

específicos transmitidos através de técnicas e instrumentos do processo pedagógico 

(GOHN, 2012, p. 21). 

A autora, cuja discussão ainda nos é cara e atual, contribui também para a abertura da 

discussão do objetivo específico, delimitado prioritariamente pela importância de se refletir sobre 

o modo como os licenciandos se relacionam com essa escrita acadêmica, como sendo, elas mesmas, 

processos didáticos construídos ao longo de sua formação na UFRRJ: que marcas podem 

diferenciar essa escrita de suas demais; como podem se apresentar na perspectiva de um modo 

                                                 
2 Os cadernos reflexivos, na primeira turma, se constituíram como importantes instrumentos de composição escrita em 

que cada estudante poderia sistematizar seu pensamento, via escrita, para a tentativa de organização de um discurso 

que era, ao mesmo tempo, livre, dialógico, estético e reflexivo. Nesses espaços, portanto, cabiam desde de pequenos 

textos em fichamento das leituras realizadas até as impressões individuais e/ou coletivas da turma sobre determinado 

conceito, situação específica, disciplina especial. Compõem-se, por fim, como inventários formativos que guardam, 

consigo, não apenas o registro, mas as subjetividades de olhares desse primeiro grupo em sua relação com a UFRRJ. 
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heterogêneo de aproximação entre o oral e o escrito e, portanto, muito particular frente aos demais 

graduandos. 

Procedimentos Metodológicos: dos percursos analíticos 

Valorizando-se o ser sujeito da história e seu lugar no mundo, a metodologia pretende contar 

com as contribuições da semiolinguística, sobretudo por considerar o discurso ligado a fatos de 

linguagem, mas também a dimensões sociais que perpassam os contextos educacionais e o modus 

operandi da Universidade. A língua, via linguagem, é, aliás, um ato social. Tal como nos esclarece 

Charaudeau: 

Um ato de linguagem pressupõe uma intencionalidade – a dos sujeitos falantes, parceiros 

de uma troca. Em decorrência, esse ato depende da identidade dos parceiros, visa uma 

influência e é portador de uma proposição sobre o mundo. Além disso, realiza-se num 

tempo e num espaço determinados, o que é comumente chamado de situação 

(CHARAUDEAU, 2005, p. 16). 

Por meio dessa teoria, tem sido possível analisar os “contratos de comunicação” (ibidem, p. 

18) a que estão sujeitos os licenciandos em questão. Isso porque, segundo o autor, em todo ato 

discursivo, porque comunicativo e dialógico, há sempre uma formalização de um contexto de 

produção e de recepção para cada enunciado. Entre esses dois lugares, se encontra o sujeito 

produtor de escritos. Durante a confecção dos cadernos, os estudantes eram sabedores de seus 

percursos narrativos, mas, além disso, também eram cientes dos possíveis públicos-alvo a que 

aqueles cadernos seriam direcionados. Escritas, portanto, ‘livres’, mas integrantes de um processo 

de análise e de avaliação constantes a que suas condições de estudantes estavam condicionadas e 

acordadas. 

Discussão e Resultados: (outras) possibilidades de letramento 

A Educação do Campo, segundo Caldart (2012), mesmo como um conceito em construção, 

já pode ser considerada como uma categoria de análise de compreensão de uma realidade por vir, 

cuja configuração tem sido construída por seus próprios sujeitos – educadores dos trabalhadores 

do campo – a partir de práticas educativas concretas, porque contextualizadas, ao universo de cada 

grupo social, para que possam, eles mesmos, escreverem suas histórias.  
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Nessa perspectiva, a necessidade do Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEC) 

está posta desde meados da década de 1990, a partir da demanda crescente de escolarização dos 

trabalhadores rurais que atuam na Agricultura Familiar das áreas de Reforma Agrária do Estado do 

Rio de Janeiro. Essa reivindicação visava à garantia de uma política pública voltada para o 

desenvolvimento intelectual e cultural desses trabalhadores e filhos, cuja materialização se 

encaminhava através do aumento do acesso à escolarização de ensino médio e superior. 

Assim, nesse mesmo sentido, o processo de construção do Curso, na UFRRJ, tem procurado 

considerar as recentes transformações societárias e educacionais, fomentando debates políticos em 

torno das orientações históricas e pedagógicas que devem sempre existir no processo de ensino-

aprendizagem e na relação dialógica entre educador e educando. Para tanto, tem contado com a 

participação de intelectuais envolvidos com a educação popular e a educação do campo, tais como 

Caldart (2012) e Santos (2000).  

Pautada no entendimento de que a formação é requisito básico na sociedade atual, mas 

também considerando as demandas comunitárias e de educadores e educandos do campo, a LEC 

vem sendo trabalhada a partir do estabelecimento das vinculações entre o saber escolar/acadêmico, 

as histórias de vida e as memórias de educadores e de educandos – como preceitua Freire (1989). 

Em geral, os Cursos de Licenciatura em Educação do Campo já concretizados não costumam seguir 

a metodologia convencional dos demais cursos de graduação. Com a LEC, pois, não foi diferente: 

sua dinâmica é a alternância, uma pedagogia que se constitui de duas fases divididas em Tempo 

Escola (TE) e em Tempo Comunidade (TC), cujas etapas, embora realizadas em momentos 

distintos, dialogam entre si, aproximando teoria e práxis, e apresentam, ambas, atividades de 

ensino, de pesquisa e de extensão. Esse regime de alternância, por fim, visa à viabilidade de 

processos de formação com materialidade das relações sociais – dentro e fora do contexto 

acadêmico – com enfoque no respeito à dimensão de ‘espaçotempo’ que é tão particular a esses 

educandos. 

Gramsci (1968) sempre nos é referência para pensar essa relativização de hierarquia entre 

espaços e entre tempos, sobretudo para grupos que não vivem o e no meio urbano. O espaçotempo, 

junto, assume amplas concepções para o mundo rural, especialmente em suas manifestações 

simbólicas que, não raro, envolve a linguagem: são danças, festas, manifestações religiosas, etc., 

que, com organização própria, ganham outras expressões para a elaboração de conhecimentos, no 

plural. O autor ainda salienta que essa dimensão de união entre tempo e espaço é fundamental para 

o resgate de uma consciência fragmentada que se revigora como resistência à hegemonia 

dominante.  
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Com características tão peculiares, entra em cena a escrita acadêmica. E, junto a ela, o 

questionamento de como ser possível uma produção textual, nesse contexto educativo, cuja 

interação autor-texto não deixe de considerar os verdadeiros protagonistas dessa tessitura: os 

licenciandos em educação do campo. Se recorrermos à história da escrita, veremos a importância 

que é dada ao processo de aquisição/elaboração de representações gráficas como marca 

comunicativa em sociedades diferentes. Com o decorrer do tempo, novas pesquisas da 

Sociolinguística Interacional mostraram que a escrita continua tendo seu prestígio em detrimento 

à fala, apesar de muitas sociedades terem atingido progresso sem grandes registros gráficos. O que 

está em discussão é, como a partir de uma tradição cultural, é definida uma determinada variedade 

linguística a ser utilizada e marcada como identidade social. De acordo com Gnerre: 

A associação entre uma determinada variedade linguística e a escrita é o resultado 

histórico indireto de oposições entre grupos sociais que eram e são “usuários” das 

diferentes variedades. Associar a uma variedade linguística a comunicação escrita 

implica iniciar um processo de reflexão sobre tal variedade e um processo de 

“elaboração” da mesma. Escrever nunca foi e nunca vai ser a mesma coisa que falar: é 

uma operação que influi necessariamente nas formas escolhidas e nos conteúdos 

referenciais (GNERRE, 2009, p. 8).  

Não pretendemos, na presente proposta de pesquisa, dinamizar o efeito inverso, qual seja: a 

valorização da oralidade em detrimento à escrita. Pelo contrário: o que se planeja é analisar em que 

medida essa oralidade compõe, intencionalmente, os letramentos realizados durante as produções 

escritas na UFRRJ, dentro do conjunto de um acervo composto através da interação com a 

academia – tanto aquele cujo lócus de composição tenha sido a universidade, quanto o que fora 

pensado e elaborado em outros momentos, mas a partir das vivências naquele ambiente. Estão em 

questão mais uma vez, agora pelos escritos, os espaçotempos de formação desses licenciandos 

considerados pelo Tempo Escola e pelo Tempo Comunidade, nas relações de poder, de resistência 

e de representação articulados por ambos os contextos. 

Partindo de pistas linguísticas das produções textuais dos licenciandos, em seus cadernos 

reflexivos, acreditamos que, em um processo longitudinal e comparativo – que considera a 

composição textual de todos os semestres letivos naquele suporte de escrita –, eles tenham 

registrado não apenas a vivência durante esse período no Curso em questão, mas, sobretudo, 

experimentaram e puderam criar, talvez inconscientemente, um modo de escrita muito particular, 

que também constitui parte do processo de memória da LEC e de formação da própria identidade 

docente desses educadores do campo. Afinal, como nos permite recordar Benjamin (1987, p. 198) 
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“entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais 

contadas pelos inúmeros narradores anônimos”. 

Aportamos, assim, em três grandes eixos conceituais. O primeiro, já em apresentação nesse 

texto, trata sobre a possibilidade da oralidade como composição heterogênea dessa escrita 

particular para algum propósito em especial, ainda que nem tanto intencionalmente. Tomamos, 

como diálogo, as contribuições de Corrêa (2004, p. 2-3), ao afirmar que: “No que se refere à relação 

oral/escrito, entre assumir a dicotomia radical entre as práticas do oral/falado e do letrado/escrito, 

busco definir essa heterogeneidade como constitutiva da escrita”. O autor, cuja tese se apoia nas 

ideias fundantes de Marcuschi (2001), nos permite voltar para as produções com novos olhares, 

porque, provavelmente, (re)conceituados. 

E essas composições heterogêneas, a que chamamos de narrativas de resistência, apresentam-

se com um duplo sentido possível aos dois termos presentes. O gênero narrativo, como sugerido, 

nos permite inferir se tratar de uma possível contação de si, de sua própria história, o que, segundo 

Bertaux (2010, p. 47), é essencial, pois “o verbo ‘contar’ (fazer relato de) [...] significa que a 

produção discursiva do sujeito tomou a forma narrativa”. Muito mais do que contar narrativamente, 

as demais produções, ao longo das Oficinas de Texto, mesmo não “classificadas” totalmente no 

aspecto visual do discurso narrativo, assumiram, para os licenciandos, também um espaço em que 

era preciso – e legitimamente possível – contar algo: sua história com e pela escrita. As produções, 

pois, são compreendidas também por nós como narrativas de vida, especialmente porque são textos 

constituídos de sentidos pelos educadores do campo. 

Tal como o aspecto narrativo dado aos textos, a resistência pode ganhar vida pelos traços 

linguísticos presentes nessas composições. Teríamos, assim, o resistir à cultura hegemônica de 

marcas sociais definidas para os letramentos acadêmicos, bem como, a partir desse sentido mas 

com ação diferente, o propósito de se identificar com o texto acadêmico, tanto quanto com outro 

gênero qualquer, capaz de se estabelecer, nessa relação, a criação de uma identidade textual própria. 

Afinal, como nos lembra Chartier: 

Se as escritas expostas são um dos instrumentos utilizados pelos poderes e pelas elites 

para enunciar sua dominação – e conquistar adesão –, são também uma forma de os mais 

fracos manifestarem sua existência ou afirmarem seus protestos (CHARTIER, 2002, p. 

81). 

Chegamos, aqui, ao segundo eixo conceitual: formação de identidades e composição da 

memória – do Curso, do grupo, dos sujeitos, enfim. Queremos trabalhar com a tese de que esses 
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relatos narrativos, a partir de produções textuais diversas, constituem-se como territórios 

simbólicos que dialogam com outros contextos. O trabalho de pesquisa a partir dessas construções, 

que também são textualidades sobre a formação, apresenta-se como uma possibilidade de 

aproximar continuidade e ruptura, tão importantes aos processos de formação docente. 

Partindo do verbete ‘identidade’, que, segundo o Dicionário Aurélio3 destaca como sendo o 

reconhecimento dos “caracteres próprios e exclusivos” de um grupo, chegamos também ao sentido 

de ‘identificação’, que se caracteriza nesse mesmo ato de reconhecer, mas de um coletivo por eles 

próprios. Este último nos parece, portanto, necessário e complementar ao primeiro, porque o 

ressignifica para aprofundar o conceito relacional de identidade/marca escrita x memória dos 

licenciandos, no sentido definir o registro que se destaca no próprio processo de formação desses 

estudantes. Afinal, de acordo com Hall: 

O conceito de ‘identificação’ acaba por ser um dos conceitos menos bem desenvolvidos 

da teoria social e cultural, quase tão ardiloso – embora preferível – quanto o de 

‘identidade’. Ele não nos dá, certamente, nenhuma garantia contra as dificuldades 

conceituais que têm assolado o último (HALL, 2000, p. 105). 

 Além de Stuart Hall, que nos permite pensar na diáspora como importante movimento 

simbolizado pela escrita nesses cadernos, buscamos dois importantes referenciais para relacionar 

essa identificação à memória, e, nesta à identidade narrativa: Benjamin e Ricoeur, respectivamente. 

Os três autores, vale dizer, têm como foco a discussão da identidade/identificação com a memória 

aliada à prática narrativo-discursiva. Logo, pensando também em nosso objeto de pesquisa, tais 

contribuições serão fundamentais para a realização metodológico-conceitual da pesquisa. 

 De Benjamin, entendemos como sendo crucial o estudo acerca da composição da memória 

coletiva, especialmente quando pensada/articulada via narrativa. Melhor ainda: quando articulada 

via memória de si. Têm nos faltado, segundo o autor, histórias contadas, porque reflexivas, no 

mundo moderno (1987). Nesse sentido, o conhecimento histórico – e via histórias – desse grupo 

de professores em formação pode nos permitir entender o próprio processo por que se formam, 

com destaque, em nossa proposta, para alguma possibilidade de relação entre a identidade com o 

curso e a identificação dos alunos com esse projeto formativo. 

Ricoeur se apresenta, então, como a terceira voz que se junta a Hall e a Benjamin suscitando 

a necessidade de uma narrativa organizadora da experiência humana (1994), tendo em vista que 

essa mesma identidade social é composta de narrativas, no plural. Pensamentos que concordam, 

                                                 
3 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o dicionário da Língua Portuguesa. Curitiba: Positivo, 2006. 
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portanto, com a urgência de um levantamento mais criterioso sobre a compreensão de uma 

vivência, no nosso caso formativa, que pode ser identificada por narrativas de si, durante um 

percurso em que pouco se tem espaço para ‘se dizer’. 

Vemos, assim, que o trabalho com as questões identitárias, tomando como método a análise 

dos relatos narrativos, pode evidenciar a pluralidade, mas, ao mesmo tempo, a fragilidade de nossas 

identidades, sobretudo durante uma licenciatura. Henriques (2009, p. 3) destaca que “as mudanças 

nos meios de produção e circulação das formas simbólicas é fator preponderante de transformação 

das próprias relações sociais, ou seja, a comunicação e a informação interferem nas relações sociais 

e na organização do tempo e do espaço”. Logo, essas narrativas escritas, mas recheadas de 

oralidade, podem ser concebidas como simbolismos de um grupo que pretende manter, ou até 

construir novas identidades, a partir de um novo tempoespaço. E, de acordo com Josso: 

Os relatos de vida escritos, centrados na formação, fazem parte de territórios e de 

espaços. E como a todo território estão, geralmente, associadas questões de 

pertencimento e, por consequência, questões de identidade, é evidente, então, que essa 

identidade esteja tanto no cerne dos relatos que solicitamos como no das autobiografias 

espontâneas (JOSSO, 2008, 23). 

As autobiografias – ou as escrituras de si, segundo Eckert-Hoff (2008) – aparecem 

entremeadas às demais ideias conceituais lançadas nos textos. E, como momentos de elaboração 

reflexiva de pensamento, ajudam a compor a memória formativa também de forma diferente, 

legitimando-a em espaços antes não ocupados por movimentos sociais, como nos lembra Linhares 

(2004, p. 174), ao evidenciar que “essa apropriação de um território legitimado é, socialmente, uma 

elaboração de memórias menos hierárquicas e preconcebidas”. Memórias essas que puderam 

também ser instigadas por uma experiência educativa estética.  

Estamos, por fim, em nosso último eixo conceitual: a literatura, via textos imagéticos e 

verbais. Dos gêneros literários possíveis, a escolha pela literatura infantojuvenil há muito já se 

evidencia como uma leitura também possível de ser realizada por crianças: a forma como é 

elaborada, textualmente, nos permite entendê-la como um tipo de expressão literária destinada a 

um determinado público mais imediato, mas não exclusivamente a ele. De acordo com Lajolo e 

Zilberman (2006), o texto infantojuvenil, para além da compreensão, comumente seduz as pessoas, 

justamente por que apresenta, em sua estrutura, os elementos necessários à fruição de todas as 

faixas etárias: ficcionalidade e exemplaridade. Logo, a identificação com o texto passa a 

complementar a própria narrativa, instituindo-se como parte dela. A ficcionalidade, então, assume, 

com a exemplaridade, o conjunto necessário para a garantia da literariedade. Some-se a isso o fato 
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desse tipo de obra ser, por excelência, um encontro harmonioso – e gerador de sentidos, no plural 

– entre imagem e grafia. 

Partindo, pois, da premissa de que tais produções, cujas marcas orais se fazem presentes, ou 

resistentes (GNERRE, 2009), as primeiras análises demonstram que se apresentam como uma 

identidade/identificação própria (HALL, 2000) desse grupo como memória formativa docente 

(RICOEUR, 1994), pela constituição de uma escrita heterogênea (MARCUSCHI, 1995; 2001) que 

ocorre antes da Universidade, se sustentam no mesmo espaço – mas requerendo aceite e mudança 

de estrutura didática – e voltam aos movimentos sociais. No entanto, para que esse retorno seja 

significativo e fortalecido, é preciso que o pensamento didático-pedagógico considere amplamente 

esses escritos. 

Por serem alunos oriundos de movimentos sociais diversos, a pesquisa nos tem direcionado 

a buscar o conceito dos multiletramentos, como possibilidade de se (re)pensar esse universo da 

escrita, da linguagem polifônica – revelador, sim, de processos didáticos que, embora tratem dos 

cadernos como reflexão importante, não necessariamente o fazem de maneira avaliativa formal. De 

acordo com a reflexão de Brandão (2009): 

A questão que se coloca, então, e ainda agora, é a da necessidade de concentrar esforços 

no sentido de descobrir e propor alternativas didáticas que subsidiem a reformulação 

dessa prática. O objetivo é alcançar a “competência técnica”, tão reclamada para e por 

professores e técnicos de educação responsáveis pela prática pedagógica desenvolvida 

em nossas escolas (públicas) (BRANDÃO, 2009, p. 55). 

Mesmo com foco na Educação Básica, a reflexão de Brandão extrapola esse nível de ensino, 

suscitando a compreensão da relação entre texto e práticas de ensino institucionais também na 

revisão de literatura. Nesta, a partir dos muitos letramentos, o resultado nos tem apontado para 

autores como Soares (2000), Street (2003) e Rojo & Moura (2012). Todos eles têm salientado sobre 

a importância do aspecto cultural, do lugar da linguagem na sociedade. E isso, vale dizer, tem se 

coadunado com a proposta dos cadernos, cujos escritos revelam mais do que uma passagem pela 

Universidade – têm-se revelado como escrituras de momentos e das dificuldades de se identificar 

como aluno em uma estrutura educacional que não representa, efetivamente, o Curso em questão. 

Considerações Finais: apenas uma pausa nos diálogos... 

Temos podido analisar de que é possível a sistematização desse modo de fazer um (novo) 

letramento acadêmico, quiçá próprio, na relação identitária que se estabelece com a linguagem 
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escrita, no contexto de produção universitária. Para tal, o ensino superior, ao incluir tais alunos, 

precisa, também rever suas práticas didático-pedagógicas. Com isso, a proposta pretende ainda 

contribuir com balizadores de pesquisa que marquem a identidade e a identificação próprias desse 

grupo, como primeira turma institucionalizada, embora ainda não regular à época, de Licenciatura 

em educação do campo da UFRRJ.  

A pesquisa tem, por fim, o intuito de abrir espaços para novos debates sobre as experiências 

educacionais e políticas dos educadores, em movimentos sociais, no sentido de viabilizar as vozes 

daqueles que, mesmo em nome do respeito às diferenças e da equidade, sempre foram silenciados. 

Isso porque, ao traçarmos uma possível identidade textual, talvez seja possível a concepção da 

mesma identidade social desse primeiro grupo de professores formados pela LEC. Não 

pretendemos esgotar esse tema e nem desconsiderar que sobretudo a realidade de um movimento 

social é ainda mais dinâmica – por suas lutas, por suas demandas, pelas relações sociais que se 

(re)afirmam naquele contexto – mas, efetivamente, contribuir com novos saberes possíveis sobre 

caracterizações de grupos sociais que também dizem sobre si e sobre seu grupo em suas formações. 

REFERÊNCIAS 

BENJAMIN, Walter. Magia e Técnica, Arte e Política: Ensaios sobre literatura e história da cultura 

– Obras Escolhidas I. 3ª Ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 1987. 

BERTAUX, Daniel. Narrativas de vida: a pesquisa e seus métodos. São Paulo: Paulus, 2010. 

BRANDÃO, Zaia. Abordagens alternativas para o ensino da didática. In: CANDAU, Vera Maria 

(Org.). A didática em questão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009. 

CALDART, Roseli Salete; PEREIRA, Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, 

Gaudêncio (Orgs). Dicionário da Educação do Campo. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

CHARAUDEAU, Patrick. Uma Análise Semiolinguística do Texto e do Discurso. In: 

PAULIUKONIS, Maria Aparecida Lino & GAVAZZI, Sigrid (Orgs.). Da língua ao discurso. Rio 

de Janeiro: Lucerna, 2005. 

CHARTIER, Roger. Os desafios da escrita. São Paulo: Editora Unesp, 2002. 

CORRÊA, Manoel Luiz Gonçalves. O modo heterogêneo de constituição da escrita. São Paulo: 

Editora Martins Fontes, 2004. 

ECKERT-HOFF, Beatriz Maria. Escritura de si e identidade: o sujeito-professor em formação. 

Campinas, SP: Mercado das letras, 2008. 

FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. 19a ed, Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989.  



 

960 

_______________. Extensão ou Comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.  

GNERRE, Maurizio. Linguagem, escrita e poder. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2009. 

GOHN, Maria da Glória. Movimentos sociais e educação. São Paulo: Cortez, 2012. 

GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1968. 

HALL, Stuart. Quem precisa da Identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e 

Diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000. 

HENRIQUES, Márcio S. Comunicação, comunidades e os desafios da mobilização social. In: 

SCHERER-WARREN, Ilse et al. Sociedade Civil e Participação. Módulo 4 do Programa de 

Formação de Conselheiros Nacionais. Belo Horizonte: UFMG, 2009. 

JOSSO, Marie-Christine. As histórias de vida como territórios simbólicos nos quais se exploram e 

se descobrem formas e sentidos múltiplos de uma existencialidade evolutiva singular-plural. In: 

PASSEGGI, Maria da Conceição (Org.). Tendências da pesquisa (auto)biográfica. Natal, RN: 

EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008. 

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: história e histórias. São 

Paulo: Ática, 2006. 

LINHARES, Célia. Recordar é viver? Memórias e aprendizagens na formação docente. In: 

BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Trajetórias e perspectivas da formação de educadores. 

São Paulo: Editora Unesp, 2004. 

MARCUSCHI, Luiz Antônio. Da fala para a escrita: atividades de retextualização. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

________________________. Oralidade e escrita. Conferência pronunciada no I Colóquio 

Franco-Brasileiro sobre Linguagem e Educação. UFRN, 26 a 28 de junho de 1995. Natal: Anais 

do Colóquio, 1995. Pp. 1-17. 

RICOEUR, Paul. Tempo e narrativa (tomo 1). Tradução Constança Marcondes Cesar. Campinas, 

São Paulo: Papirus, 1994. 

ROJO, Roxane Helena Rodrigues; MOURA, Eduardo (orgs.). Multiletramentos na escola. São 

Paulo: Parábola Editorial, 2012. 

SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência 

- para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição paradigmática. Volume 

I. São Paulo: Cortez. 2000.  

STREET, Brian. What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory 

and practice. Current Issues in Comparative Education, v.5, n.2, p.77-91. 2003.   

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 



 

961 

UFRRJ. Deliberação CEPE, n.º 138, de 11 de dezembro de 2008. 

UFRRJ. Deliberação CEPE, n.º 128, de 03 de março de 1982. 



 

962 

PARTE 09: História militar e fronteiras



 

963 

PODER MILITAR E FORMAÇÃO TERRITORIAL NOS PROCESSOS DE 

INDEPENDÊNCIAS DA AMÉRICA IBÉRICA 

Carlos Roberto Carvalho Daróz1 

Introdução 

Os processos de independência das colônias ibéricas nas Américas, desencadeados na 

primeira metade do século XIX, ocorreram de maneira diferenciada, se considerados o Brasil e as 

de colonização hispânica.  Na maior colônia portuguesa, a emancipação política ocorreu de forma 

pouco violenta, foi marcada pela continuidade e resultou na manutenção do território.  Na América 

hispânica, contudo, os processos de independência tiveram viés revolucionário, e deram-se por 

sucessivas guerras de independência que promoveram, segundo Manuel Chust, uma ruptura 

colossal, fazendo com que um império resultasse em mais de uma dezena de repúblicas (CHUST, 

2008, p.261). 

Diversos fatores, externos e próprios da dinâmica colonial, contribuíram para que as colônias 

hispânicas e portuguesa tivessem destinos diferentes e configurassem suas fronteiras de forma 

distinta.  Além dos aspectos político-administrativos, sociais e econômicos, o poder militar2 dos 

dois países ibéricos projetado em suas colônias influenciou diretamente na formação territorial dos 

novos países resultantes do processo de emancipação política. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar, por meio da história comparada, como o poder 

militar de Portugal e Espanha, inclusive de suas colônias, contribuiu para a configuração das 

fronteiras dos novos países latino-americanos.  A abordagem comparativa entre as Américas 

portuguesa e espanhola possibilita compreender os elementos estruturais a partir de experiências 

distintas.  Nessa perspectiva, o método comparativo constitui-se uma oportunidade singular para 

se repensar a própria história em seus desafios e limites (BARROS, 2007, p.285).  

O reformismo ilustrado 

                                                 
1 Universidade Salgado de Oliveira – PPGHB. cdaroz@yahoo.com.br 
2 Entendemos o poder militar conforme a abordagem teórica de NYE JR, Joseph S. Soft Power: the Means to Success 

in World Politics. New York: Public Affairs, 2004, p.31, a qual sustenta que o poder militar é expresso por meio de 

ameaças, permitindo a coerção, dissuasão e proteção, além de dar origem a políticas governamentais, como a 

diplomacia coercitiva, a guerra e as alianças. Para o autor, a força armada, enquanto pilar da influência coercitiva, 

constitui elemento indissociável do poder lato sensu. 
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Constituídas em aio à crise das estruturas medievais, as monarquias absolutistas 

fundamentaram a base política de boa parte dos países europeus ao longo da Idade Moderna. Tal 

fato não impediu, no entanto, que neste mesmo período tenham surgido movimentos contrários a 

esses governos. As Revoluções Inglesas do século XVII, por exemplo, confrontaram radicalmente 

o poder dos reis, destituindo o Absolutismo e consolidando a monarquia parlamentar. Tais 

movimentos disseminaram-se com mais intensidade no transcorrer do século XVIII, que, 

conhecido como o “Século das Luzes”, foi palco de intensa propagação dos ideais iluministas.  

Defensores das liberdades, os filósofos iluministas atacaram fortemente as estruturas do 

Antigo Regime, o que resultou em interessantes transformações no interior de algumas monarquias 

absolutistas europeias, dando início a um movimento conhecido como despotismo esclarecido. Os 

tronos da Rússia, França, Áustria e dos países Ibéricos foram os principais focos dessa redefinição 

política.  

Durante o reinado de Dom José I, um novo ministro inspirado por doutrinas de tendência 

iluminista empreendeu diversas mudanças na administração portuguesa. Entre 1750 e 1777, 

Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal, estabeleceu uma série de reformas 

modernizantes com o objetivo de melhorar a administração do Império português e aumentar as 

rendas obtidas através da exploração colonial.  Vistas não apenas como a “promoção das Luzes”, 

as reformas eram uma maneira de superar o atraso do país, que ia sendo cada vez mais ultrapassado 

pela Inglaterra, pela França e pela Holanda (NOVAIS, 2005, p.168). 

No campo militar, uma das medidas mais importantes das reformas pombalinas, como 

ficaram conhecidas as ações desencadeadas por Pombal, foram as transformações promovidas pelo 

Conde de Lippe3, militar alemão contratado por Portugal para modernizar seu exército.  As 

primeiras medidas visaram à disciplina, procurando corrigir desvios de conduta e sanear a maior 

fonte de deserções e descontentamentos, o atraso no pagamento dos soldos, que levava a tropa à 

mendicância para sobreviver e os oficiais a empregarem-se em casas de fidalgos e do alto clero.  O 

recrutamento passou a obedecer ao critério regional, tanto para as forças de primeira linha (exército 

regular) como para os terços de auxiliares e companhias de ordenanças (milícias), estes dois últimos 

empregados preferencialmente como forças de guarnição. A providência de maior alcance, no 

entanto, foi a organização de campos de manobras e instrução, a fim de manter o exército sempre 

em treinamento, por meio de exercícios de tática, despertando pela emulação o decadente brio 

                                                 
3 Frederico Guilherme Ernesto de Schaumburg-Lippe (1724-1777), conhecido em Portugal como Conde de Lippe, foi 

um militar e político alemão que esteve a serviço do Exército Português para reorganizá-lo. Notabilizou-se pela 

contribuição que deu às ciências militares, em particular à organização e administração militares. 
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militar. Em um desses campos, perante a família real e o próprio Pombal, realizaram-se as primeiras 

manobras regulamentares feitas em Portugal (SELVAGEM, 1931, p.481). 

No plano ideológico, a Universidade de Coimbra constituiu-se em centro de formação de 

quadros para a burocracia estatal (magistrados, militares e funcionários) – os chamados 

“coimbrões” – desenvolvendo o pensamento ilustrado português e lançando as bases para a 

organização de um império luso-brasileiro (NOVAIS, 2005, p.174). 

Praticamente no mesmo período, as Reformas Bourbônicas, desencadeadas durante o reinado 

de Carlos III (1759-1788), foram medidas administrativas e econômicas implantadas no sistema 

colonial espanhol visando modernizá-lo, fortalecer a monarquia e o controle da metrópole sobre 

seus territórios no Novo Mundo.  Tinham por objetivo recuperar o poder do Estado espanhol por 

meio de uma exploração mais racional e eficiente de suas colônias, buscando reconquistar o espaço 

perdido para os criollos na América. As reformas foram precipitadas pela necessidade de fortalecer 

o império hispano-americano ante a ameaça britânica, depois de revelada a crescente debilidade 

espanhola na Guerra dos Sete Anos. 

Uma das medidas adotadas pelas reformas foi a ampliação das forças militares, motivadas 

pela necessidade de defender o império contra ataques de outras potências, principalmente da Grã-

Bretanha; a criação de um núcleo de unidades regulares do exército, comandadas por oficiais 

espanhóis, e reforçadas por milícias de colonos. Os gastos militares cresceram, e passaram a ser a 

principal despesa dos vice-reinos e a maior razão do aumento dos impostos coloniais.  John Lynch 

(2008, p.10) destaca os reflexos das Reformas Bourbônicas para a defesa das colônias americanas: 

A América criou sua própria indústria de estaleiros em Cuba, Cartagena e Guaiaquil, e 

adquiriu uma autossuficiência global de defesa. As defesas navais e militares do México 

eram financiadas pelos tesouros locais, não só ativando os estaleiros, fundições de 

[canhões de] cobre e arsenais de armas, mas também atividades secundárias que serviam 

a essas indústrias.4 

Tais reformas modernizadoras iriam provocar sensíveis mudanças no status quo das colônias, 

tanto na América portuguesa, quanto na hispânica, e contribuiriam para o desencadeamento dos 

processos de emancipação. 

                                                 
4 “América creó su propria industria de astilleros em Cuba, Cartagena y Guayaquil, y adquirió uma 

autosuficiencia global em defensa. Las defensas naval y militar de México y peru eran financiados por las tesorerías 

locales, y este no solo activó los astilleros, fundiciones de cobre y talleres de armas, sino también actividades 

secundarias que servian a essas industrias.” (tradução livre do autor) 
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Independência – novos ventos sopram na América ibérica 

A expansão napoleônica na Europa levou o exército francês a invadir a Península Ibérica em 

1808, dando origem à Guerra Peninsular, um sangrento conflito que afetaria profundamente as 

monarquias da Espanha e de Portugal, e desempenharia o papel de catalisador das independências 

de suas colônias americanas. 

As colônias espanholas nas Américas eram palco de inquietações desde meados do século 

XVIII, opondo, principalmente, os funcionários da Coroa, responsáveis pelo governo e pela política 

fiscal, e a elite criolla, o que era agravado pelo crescente controle da metrópole sobre os negócios 

coloniais implantado pelas Reformas Bourbônicas.   

A tensão também estava presente nas camadas populares, cada vez mais exploradas pela 

Coroa espanhola e pelas elites locais. Um exemplo disso foi a insurreição ocorrida em 1780 

liderada por Tupac Amaru II no Vice-Reino do Peru.5 

Diante de tal cenário, os criollos encontravam-se em um dilema: por um lado, sentiam-se 

explorados pelo governo imperial e, por outro, ameaçados pelas massas populares (LYNCH, 2008, 

p.28). 

Napoleão, após invadir a Espanha em 1808, forçou a abdicação do rei Carlos IV e deu a 

Coroa a seu irmão José Bonaparte. Os espanhóis organizaram um governo de resistência em Cádiz, 

mas este não tinha condições de governar a metrópole, muito menos as colônias.  Manuel Chust 

(2008, p.248-249) destaca a difícil situação do império espanhol 

[...] o processo ficou ainda mais complicado quando, a partir de 1908 e especialmente 

de 1810 até 1814, a “Monarquia” sem monarca se tornou constitucional com o Código 

de 1812, sancionado pelas Cortes de Cádiz. 

A primeira reação das elites coloniais – tanto peninsulares, como criollos – foi organizarem 

juntas leais ao governo em Cádiz, entre 1808 e 1810. Em face da situação em que se encontravam, 

caracterizada por tensões sociais e pelo enfraquecimento da monarquia, os criollos, cujos interesses 

nem sempre coincidiam com os da metrópole, apresentavam diversas reivindicações com caráter 

autonomistas, não sendo atendidos em seus pleitos (CHUST, 2008, p.248-249). 

                                                 
5 O líder indígena peruano José Gabriel Condorcanqui Noguera conduziu a maior rebelião anticolonial da América no 

século XVIII, se autoproclamando como o sucessor do último imperador inca. 



 

967 

A revolução dos escravos ocorrida no Haiti entre 1794 e 1804, onde muitos brancos foram 

massacrados e expulsos, provocou ainda mais instabilidade social entre as elites hispano-

americanas, sentimento que seria partilhado também no Brasil (DIAS, 2005, p.23). 

A América hispânica, contudo, logo mergulhou no caos político, com as câmaras locais 

divididas e se contrapondo aos vice-reis e demais burocratas peninsulares.  A partir de 1810 

conflitos armados irromperam em diversas partes da América, com forte caráter revolucionário, 

colocando em terrenos opostos tropas “realistas” e os exércitos libertadores.6 

A Guerra Peninsular também determinou profundas mudanças em Portugal, que resultariam 

na independência de sua principal colônia: o Brasil. O processo de emancipação política da 

América portuguesa, contudo, deu-se de maneira completamente distinta das colônias hispânicas, 

conforme observou Maria Odila Dias, um “processo sui generis”, caracterizado não pela ruptura, 

mas pela continuidade (DIAS, 2005, p.11).  

Aproveitando-se do domínio de quase toda a Europa, Napoleão decretou, em 1806, o 

Bloqueio Continental7, visando derrotar a Inglaterra, sua principal inimiga. Devido à dependência 

econômica de Portugal em relação à Inglaterra, o príncipe-regente D. João, que substituía sua mãe 

D. Maria I afastada do trono por demência desde 1792, não acatou de imediato a imposição do 

bloqueio.8 

Com efeito, em novembro de 1807 os franceses invadiram o território português.  Atendendo 

a um plano já há bastante tempo gestado e aperfeiçoado pela burocracia estatal portuguesa (os 

“coimbrões”), e com o apoio da Inglaterra, em 1808 a família real portuguesa deixou Lisboa e 

partiu para o Brasil, modificando a sede do reino com o objetivo imediato de manter intacta a Coroa 

portuguesa. 

Nesse novo modelo de império luso-brasileiro, D. João contribuiu para a centralização do 

poder na cidade do Rio de Janeiro, que passou a figurar como a nova sede da metrópole, e inverteu 

o estatuto colonial do Brasil (NEVES, 2009, p.104 e 107). 

A vinda da família real representou o translado de toa a administração e Lisboa para o Rio 

de Janeiro e, cedo, novos órgãos da burocracia estatal e do patrimônio cultural foram criados no 

                                                 
6 Cf GUERRA (1992), a ruptura se dava em termos da antiga relação pessoal e recíproca estabilidade entre o súdito e 

o rei, definida como uma relação binária.  A noção de nação enquanto uma grande família era perdida a partir do 

desaparecimento da pessoa do rei. 
7 Pelo decreto de Napoleão, ficava proibido o comércio entre os países da Europa sob seu domínio com a Inglaterra. 

Com isso, a França buscava arruinar a poderosa economia inglesa, primeiro passo para uma posterior vitória de 

Bonaparte no campo militar. 
8 Diante da hesitação do regente português, Napoleão assinou com a Espanha, sua aliada desde 1807, o Tratado de 

Fointanebleau, que previa a invasão de Portugal por tropas anglo-francesas, a derrubada de seu governo e o 

desmembramento do reino e de suas colônias. 
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Brasil. Em abril de 1808, foi criado o Arquivo Central, que reunia mapas e cartas geográficas do 

Brasil e projetos de obras públicas. Em maio, D. João criou a Imprensa Régia e, em setembro, 

surgiu a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal editado no país. Logo vieram livros didáticos, 

técnicos e de poesia. Em janeiro de 1810, foi aberta a Biblioteca Real, com 60 mil volumes trazidos 

de Lisboa. Foram criadas a Escola de Cirurgia (1808), a Aula de Comércio (1810) e a Academia 

Médico-cirúrgica (1813). A ciência também ganhou com a criação do Observatório Astronômico 

(1808), do Jardim Botânico (1810) e do Laboratório de Química (1818). 

Em agosto de 1820, teve início em Portugal a Revolução do Porto, que visava principalmente 

ao estabelecimento de um regime constitucionalista e ao retorno de D. João, visto que este havia 

permanecido no Brasil mesmo após a derrota de Napoleão na Europa.  A situação político-

econômica de Portugal beirava o caos desde a transferência da família real para o Brasil, e a 

revolução era o resultado do descontentamento geral reinante na sociedade portuguesa. 

Pressionado pelas cortes lusitanas, D. João, contra a sua vontade e após um período de treze 

anos de permanência, onde se destacaram a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, em 

1810, e a elevação do Brasil a reino unido a Portugal e Algarves, em 1815, partiu com destino a 

Portugal em 1821, deixando em seu lugar, como príncipe-regente, seu filho D. Pedro. 

Por exigência das tropas portuguesas estacionadas no Brasil, D. Pedro jurou observar a 

Constituição portuguesa, mas, ainda em 1821, diversas medidas das Cortes de Lisboa tentaram 

diminuir o poder do regente e pôr fim a autonomia que o Brasil adquirira.  Além disso, as Cortes 

passaram a insistir na volta de D. Pedro para Portugal, sob o pretexto de que ele precisava completar 

seus estudos na Europa. 

A insistência para que D. Pedro retornasse para Portugal despertou atitudes de resistência no 

Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Sentindo que a volta do príncipe seria inevitável a 

restituição do Brasil à condição de colônia, algumas lideranças brasileiras deram início a um 

movimento para pressioná-lo a permanecer no Brasil. 

Em janeiro de 1822, foi entregue uma petição ao príncipe solicitando que não abandonasse o 

Brasil. D. Pedro aquiesceu e, desrespeitando frontalmente a deliberação das Cortes, optou por 

permanecer como regente, no que ficou conhecido como o “dia do fico”.9 

                                                 
9 Na ocasião, José Clemente Pereira leu o documento para o príncipe, que teria respondido com as seguintes palavras: 

"Se é para o bem de todos e felicidade geral da Nação, estou pronto! Digam ao povo que fico".  O episódio foi 

importante para o processo de independência, pois assinalou a primeira adesão pública do príncipe-regente à causa 

brasileira. 
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Em face das reiteradas pressões das cortes de Lisboa, em 7 de setembro de 1822 o príncipe 

declarou a independência do Brasil, concluindo o longo e cumulativo processo caracterizado pela 

continuidade ao longo do caminho (MAXWELL, 2000, p.193). 

Os processos de independência tão distintos das colônias das Américas hispânica e 

portuguesa, caracterizados pela ruptura e pela continuidade, respectivamente, teriam reflexos 

diretos no campo militar, como veremos a seguir. 

O poder militar e a formação dos novos territórios 

Possuidor de um vasto império ultramarino, a Espanha sempre se valeu de seu poder militar 

para manter seus territórios coloniais, utilizando, para tal, sua bem estruturada marinha e seu 

exército. Todavia, em razão da extensão territorial a ser guardada e protegida contra ameaças e do 

tamanho do exército regular espanhol, parcela significativa da defesa das colônias era atribuída às 

milícias locais. 

A esse respeito, John Lynch (2008, p.12) destaca que, embora a Coroa espanhola tivesse a 

preocupação de manter estacionadas nas colônias um mínimo de tropas européias, a 

Espanha não tinha dinheiro nem homens para manter grandes guarnições de tropas 

regulares na América, e dependia principalmente das milícias coloniais, que, em meados 

do século XVIII, foram ampliadas e reorganizadas. 

A Guerra peninsular agravou a questão da defesa das colônias, na medida em que a Coroa 

espanhola, diante da possibilidade da perda de seu território e do próprio reino, precisou direcionar 

o esforço de seu poder militar para a Europa, deixando as colônias praticamente a cargo das milícias 

locais.  Para enfrentar os franceses, teve início uma forte política de recrutamento forçado, com o 

objetivo de completar o exército para a defesa da própria península (BELTRÁN, 2000, p.45). 

Um exemplo dessa incapacidade de empregar seu poder militar para defender as colônias nas 

Américas ocorreu após a Batalha de Trafalgar10, após a qual a monarquia espanhola ficou 

praticamente sem uma Armada.  Diante das constantes investidas inglesas contra o Rio da Prata, 

os espanhóis não puderam combatê-los nas melhores condições, pois, mesmo possuindo tropas 

regulares para intervir na região, não dispunham de uma esquadra para transportá-los. Diante da 

                                                 
10 A Batalha de Trafalgar ocorreu ao largo da costa espanhola, em outubro de 1805, opondo a esquadra inglesa à 

uma esquadra franco-espanhola. A Marinha Real britânica saiu-se vitoriosa, causando grandes danos às forças navais 

francesas e espanholas. Após a derrota em Trafalgar, Napoleão Bonaparte desistiu de tentar invadir a Inglaterra, 

adotando outra tática contra os ingleses, a do Bloqueio Continental. 
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manifesta ausência da Armada espanhola, os ingleses efetivamente ocuparam Buenos Aires em 

1806 (CHUST, 2008, p.250). 

Para estimular o alistamento nas milícias, foram concedidas aos criollos e aos mestiços as 

mesmas prerrogativas de que gozavam os militares espanhóis, o que representou um instrumento 

de mobilidade e ascensão social, ao mesmo tempo em que promoveu uma “americanização” do 

exército colonial espanhol, inclusive entre as poucas tropas regulares desdobradas nas Américas 

(LYNCH, 2008, p.17). O estabelecimento de batalhões fixos e milícias permanentes constituiu-se 

em fator fundamental para explicar a perda do controle das regiões colonizadas por parte da Coroa 

espanhola (KUETHE, 1978, p.170).  Ao delegar a defesa das colônias para as milícias e para as 

elites locais, a Espanha criou uma arma que se voltaria contra ela (LYNCH, 2008, p.17). 

As tensões sociais e econômicas e a perda da capacidade da monarquia espanhola de controlar 

suas colônias americanas resultaram em movimentos de ruptura, que surgiram com caráter 

descentralizado e regional.  As condições culturais, administrativas e geográficas existentes no 

período colonial favoreceram a formação de unidades regionais distintas umas das outras.  A 

administração do império era estruturada em vice-reinados, capitanias-gerais e audiências, cada 

qual com organização burocrática própria e com um governante executivo.  Essa estrutura 

fragmentada favorecia o regionalismo e um sentimento de pertencimento social local (LYNCH, 

2008, p.30). 

A extensão do território, associada a grandes acidentes geográficos dissociadores, como a 

Cordilheira dos Andes e os rios da Amazônia e da Bacia do Prata, por exemplo, também 

contribuíam para o fortalecimento dos regionalismos. O mesmo ocorria com as lideranças criollas, 

estabelecidas segundo uma lógica associada aos diferentes territórios.   

Dentro desse quadro, as milícias seguiram o caminho natural de serem organizadas também 

com caráter regional, não havendo, nos primeiros anos do século XIX, uma força militar 

efetivamente unificada na América hispânica. Após a inesperada e surpreendente vitória espanhola 

contra os franceses na batalha de Bailén (1808)11, os vice-reis e os capitães-gerais interpretaram 

que a Coroa estava se fortalecendo, e utilizaram suas forças armadas para impor sua autoridade e 

defender a monarquia, acusando de “insurgentes”, “infiéis” e “traidores de lesa-majestade” muitos 

dos movimentos articulados pelos criollos em algumas juntas em busca de mais autonomia 

(CHUST, 2008, p.260-261). 

                                                 
11 A Batalha de Bailén ocorreu durante a Guerra Peninsular, nas proximidades da cidade de Bailén, Província de Jaén, 

Espanha, no dia 19 de julho de 1808  Na ocasião um exército francês, com cerca de 21.000 soldados, foi derrotado por 

forças espanholas mais numerosas (cerca de 27.000 homens),  no que foi a primeira derrota militar do exército de 

Napoleão Bonaparte. 
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Com efeito, a partir de 1810 lideranças criollas, como Simón Bolívar, José de San Martin, 

Francisco de Miranda, dentre outros, começaram a organizar exércitos de libertação dentro de seus 

próprios territórios para lutar contra o poder imperial (MARCHENA; CHUST, 2007, p.87).  Com 

promessas que incluíam a abolição da escravatura e a concessão de benefícios sociais a seus 

soldados “patriotas”, os líderes criollos conseguiram reunir uma força militar capaz de obter a 

vitória contra a facção “realista”, resultando na libertação do jugo colonial espanhol (GOUVEIA, 

1997, p.291). 

No conjunto, os movimentos pela independência na América hispânica tiveram forte caráter 

de guerra civil.  Com o vácuo de poder na Espanha, decorrente da invasão napoleônica entre 1808 

e 1815, as elites locais lutaram duramente pelo poder, esfacelando a estrutura político-

administrativa dos vice-reinados e capitanias-gerais. Em todos os casos, a solução política foi o 

regime republicano, com exceção do México, que experimentou um muito breve período imperial. 

Simón Bolivar chegou a esboçar um plano de unificação da América espanhola, embora a 

base de seu Pan-Americanismo fosse extremamente precária.  Muitas lideranças disputavam o 

poder com ele, com a intenção de organizarem governos regionais, dificultando a união, além da 

oposição dos Estados Unidos, que viam a criação de um grande país latino-americano como uma 

ameaça a seus interesses no continente.  Em 1826, por ocasião do Congresso do Panamá, o projeto 

foi abandonado e a região se esfacelou em vários países. 

A incapacidade da Espanha de projetar o seu poder militar sobre suas colônias e o caráter 

regional das milícias hispano-americanas resultaram, na classificação de Manuel Chust, em uma 

“ruptura colossal” (CHUST, 2008, p.261), com a fragmentação territorial e a formação de mais de 

uma dezena de Estados. 

De forma análoga ao que acontecia com os espanhóis, o império ultramarino português era, 

por sua extensão e dispersão geográfica, bastante vulnerável a ameaças externas.  Em seus três 

primeiros séculos de história, o Brasil sofreu invasões francesas e holandesas, a ação de corsários 

em sua costa, e enfrentou uma guerra limitada no sul do território contra os espanhóis 

(CARVALHO, 1999, p.155-156).12 

Em face da constante ameaça de conflito contra franceses e espanhóis, em meados do século 

XVIII, o Rei D. João V procurou dar uma estrutura mais adequada ao Exército Português, 

                                                 
12 Cf. José Murilo de Carvalho (1999), a “guerra com os índios e a defesa da colônia contra a ameaça de outras 

potências, sobretudo a Espanha, a Holanda e a França, eram tarefas custosas que deixavam poucos recursos para 

investir na exploração dos novos territórios, pelo menos até a descoberta do ouro ao final do século XVII.  Por um 

período de 60 anos (1580-1640), a autonomia da metrópole desapareceu sob o domínio espanhol. Durante esse período, 

os holandeses ocuparam a parte mais rica da colônia. Libertar-se da Espanha e expulsar os holandeses foram tarefas 

adicionais que exauriram ainda mais a metrópole.” 
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organizando-o em três linhas. A artilharia foi estruturada como arma, tornando-se independente da 

infantaria. A nova organização dividia o exército em três categorias: tropas de 1ª, 2ª e 3ª linhas.   

As tropas de 1ª linha eram constituídas por soldados profissionais, pagos com o soldo e 

reunidos em Terços, até D. João V, ou em Regimentos, no século XVIII (WHELING; WHELING, 

1994, p.308).  Inicialmente, na primeira linha a infantaria era constituída por Terços regulares e 

por Terços auxiliares (da 2ª linha), que podiam ser chamados para servir na 1ª linha em caso de 

necessidade; a cavalaria era dividida em companhias, enquanto a artilharia formava um corpo 

separado.  Com a transformação dos terços em regimentos, a 1ª linha passou a ser constituída por 

regimentos de infantaria, cavalaria, dragões e artilharia.  No Brasil, os efetivos da 1ª linha variaram 

no decorrer dos séculos XVIII e XIX, conforme a necessidade e os conflitos.  No entanto, em todas 

as situações, o número de soldados regulares era pequeno para atender às necessidades da Colônia, 

ou se comparado com a 2ª linha. 

As tropas de 2ª linha eram as milícias, compostas por soldados em sua maioria nascidos no 

Brasil e recrutados nas freguesias de origem. As tropas de 2ª linha eram bem mais numerosas do 

que as de 1ª linha e incluíam soldados de diversas origens – brancos, negros libertos, mestiços, mas 

eram comandadas por oficiais brancos.  Seus integrantes não venciam soldo, mas estavam sujeitos 

a um rígido código disciplinar.  Organizadas também com infantaria, cavalaria e artilharia, a 

distribuição de unidades de 2ª linha variava muito de capitania para capitania. 

A reputação das tropas de milícia brasileiras no período colonial não era das melhores, o que 

é compreensível face o treinamento deficiente e a organização precária.  Eram comuns as queixas 

dos governadores e vice-reis dando conta da “falta de vocação militar do brasileiro”.  Por outro 

lado, Martinho de Melo, Secretário da Marinha e Ultramar, afirmava que “as principais forças que 

irão defender o Brasil são as do mesmo Brasil” (RIOS, 2001, p.21). Sua observação reveste-se de 

caráter quase profético, pois, anos mais tarde, seria justamente a milícia quem asseguraria o 

processo de emancipação do Brasil  

As ordenanças, uma antiga instituição militar portuguesa, constituíam a 3ª linha e 

arregimentavam todos os homens livres entre 18 e 60 anos de idade, em tese, incapazes de servir 

nas tropas de 1ª ou 2ª linha (DARÓZ, 2013, p.31-33). 

Novas reformas no sistema militar português ocorreram em 1796 com reflexo na Colônia, 

quando as tropas auxiliares (2ª linha) passaram a ser denominadas regimentos de milícias. 

A vinda da Família Real para o Brasil em 1808, em consequência da invasão francesa, e a 

instalação da sede do Estado português no Rio de Janeiro tiveram reflexos imediatos no campo da 

defesa. D. João encontrou as instituições militares debilitadas e estagnadas.  As tropas não eram 
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instruídas adequadamente e sua distribuição geográfica não permitia o emprego eficaz em caso de 

necessidade.  Se a situação na 1ª linha já não era das melhores, a milícia encontrava-se ainda em 

piores condições.  Seus homens demonstravam “tão pouco apego à profissão que, quando não 

estavam na formatura eram os escravos que lhes carregavam os mosquetes, os tambores e a própria 

bandeira do regimento” (LIMA, 1996, p.288). 

Diante deste cenário, D. João nomeou para a pasta dos Negócios Estrangeiros e da Guerra D. 

Rodrigo de Souza Coutinho, Conde de Linhares, que fora aluno da Universidade de Coimbra. Por 

intermédio do novo secretário, o regente tratou de implementar melhorias no sistema defensivo do 

Brasil, criando o Conselho Supremo Militar, impulsionando a fabricação de armas e de pólvora e 

contratando espingardeiros alemães.  Criou a Academia Real Militar, organizou o Arsenal de 

Guerra, construiu o Quartel-General e reorganizou as unidades do Exército. 

Com a inversão do estatuto colonial do Brasil (NEVES, 2009, p.104), o poder militar 

português passou a ser concentrado no Brasil, situação completamente oposta do que ocorreu na 

América hispânica, onde as forças armadas foram direcionadas para defender a península.  As 

reformas empreendidas pelo Conde de Linhares estabilizaram o poderio militar no Brasil, a ponto 

de D. João decidir empreender campanhas militares contra a Guiana e contra a Cisplatina, embora 

essas guerras limitadas tenham impactado negativamente as finanças do reino (DIAS, 2005, p.15). 

A partir de 1815, expulsas as tropas de Napoleão de Portugal, chegaram ao Brasil novas 

unidades do Exército Português.  A Divisão de Voluntários d’ El Rei, contando com cerca de 

10.000 homens, foi enviada para a Cisplatina, a fim de reforçar as tropas de 1ª e 2ª linhas que, sob 

as ordens do General Joaquim Xavier Curado, combatiam os platinos no sul do país.  Para a Corte, 

em 1817 veio a Divisão Auxiliadora, composta por quatro batalhões de infantaria, um de caçadores 

e uma brigada de artilharia.  Além dessas forças, chegaram batalhões destinados à Pernambuco, 

Bahia e Piauí.  Tais unidades seriam, pouco tempo depois, os principais elementos de resistência à 

independência do Brasil (DARÓZ, 2013, p.35). 

O poder militar português passou a ser concentrado no Brasil, situação completamente oposta 

do que ocorreu na América hispânica, onde as forças armadas foram direcionadas para defender a 

península.  As reformas empreendidas pelo Conde de Linhares estabilizaram o poderio militar no 

Brasil, a ponto de D. João decidir empreender campanhas militares contra a Guiana e contra a 

Cisplatina, embora essas guerras limitadas tenham impactado negativamente as finanças do reino 

(DIAS, 2005, p.15). 

A recusa de D. Pedro de regressar a Portugal, deixando claro o seu posicionamento de 

insubmissão às Cortes de Lisboa, levou as tropas portuguesas da Divisão Auxiliadora a traçarem 
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um plano para conduzi-lo à força para a Europa. Ciente da ameaça, D. Pedro mobilizou a milícia, 

composta em sua maioria por brasileiros, que garantiu a defesa do regente.  Após o “dia do fico”, 

a mesma divisão provocou desordens no Rio de Janeiro, o que levou D. Pedro a enviá-la para 

Niterói.  Mais tarde, visando à consolidação de sua posição, o regente expulsou a Divisão 

Auxiliadora, determinando seu retorno para a Europa (ALEXANDRE, 1998, p.34). 

Após a declaração de independência em 7 de setembro de 1822, as poucas tropas regulares 

portuguesas estacionadas no Brasil procuraram resistir à nova situação, particularmente nas regiões 

onde o controle a partir do Rio de Janeiro era mais difícil.  Teve início, então, uma guerra entre os 

portugueses e o novo exército imperial brasileiro, estabelecido com base na milícia, mas também 

com a adesão de oficiais e soldados portugueses que optaram pela causa da independência.  No 

breve conflito, ocorrido no Grão-Pará, Ceará, Piauí, Bahia e Cisplatina, D. Pedro pôde empregar o 

poder militar, estabelecido no Brasil por seu pai a partir de 1808, para expulsar os portugueses e, 

em um primeiro momento, assegurar a integridade territorial do país.  Portugal chegou a planejar 

o envio de reforços para tentar reverter a situação, mas, com o reconhecimento da independência 

pela Inglaterra, o plano foi abandonado (NEVES, 2009, p.130). 

O processo de emancipação política do Brasil, no entanto, não coincidiu com a consolidação 

da unidade nacional, que ocorreu somente alguns anos mais tarde. (DIAS, 2005, p.7).  O país teve 

consolidada a sua independência e definidas suas fronteiras no período regencial, na década de 

1840, quando, novamente aplicando seu poder militar a partir do Rio de Janeiro, o Governo 

imperial conseguiu sufocar diversas revoltas regionais de caráter separatista, oportunidade na qual 

Caxias teve atuação destacada (MAXWELL, 2000, p.194). 

A exceção foi a província Cisplatina, que, após uma guerra entre o Brasil e as Províncias 

Unidas do Rio da Prata, e sob os auspícios da Inglaterra, tornou-se o Uruguai, na condição de 

estado-tampão para limitar os interesses brasileiros na região (MAXWELL, 2000, p.194). Com 

exceção dessa perda, o território brasileiro permaneceu íntegro, situação completamente distinta 

do que ocorreu com os novos países da América hispânica. 

Considerações finais 

O processo de independência das colônias espanholas e portuguesa nas Américas teve 

características bastante distintas, e foi motivado por diferentes fatores, inclusive no campo militar, 

resultando na configuração territorial dos países latino-americanos.   
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Foram necessários alguns conflitos pós-independências para atribuir o desenho atual das 

fronteiras.  Na América do Norte, após uma guerra ocorrida entre 1846 e 1848, o México foi 

obrigado a ceder grandes regiões do norte do país para os Estados Unidos.  No sul do continente, a 

Guerra do Paraguai (1864-1870) fez com que o Paraguai perdesse boa parte de seu território para 

o Brasil e para a Argentina.  A Guerra do Pacífico, que confrontou o Chile e as forças conjuntas da 

Bolívia e do Peru entre 1879 e 1883, fez com que a Bolívia perdesse definitivamente sua saída para 

o Oceano Pacífico.  Na virada do século XIX para o XX, após uma revolta local, o Acre foi 

incorporado ao território brasileiro.  Já no século XX, entre 1932 e 1935, a Bolívia e o Paraguai se 

enfrentaram em um conflito pela posse da região do Chaco. Em julho de 1938, os dois países 

aceitaram o acordo de paz firmado em Buenos Aires, estabelecendo que o Paraguai ficaria com 3/4 

do território do Chaco Boreal e a Bolívia com 1/4.  

Apesar dessas novas modificações pontuais nas fronteiras, a configuração territorial dos 

países da América Latina aproxima-se da que resultou do processo de emancipação política das 

metrópoles ibéricas.  As características das independências das antigas colônias espanholas e 

portuguesa, marcadas fortemente pela ruptura e pela continuidade, respectivamente, tiveram como 

consequência a fragmentação territorial dos países de origens hispânicas e a manutenção da 

integridade do território brasileiro.   

Neste processo as possibilidades de emprego do poder militar fizeram a diferença.  Enquanto 

a Espanha carreou seus meios para lutar contra os franceses na Península Ibérica, e deixaram a 

defesa das colônias a cargo de milícias regionais, que se voltaram contra a monarquia, sob a 

liderança das elites criollas locais, que reivindicavam por seus direitos.  De forma completamente 

distinta, a vinda da Família real portuguesa para o Brasil trouxe junto o cerne do poder militar, que 

foi utilizado por D. Pedro para vencer a resistência das tropas regulares portuguesas e, durante o 

período regencial, pelo Governo imperial para sufocar revoltas separatistas.  O resultado desse 

processo histórico pode ser visto nas fronteiras dos países latino-americanos até hoje. 
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AS DEFESAS NA AMAZÔNIA POMBALINA 

Christiane Figueiredo Pagano de Mello1 

Introdução 

Este texto pretende esboçar, de forma introdutória, alguns aspectos no âmbito da defesa na 

região amazônica. Ao falar de defesa e militarização nas áreas de fronteira ao norte da América 

Portuguesa durante a segunda metade do século XVIII, particularmente as fronteiras com a Guiana 

Francesa e a América Espanhola, deve-se conceber este espaço como imensa área da Amazônia 

colonial marcada por disputas econômicas, coloniais e geopolíticas (NUNES, 2008:1-3). A 

necessidade de manter controle sobre a região parece ter sido a principal motivação da Coroa 

Portuguesa em promover diversos projetos de construção de fortificações, de estabelecimento de 

vilas, de criação e organização de tropas militares: auxiliares, ordenanças e regulares; o que se por 

um lado, promovia a ocupação, a conquista e a militarização desse espaço, por outro, deveria 

garantir a expansão do aparato estatal português, redefinindo os limites territoriais e assegurando a 

soberania de Portugal na Amazônia. Analisar as ações da Coroa Portuguesa na Amazônia para 

promover a ordenação das áreas de fronteira, considerando os discursos e práticas em torno da 

defesa e da militarização da região durante a segunda metade do século XVIII constituem a nossa 

proposta de trabalho. 

Tratados e Tensões 

Durante a segunda metade do século XVIII, a busca do governo português por uma maior 

centralização político-administrativa provocou mudanças nas instituições políticas e militares 

outrora dotadas de certa autonomia2. Essa política régia se estendeu pelos domínios ultramarinos 

portugueses e foi implementada por seus representantes: Vice-Rei, Capitães-Generais e 

Governadores das Capitanias. 

O Estado do Grão-Pará e Maranhão, fundado em 1751 e que compreende hoje em dia os 

estados da federação brasileira do Pará, Maranhão, Piauí, Roraima, Amapá e Amazonas, foi uma 

das áreas de grande tensão ao longo do século XVIII, visto que os limites eram manifestamente 

                                                 
1 UFOP. christianemello@hotmail.com 
2 Para a abordagem da política pombalina, um trabalho clássico é FALCON, Francisco José Calazans. A época 

pombalina. São Paulo: Ática, 1982.Além deste, ver. Maxwell, K. Marquês de Pombal: paradoxo do Iluminismo. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 
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indefinidos. Zona estratégica de primordial importância, como assinala Maria Isabel da Silva, o 

Estado dava acesso, através da bacia hidrográfica do Amazonas, as minas existentes na colônia que 

importava defender; e representava uma fonte de recursos naturais que pareciam proporcionais à 

sua grandeza (RODRIGUES, 1997:3). 

Como lembra Elis Miranda, as terras a oeste da Amazônia, segundo o Tratado de Tordesilhas 

(1494) eram de domínio da Espanha e o Tratado de Madri em 1750 veio legitimar a expansão 

portuguesa para as terras a oeste do tratado anterior, pois o Tratado de Madri era baseado na 

ocupação efetiva do território, coisa que o Estado Português já praticava desde o século XVII 

(MIRANDA, 2005:3). 

Em 1761, devido aos problemas de aplicação do Tratado de Madri, é assinado o Tratado de 

El Pardo cancelando o primeiro. Essa situação colocou as regiões de fronteira da Amazônia com 

as colônias de Espanha em estado de risco, de disputa. Além disso, a Guerra dos Sete Anos na 

Europa iria acirrar ainda mais a tensão entre as duas Coroas. Era necessário Portugal preparar 

devidamente suas defesas em caso de prováveis ataques espanhóis na região. 

No que se refere às fronteiras entre os domínios coloniais portugueses e franceses na América 

do Sul, o Tratado de Utrecht (1713) definiu os limites entre a Guiana francesa e a Capitania do 

Cabo Norte, pertencente a Portugal.  Entretanto, a partir de meados de 1720 os franceses passaram 

a questionar tais limites e a reivindicar a posse da região do Cabo Norte. O problema da posse da 

região permaneceria pendente nas relações entre as duas Cortes trazendo inquietação constante 

com a defesa do território. 

Defesa e Ocupação 

Para pôr em prática seu projeto na Amazônia, Pombal nomeou, para Governador e Capitão-

General do Estado do Grão-Pará e Maranhão, seu irmão Francisco Xavier de Mendonça Furtado 

(1751-1758). Inúmeras medidas foram adotadas: o levantamento cartográfico e formação de 

comissões de demarcação de limites, a mudança da sede do governo para Belém do Pará, a 

organização das capitanias subalternas ao Grão-Pará e Maranhão, a criação da Capitania de São 

José do Rio Negro; a construção de fortalezas, a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e 

Maranhão, a introdução de negros na região, a expulsão dos jesuítas. 

No que diz respeito à política territorial, de acordo com Christian Púrpura em “Formas de 

existência em áreas de fronteira” (PÚRPURA, 2006:6), o governo de Francisco Xavier Mendonça 

Furtado, nos anos 50 do século XVIII, não operou uma ruptura tão radical com os governos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Utrecht
http://pt.wikipedia.org/wiki/1713
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guiana_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabo_Norte
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anteriores, como quer uma corrente interpretativa bastante aceita na historiografia.  Segundo o 

autor, mesmo antes de Mendonça Furtado, a formação de uma rede de fortificações foi uma medida 

importante de afirmação da autoridade portuguesa no interior da Amazônia. Sobretudo, nos últimos 

anos do século XVII. Nesse sentido, são importantes as pesquisas de Arthur Cezar Ferreira Reis 

em que as fortalezas são entendidas como “afirmações de soberania” e “marcavam a fronteira” 

(REIS, 1956:40). As fortalezas foram instrumentos para a construção de um território político. 

Entretanto, além das fortalezas, Mendonça Furtado e outros governantes da época pombalina 

viam no povoamento uma das grandes armas de defesa do território. Nesse sentido, Renata Malcher 

Araújo entende que, os principais critérios da gestão do território, na ótica pombalina, foram 

fundamentados na criação de uma linha de defesa por meio das fortificações e na ocupação da terra 

pela fundação de povoações. Com a atividade fortificatória, assegurava-se o controle dos limites 

exteriores do território e por meio da estratégia interior, investia-se na ocupação efetiva do domínio 

colonial (ARAÚJO, 1998:24). 

 Praticamente toda a Amazônia foi “cercada” por povoações e fortificações. No noroeste foi 

construído o Forte Príncipe da Beira-Rondônia-, em frente à atual Bolívia, no Amapá foi construída 

a Fortaleza de São José de Macapá, além da Vila de Macapá, a Vila Nova de Mazagão e a Vila 

Vistosa da Madre de Deus.  

Acevedo Marin observa que, além da defesa militar ocorrida através das construções de fortes 

e fortalezas, ocorreu também a projeção da estrutura agrária e camponesa, que tinha como 

finalidade o controle da população da região e a defesa das fronteiras contra os inimigos externos 

(ACEVEDO, 1998:53-44).  A autora desenvolve uma análise bastante interessante sobre o cultivo 

do arroz como projeto de ocupação e aproveitamento da região do Macapá. Observa que a região 

necessitava ser protegida das ameaças francesas; na condição de fronteira, era necessário que o 

Macapá se tornasse uma área de destaque agrícola, haja vista, que a França perdera, em 1763, a 

região em litígio para o Brasil. Nesse projeto de colonização do Macapá que, ao mesmo tempo, era 

militar e agrícola, o colono, assume, assim, a dupla função de colono e soldado. Dessa forma, de 

acordo com a autora, a agricultura no Macapá representou muito mais do que uma simples tentativa 

do cultivo de um produto agrícola em uma região primordial para a garantia do controle de 

fronteira.  

Nesse sentido, vale destacar que, muitos estudos, ainda hoje, enfatizam apenas a economia 

extrativista na região Amazônica. A autora demonstra a importância do historiador que evita cair 

nos grandes ciclos econômicos e critica a história tradicional que estuda as regiões a partir de 

modelos pré-elaborados que fogem à própria historicidade, no caso, a Amazônia. Há, portanto, a 
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preocupação em situar a região em suas particularidades para poder depois compreendê-la num 

contexto macro. É essa escrita histórica que permite não se fazer história a partir de concepções 

que apresentam a região como área periférica (CARDOSO, 1999:4) 

Assim, a organização da sociedade colonial na região amazônica, no contexto das 

demarcações, deu-se em torno da comercialização dos produtos da natureza, em sua forma 

extrativista e, também, contando com uma produção agrícola considerável, como por exemplo, o 

cacau, argumento defendido por Dauril Alden (ALDEN, 1974:26).   

Nesse mesmo sentido, José Ubiratan Rosário, também recusando a concepção de uma 

economia colonial amazônica reduzida ao extrativismo, afirmou que o cultivo próspero do cacau 

na região teria sido responsável por orientar algumas das políticas pombalinas de reforço das 

fronteiras e da construção do Diretório dos Índios, objetivando garantir mão-de-obra e defesa das 

plantações3 (ROSÁRIO, 1986:54). 

Em termos gerais, como destaca Flavio Gomes, paulatinamente, a ocupação da região 

Amazônica foi ganhando forma, e a característica marcante foi a militarização da região, 

especialmente no século XVIII. Colônia agrícola e guarnição militar, faces contraditórias e, ao 

mesmo tempo, complementares da ocupação portuguesa. Nesse contexto, destaca-se o papel dos 

colonos-soldados destinados a estas praças estratégicas, onde se encontravam em regime de 

disponibilidade compulsória para servir como militares (GOMES, 1999:14). O que, vale destacar, 

provocou uma intensa deserção por parte de vários destes colonos-soldados. 

As origens e as motivações das freqüentes deserções de soldados no Grão-Pará colonial 

podiam ser muitas. Índios, brancos pobres e negros – de maneira geral – fugiam do recrutamento 

militar e do trabalho compulsório4 nas fortalezas e vilas. Como observa Flavio Gomes, os 

desertores e fugidos procuravam proteção nas áreas de fronteiras de ocupações coloniais. Mais do 

que a floresta propriamente dita, era a região da fronteira o lugar seguro para fugitivos. A busca de 

apoios, de alianças e de solidariedades nesta região não tinha, literalmente, limites territoriais.  

Nesse contexto, os fugitivos 

                                                 
3 Sobre esse debate, ver: COELHO, Mauro Cezar. Do sertão para o mar. Um estudo sobre a experiência portuguesa na 

América, a partir da Colônia: o caso do Diretório dos Índios (1751-1798). São Paulo: Universidade de São Paulo, Tese 

de Doutorado, 2005, pp. 98-100. 
4 Sobre a escravidão africana na Amazônia Ver: SALLES, Vicente. O Negro no Pará. Brasília: Ministério da Cultura; 

Belém: Secretaria de Estado da Cultura, 1988. [1971]; VIRGOLINO-HENRY,Anaiza & FIGUEIREDO, Napoleão. A 

Presença africana na Amazônia colonial: uma notícia histórica. Belém: Arquivo Público do Pará, 1990. ACEVEDO 

MARIN, Rosa & CASTRO, Edna. Negros do Trombetas. Guardiães das matas e rios. Belém: Cejup, 1998. FUNES, 

Eurípedes. Nasci nas matas, nunca tive senhor. História e memória dos mocambos do Baixo Amazonas. São Paulo, 

1995. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, entre outros. 
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negros, índios e soldados desertores – foram protagonistas de uma original aventura, na 

qual reinterpretaram os sentidos da colonização. Com suas próprias ações, reinventaram 

significados e construíram visões sobre escravidão, liberdade, ocupação, posse, 

fronteiras e domínios coloniais. Inventaram a geografia de suas ações. Mais do que isto, 

marcaram as experiências da colonização e ocupação de vastas regiões amazônicas, 

principalmente aquelas das fronteiras coloniais internacionais. (QUEIROZ & GOMES, 

2002:2) 

Como afirma Almir Diniz, as fronteiras da colônia portuguesa na Amazônia se entrelaçavam 

numa rede complexa formada por inúmeros atores: indígenas, brancos, negros e mestiços de 

variadas matizes. A constituição deste espaço de convivência deu-se através do fluxo de seu 

movimento contínuo e da dinâmica das negociações. (CARVALHO JÚNIOR, 2011:1-2). 

Índios e Militares 

O historiador português, José Manuel Azevedo e Silva em “O Modelo Pombalino de 

Colonização da Amazônia”, observa que a maior parte dos jovens soldados recrutados em todo o 

Reino de Portugal para formarem e renovarem os três regimentos criados em 1753, no Pará e 

Maranhão, eram dadas terras de sesmarias e concedidos outros privilégios no caso de casarem com 

as índias. Como destaca o autor, “é a convicção política de que a defesa do território, para ser 

eficaz, deveria ser feita pela articulação das forças militares com a fixação efetiva de 

colonizadores” (AZEVEDO E SILVA, s/d:2). 

De acordo com Ângela Domingues, o processo legislativo relacionado ao casamento entre os 

vassalos naturais e os reinóis no Grão-Pará e Maranhão e na Índia e em Macau era similar. “A 

intenção era semelhante: formar um grupo de indivíduos que fizessem a ligação entre as duas 

sociedades, a colonial e a indígena, tanto pelo nascimento, quanto pela formação” (DOMINGUES, 

2000:40). É bom lembrar que, o início desse processo é muito anterior a esse período, pois dele faz 

parte, também, aquilo que então se denominava “casamento pela lei da natureza” ou, dito de outro 

modo, concubinato ou mancebia, que talvez seja a sua verdadeira gênese. 

Vale lembrar que, na aplicação das novas disposições da política pombalina, ganhou 

importância estratégica a secularização das missões e a declaração da lei de “Liberdade dos Índios” 

em 1755. E, também a aplicação de um instrumento tutelar das populações indígenas aldeadas: o 

“Diretório que se deve observar nas Povoações dos Índios do Pará e Maranhão”, implementado 

em 1757. 

Com base na releitura que se faz hoje sobre as questões da Colônia, é válido afirmar que as 

leis de 1755 concebidas em Portugal para a Amazônia sofreram adaptações no contexto colonial, 
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até tomarem a forma do Diretório dos Índios de 1757.  Como afirma Mauro Coelho: “o Diretório 

dos índios é uma lei nascida na Colônia, formulada em resposta aos conflitos vividos durante o 

governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado” (COELHO, 2005:36-37). Segundo Patrícia 

Sampaio, essa legislação interferiu nos mais diferentes níveis da vida sócio-econômica, cultural e 

política das populações amazônicas (SAMPAIO, 2003:7). 

 Ao longo de todo o período de vigência do Diretório dos Índios, as populações indígenas 

foram incorporadas à sociedade colonial, por meio da inclusão nas forças militares, na condição de 

ajudantes, alferes, sargentos mores, capitães e mestres de campo. Alguns poucos índios exerceram 

as ocupações de Meirinho e Diretor. Essas incorporações representaram, em vários casos, uma 

chance de mobilidade, para os índios aldeados (Coelho, 2006:126).  

Devemos considerar que os índios consistiam o grosso dos combatentes das tropas de guerra. 

Em outros termos, era a efetivação da “guerra brasílica”, que, como discutiu Pedro Puntoni (1999: 

188), “diferia das técnicas científicas de guerra tão em voga na Europa Moderna”. Nesse tipo de 

conflito, “o uso dos índios, e de sua arte militar, era essencial”, dadas as condições geográficas e 

sociais do território amazônico. 

As forças constituídas por índios, negros e mestiços eram vistas pela Coroa como forças 

irregulares, mas estrategicamente importantes, jamais devendo ser desprezadas nas guerras a serem 

travadas. A Coroa reconhecia a já presente tradição do uso dessas forças na reação às tentativas de 

ocupação holandesa no Nordeste: na Bahia, em 1624, que teve fim no ano seguinte; em 

Pernambuco, em 1630; e nas batalhas dos Guararapes, em 1648 e 1649, com a capitulação 

holandesa em 16545. Devido aos diversos processos de combates dos soldados de diferentes 

origens, foi denominada pelos contemporâneos das invasões holandesas de “guerra brasílica”. C.R. 

Boxer (1973: 130) observa que “as batalhas foram ganhas por homens habituados ao sol tropical e 

experimentados na guerra de emboscadas contra homens que tinham aprendido seu ofício nos mais 

frios e mais formais campos de batalha de Flandres e da Alemanha”. A Coroa portuguesa 

                                                 
5 Para maiores detalhes sobre as invasões holandesas e as batalhas dos Guararapes, ver: Arno Wehling, “Padrões 

Europeus e Conflitos Coloniais – A Questão da Guerra Brasílica” In, Actas do XXIV Congresso Internacional de 

História Militar, Lisboa, Comissão Portuguesa de História Militar, 1998; Evaldo Cabral de Melo, Olinda Restaurada, 

SP., Edusp, 1975, do mesmo autor, Rubro Veio. O Imaginário da Restauração Pernambucana, RJ, Nova Fronteira, 

1986; José Miralles, História Militar do Brasil – Desde o ano de 1549 em que teve principio a fundação da Cidade do 

Salvador da Bahia de Todos os Santos até o de 1762, In Anais da Biblioteca Nacional, RJ, Leuzinger, vol. XXII, 1900; 

Frei Manoel Calado, O Valeroso Lucideno, SP, EDUSP, 1945, vol. I; Pierre Moreau e Roulox Baro, História das 

Últimas Lutas no Brasil entre holandeses e portugueses, SP, EDUSP, 1979; Francisco Adolfo de Varnhagen, História 

das Lutas com os holandeses no Brasil, Salvador, Progresso, 1955; Carlos Selvagem, Portugal Militar, Lisboa, Casa 

da Moeda, 1994; Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil, Brasília, UNB, 1963 
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reconhecia o valor dessa estratégia e a utilização desse contingente adicional, representava, ainda, 

um aumento significativo da força militar mobilizável.  

Considerando-se, ainda, que na Amazônia colonial o tráfego se dava basicamente através dos 

diversos rios que compunham a “malha” fluvial, o uso de embarcações e dos índios se mostrava 

essencial. Por esse motivo, os chamados ‘índios remeiros’ eram indispensáveis porque faziam os 

intercâmbios entre as várias regiões e eram responsáveis pela circulação das informações, tão 

importante em tempos de desconfiança e de provável confronto bélico. Segundo Décio de Alencar 

Guzmán (2008: 86), eles seriam os guias dos caminhos fluviais, os pilotos “práticos”, os quais 

“eram os peritos insubstituíveis da geografia fluvial. Eram essenciais para qualquer expedição 

fluvial no amazonas”. 

Eram também os índios, agentes indispensáveis no fornecimento de farinha. Para a defesa da 

colônia um elemento se fazia indispensável: a farinha. A farinha de mandioca, além de ser parte 

integrante da culinária nativa da região era fundamental para a defesa do território porque era a 

base da alimentação das tropas militares que defendiam a colônia. Para Kalina Vanderlei Silva 

(2001: 163) “a farinha de mandioca é também uma moeda na qual a Fazenda Real efetua parte dos 

pagamentos que deve fazer às tropas”. Para Silva era evidente que, para que as tropas servissem as 

autoridades fielmente, fazia-se imprescindível o provimento de farinha, pois “não é possível que a 

infantaria padeça sem ração [farinha]. A infantaria sem ração é um perigo para a Coroa e sua boa 

ordem (...). Assim, as primeiras farinhas que chegam à cidade são sempre para os soldados”. Assim, 

índios, canoas e farinha eram alguns dos elementos estrategicamente necessários nas operações de 

guerra no Norte da América Portuguesa. 

A Defesa e a Companhia Geral de Comércio 

No contexto da reorganização do sistema de defesa dos territórios amazônicos na segunda 

metade do século XVIII, deve-se destacar, ainda, o importante papel da Companhia Geral de 

Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Foi uma empresa privilegiada, de caráter monopolista, criada 

pelo Marquês de Pombal, destinada a controlar e promover a atividade comercial do Estado do 

Grão-Pará e Maranhão.  Kenneth Maxwell destaca que a Companhia fora criada para atender os 

anseios tanto de ordem econômica, como militar: de vigilância das fronteiras com o Império 

Colonial Espanhol. A Companhia teve grande importância no campo da defesa do território do 

Estado do Grão Pará e Maranhão, uma área que necessitava de constante vigilância em razão do 

assédio de: ingleses, franceses, espanhóis e holandeses (MAXWELL, 1996:34). 
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Assim, a Companhia ao defender o seu patrimônio, acabou por colaborar com a defesa do 

patrimônio da Coroa portuguesa. Não tendo condições financeiras para defender suas colônias, 

Portugal contou com a ajuda financeira e militar da Companhia para preservar suas conquistas.  

A Companhia construiu fortalezas e foi responsável pelo pagamento da folha militar e 

secular. Embora não exercesse a administração do Estado do Grão-Pará e Maranhão, forneceu 

assistência financeira e ficou incumbida de montar e manter uma rede militar permanente.  Segundo 

Nunes Dias, a Companhia ajudou o Estado português a manter o domínio político sobre tais 

territórios, tornando-se assim, uma instituição vital para a monarquia (DIAS, 1971:20). 

Finalizando, como afirma Patrícia Melo Sampaio, os esforços da administração portuguesa, 

ao longo segunda metade do século XVIII, na região passariam pelo reforço militar às áreas de 

“soberania duvidosa”, pelas inúmeras tentativas de consolidar tanto a produção de alimentos quanto 

a coleta de drogas do sertão, pelo estabelecimento das populações indígenas através dos 

descimentos nas povoações, garantindo as fronteiras e a necessária mão-de-obra à sustentação da 

economia colonial (SAMPAIO,2003:8). 
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MILITARES EN LAS FRONTERAS IMPERIALES DEL SETECIENTOS. EL EJEMPLO 

DE LOS REGIMIENTOS DE CANTABRIA Y NAVARRA1 

Alberto Angulo Morales2 

En este trabajo pretendemos efectuar un ejercicio reflexivo sobre el papel ejercido en la 

defensa de las fronteras imperiales utilizando los ejemplos de algunos oficiales formados en los 

regimientos provinciales de Cantabria y Navarra. La peculiaridad de estos regimientos radica en 

que su oficialía y la recluta de estas unidades militares se realizó en dos territorios en los que 

durante las centurias anteriores solo se había asegurado la defensa de la frontera pirenaica 

occidental ante el empuje francés formando cuerpos militares (tercios provinciales) que solo 

actuaban en sus marcos territoriales y nunca habían proporcionado antes unidades de infantería que 

actuasen fuera de sus jurisdicciones.  

La llegada al trono imperial español de la dinastía borbónica promoverá una reforma del 

ejército que abrirá una nueva vía de ascenso social a través de estas unidades militares. Las 

fronteras hispanas del siglo XVIII en el norte de África, Nueva España, La Habana, Argentina o 

Santo Domingo sintieron el protagonismo de algunos hombres formados en estos regimientos 

provinciales. En tierras americanas durante el siglo XVIII encontramos tres tipos de unidades 

(KROENER, 1998, pp. 172-173): el ejército de dotación o cuerpos fijos; el de refuerzo (mandado 

desde la Península en un sistema rotatorio llamado “mecanismo de noria”) y las milicias. Los 

regimientos de Cantabria y Navarra formaban parte del segundo tipo de unidades, las de refuerzo. 

Y, el ejemplo de Nemesio, nos permitirá advertir el nacimiento en tierras novohispanas de 

regimientos provinciales o milicias (ANGULO, 2007 y BENAVIDES, 2013). En este contexto se 

aprecia el papel de estos regimientos como ámbitos de sociabilidad básicos en la formación de 

numerosas carreras militares. 

A través de la figura del militar Nemesio de Salcedo, vizcaíno enrolado en el Regimiento de 

Navarra, podremos hacer un breve pero interesante recorrido por algunos de los frentes fronterizos 

en los que estos militares alcanzaron la gloria así como, en otras ocasiones, perdieron la honra o la 

vida. En el contexto de la Guerra de Sucesión se formaron sendos regimientos en el norte 

peninsular, en los territorios pirenaicos, que contaron con una oficialía y tropa reclutadas en tales 

                                                 
1 Este trabajo ha sido desarrollado dentro del  Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco 

“País Vasco, Europa y América: Vínculos y Relaciones Atlánticas” así como se enmarca en dos Proyectos I + D del 

Ministerio de Economía y Competitividad –“De Reinos a Naciones. La transformación del sistema cortesano, siglos 

XVIII-XIX”, (HAR2015-68946-C3-P) y “Los nervios de la guerra. Movilización de recursos militares y construcción 

de la monarquía imperial hispánica en los siglos XVII y XVIII” (HAR2015-64165-C2-1-P). 
2 Universidad del País Vasco. alberto.angulo@ehu.eus 
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provincias. El primer objetivo era la defensa o guarnición de sus propios territorios pero, a partir 

de los años veinte del siglo XVIII, estas milicias provinciales formadas al estilo francés 

(MARTÍNEZ RUIZ, 2009, p. 194) comenzarán a conocer fuertes transformaciones. La tropa 

comenzará a ser reclutada en otros territorios –no así la oficialía- y serán destinados tales 

regimientos a la defensa de las fronteras del Imperio en Italia, norte de África o en los diferentes 

escenarios de Indias. 

Las familias hidalgas de estas provincias lograron a través de este medio un efectivo medio 

de colocación de los hijos que se veían obligados a buscar fortuna en tierras del Imperio español 

del Setecientos. Navarros y vascos asumieron el papel de estos regimiento como trampolines que 

les permitirían alcanzar los más altos empleos y honores militares en las diversas fronteras 

imperiales españolas (ANDÚJAR, 2009, pp. 175-196 y PEREDA, 1991, pp. 353-362). Las carreras 

de algunos de estos hombres nos permitirán vislumbrar el éxito que alcanzaron tanto los 

regimientos de Cantabria (Provincias Vascas) como de Navarra. 

1. Guerra y frontera. Los Regimientos de Cantabria y Navarra. 

Julio Caro Baroja citaba varios caminos para llegar a la hidalguía colectiva de Vizcaya y 

Guipúzcoa. A las teorías ideológicas añadía: 

“una necesidad, en parte técnica, de tener a los marinos controlados y al servicio de la 

Corona […] Y por necesidad de protección de la frontera, lo que hace que las hidalguías 

colectivas se den más en las tierras de frontera, para tener a los habitantes en plan de 

guerra, con un estatuto superior” (BAROJA, 1985, p. 364). 

Esta sería una satisfactoria explicación de la justificación militar de la hidalguía general de 

Vizcaya y Guipúzcoa. El duermevela militarizado de las poblaciones fronterizas se convertirá en 

un elemento clave de la formación y justificación de sus discursos forales y políticos. Las 

provincias vascas y el Reino de Navarra siempre fueron el antemural defensivo del Reino de España 

frente a las acometidas francesas desde el siglo XV hasta el XIX, sabiendo sus hombres e 

instituciones aprovechar tal peculiaridad histórica (ANGULO, 2014, pp. 47-75). 

El Señorío mantenía en el siglo XVIII veintitrés fuertes y baterías coronadas de artillería 

junto a varias fragatas corsarias. La frontera se defendía por tierra y mar. Fontecha afirmaba: “Qual 

de los de la Frontera, o Costa Marítima, sino es Vizcaya tiene en su distrito Fortificaciones, 
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construidas, proveídas, y guarnecidas continuamente a sus expensas, sin ninguna del Erario Real?” 

(FONTECHA, 1866, P. 163). Este autor sostenía que el Señorío siempre defendió: 

 “su Patria, y la entrada por ella en Castilla con tanto valor, como si cada uno fuese muro 

impenetrable; y con tal eficacia […] que su terreno haya sido jamás hollado de planta 

enemiga de los Reyes de Castilla; ni […] haya sido necesario en el Señorío Oficiales, ni 

Tropa de los Reales Ejércitos, ni […] se hayan ocupado Oficiales, ni Tropa, ni expedido 

sueldo alguno en Vizcaya a costa del Príncipe: porque todos los gastos se hacen por el 

Señorío, y sus fieles Hijos; y estos no sufren otro comando en lo Militar, que el de su 

Corregidor, y Diputados Generales” (FONTECHA, 1866, pp. 161-162).  

Ellos son los responsables y adalides de la defensa de la frontera norte de Castilla. La defensa 

de las fronteras terrestres y marítimas de Vizcaya revitalizó el viejo discurso sobre la defensa de la 

frontera septentrional castellana. El esfuerzo bélico de las provincias vascas en la Guerra de 

Sucesión no se limitó a organizar y ejecutar los alardes ni a mantener efectivas sus defensas 

militares. La fidelidad y lealtad de los discursos apologéticos, jurídicos, históricos y políticos de la 

época muestran que las tres provincias vascas mantuvieron una posición favorable a la llegada de 

la nueva dinastía francesa que se encarnizó en el ofrecimiento de cuerpos militares de naturales de 

estos territorios. 

Bernabé Antonio de Egaña, secretario de juntas y diputaciones de Guipúzcoa, en la 

continuación de la Memoria de D. Juan Antonio Enríquez (Tolosa, 1788) afirmaba que en 1702 el 

Rey pidió a Guipúzcoa un tercio de infantería. Dos meses más tarde, seiscientos hombres salieron 

bajo el mando de Tomás Idiáquez (capitán de caballos de Flandes) y Francisco Emparán. La razón 

de esta recluta era la escasez de fuerzas en Andalucía tras el desembarco en Rota (1702) de una 

escuadra anglo-holandesa. Años después, Álava y Vizcaya le acompañarán en esta aventura militar. 

En el verano de 1709 y con la intención de reemplazar a las tropas francesas que se retiraban, 

Vizcaya y Álava, organizaron sus  respectivos regimientos. Todos estos cuerpos estaban formados 

por milicianos provinciales bien uniformados, abastecidos y municionados a cargo de cada 

territorio. Todos ellos se refundieron finalmente, en 1715, en el Regimiento de Infantería de 

Cantabria (CLONARD, 1851, pp. 58-101). 

El teniente coronel del regimiento de Vizcaya fue Antonio  Miguel de Zaldúa y Gamboa 

quien, junto a su hermano José Ignacio fue cadete de las guardias de corps españolas. Tras la muerte 

del coronel Ordoño de Barraicúa, el Señorío pidió a José de Grimaldo el regimiento para Antonio 

Miguel de Zaldúa. Esta plataforma le llevó, en 1735, a ser brigadier de los Reales Ejércitos y, desde 

1736 a 1751, gobernador de Morella. El regimiento de infantería de Cantabria fue la catapulta para 
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Antonio Miguel. Fue Corregidor y gobernador de la plaza de Morella (Castellón) donde casó en 

1772 con una hija del brigadier Ramón García de León y, él mismo, alcanzó el grado de Brigadier 

de los Reales Ejércitos. José Ignacio, el hermano, tras mostrar su buen hacer militar en Milán logró 

la cruz de la orden de Santiago en 17033 lo que ayudó al buen desposorio de una hija del primer 

marqués de Alcázar, el aragonés José Leiza y Arróniz. Más tarde lograría el empleo de Brigadier 

de los Reales Ejércitos.  

En el verano de 1715, los regimientos de Vizcaya y Álava se refundieron junto al de 

Guipúzcoa en el Regimiento de Cantabria.. Inicialmente sus misiones se redujeron a la salvaguarda 

de plazas y puntos fortificados. Vestidos con una casaca blanca y divisa azul (amarilla desde 1766), 

el viejo tercio de Guipúzcoa se convirtió en Regimiento de Cantabria. Unidas las tres provincias 

bajo el lábaro de los cántabros y, desde 1712, bajo el mando del coronel Luis de Guendica (de 

origen bilbaíno y caballero de Santiago desde 1713) se dirigió a Cataluña. La lealtad del Señorío 

para la causa borbónica también se expresa en la remisión de hierro para construir dos cuarteles en 

Madrid para los Regimientos de la Reina. Los servicios en especie se mezclaban con entregas 

pecuniarias o de quinientos hombres vestidos y armados en 1709 para la defensa de San Sebastián, 

Fuenterrabía, Pasajes y Pamplona. 

El Reino de Navarra –vecino de las Provincias Vascas- recorrió un camino paralelo en la 

primera mitad del siglo XVIII. Ante las peticiones del pretendiente francés al trono español, Felipe 

V, en 1705 las Cortes reunidas en Sangüesa (Navarra) aceptaron la propuesta del monarca 

ofreciendo tres regimientos reclutados en aquellas tierras –tropas y oficialía- pero pagadas y 

abastecidas por la Hacienda Real. Por esta vía y por medio del regimiento de Guardias Españolas 

apreciamos la entrada de muchos jóvenes navarros en los escalafones de la oficialía de los 

regimientos españoles nacidos a principios del siglo XVIII (ANDÚJAR, 2009, pp. 187-193). La 

historia de este regimiento sigue los mismos pasos que el de Cantabria. Participó en diversos frentes 

bélicos –Italia, norte de África e Indias- y la recluta comenzó a abrirse a soldados no reclutados en 

Navarra, salvo en lo tocante a la oficialía (CLONARD, 1851, pp. 237-282 y PEREDA, 1991, pp. 

353-356). 

El espíritu bélico nacido de la cercanía de la frontera francesa, tanto en el caso navarro como 

vasco, nos permitirá apreciar como la respuesta de lealtad enviada a la nueva dinastía de los 

Borbones y la influencia militar francesa permitió el nacimiento de unos regimientos que, formados 

por naturales de los territorios que les nominaban, fueron una catapulta de ascenso social de muchos 

                                                 
3 Archivo Histórico Nacional (AHN). Órdenes Militares, Caballero de Santiago, Expediente 9075. Año 1703. 
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jóvenes hidalgos nacidos en estos territorios de frontera. Otros jóvenes, como el malagueño 

Bernardo de Gálvez, usarán otros regimientos para proyectar carreras similares a la de Nemesio de 

Salcedo o los Guendica de Bilbao. El trampolín usado por Bernardo Gálvez quien, a temprana edad, 

ingresó de cadete en el Regimiento francés llamado “Royal Cantabres, en donde alcanzó el grado 

de teniente. Una unidad militar creada en 1745 y reclutada exclusivamente entre los territorios del 

País Vasco francés (además de Bearn, regiones del sur del Adour y el condado de Armagnac), la 

otra cara de la frontera pirenaica que había visto crecer a los regimientos de Cantabria y Navarra. 

En 1762 y dentro del contexto de la Guerra de los Siete Años, Gálvez participó en la campaña 

de Portugal en calidad de teniente. Esta unidad se concentró en Bayona para luego marchar 

encuadrado en la Sexta Columna del ejército francés (integrada por el segundo batallón del Royal 

Cantabre y dos batallones más del regimiento del Sarre) que se dirigía a la invasión de Portugal. El 

regimiento Royal Cantabre pasó el otoño en Cáceres desde donde, a finales de noviembre, 

emprendió regreso a Francia. Esta fue la parte de la Guerra de los Siete Años en la que estuvo 

involucrado Bernardo de Gálvez. Aunque estos años marquen el inicio de su carrera militar, no hay 

constancia que entonces tuviese lugar su bautismo de fuego. Tras el final de la guerra de los Siete 

Años, Bernardo de Gálvez abandonó el regimiento Royal Cantabre como teniente, descartando 

para siempre el original uniforme tocado de boina bearnesa o vasca bajo la que un malagueño de 

Macharaviaya quizá no se sintiese demasiado cómodo. De todas maneras, el regimiento Royal 

Cantabre apenas sobreviviría el fin de la guerra en España pues sería definitivamente suprimido el 

25 de noviembre de 1762 (QUINTERO, 2015, pp. 162-167). Este mismo Gálvez, ya inserto en los 

ejércitos españoles, será uno de los grandes protagonistas de los intentos bélicos en África (1775) 

o en Nueva España contra Inglaterra (1777-1782) en calidad de Coronel del Regimiento de 

Infantería de la Provincia de Luisiana (QUINTERO, 2015, p. 276). 

El Regimiento de Navarra, creado en 1705 con el nombre de Tercio de Navarra, se configuró 

como Regimiento en 1707. Su uniforme se componía de casaca blanca con divisa encarnada. En 

1775 participó en la malograda expedición a Argel. Esta unidad fue asignado a la Escuela Militar 

de Ávila donde cursaron estudios Francisco de Saavedra y Bernardo de Gálvez. En 1778 embarcó 

a La Habana. En 1780 combatió en la Mobila en la que, tras su conquista, quedó de guarnición a 

las órdenes del gobernador de la plaza, el coronel Ezpeleta. Al año siguiente, 360 hombres del 

regimiento de Navarra acompañaron al coronel en su marcha hacia Pensacola para unirse a las 

tropas de la Expedición mandada por Gálvez y allí participan en su sitio y posterior conquista. Este 

mismo año, una compañía de granaderos y cinco de fusileros marcharon a Natchez para suprimir 

una revuelta. Tras ello, regresaron a Cuba donde aguardaron en Guarico para incorporarse a la 
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expedición que se preparaba contra Jamaica. Tras la firma de la paz con Inglaterra, los soldados 

del Regimiento de Navarra que aún no habían cumplido sus plazos de servicio fueron destinados a 

cubrir las bajas del Regimiento Fijo de la Luisiana y del de Soria, embarcándose los licenciados 

para Cádiz (QUINTERO, 2015, p. 513). 

2. Del Regimiento de Navarra a la defensa de la frontera novohispana. El vizcaíno Nemesio 

de Salcedo. 

Nemesio de Salcedo, debido a su carácter así como a la mediación de Ezpeleta y Gálvez, 

recorrió un largo camino donde el éxito se presenta como el habitual calificativo (ANGULO, 2007, 

pp. 195-231). Su fuerte personalidad y carácter le valieron para recibir la responsabilidad de 

reorganizar las provincias internas de Nueva España en la primera década del siglo XIX y afrontar 

las consecuencias de la “conspiración de Querétaro” en el norte del virreinato. Eso sí, durante su 

carrera, otras ayudas jugaron un trascendental papel. Nos referimos a la de algunos parientes que 

se encontraban en la carrera militar. El Coronel Tomás de Salcedo (Gobernador del Castillo de San 

Felipe de la Ría del Ferrol), al pedir la concesión del empleo de Gobernador de la Isla de San Juan 

de Puerto Rico, además de su una longeva carrera militar4, incluía como méritos los servicios de 

abuelos, padres, hermanos y tíos. 

Del modo más escueto y simple posible, Tomás recordaba los méritos de su abuelo (Miguel, 

Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos), padre (Manuel, Alférez de las Reales Guardias 

Españolas), tíos (el Marqués de Villarreal, primer teniente de Reales Guardias de Corps; Don 

Manuel, Brigadier de los Reales Ejércitos y del Consejo de Indias; Don Francisco, Coronel y 

Gobernador de Maracaibo; Don Manuel José, Oficial de la Secretaría de Guerra; Don Domingo, 

Teniente General y Consejero de Guerra) o sus hermanos (Don Miguel, Conde del Vado, Brigadier 

y Coronel del Regimiento de Zamora; Don Nemesio, Brigadier y Comandante General de las 

Provincias Internas de Nueva España; y, Don Manuel Juan, Brigadier y Gobernador de la 

Luisiana)5. Desde luego, la familia de Tomás y Nemesio se componía de un lustroso elenco de 

militares que, tanto en África como en la Península o en América, supieron defender con sus vidas 

y haciendas los intereses de los Borbones desde la primera mitad del siglo XVIII. Sin lugar a dudas, 

tamaña dedicación (a juicio de quienes transitan en las últimas décadas del siglo XVIII y primeras 

                                                 
4 Archivo General Militar de Segovia (AGMS). Sección nº 1. Legajo nº 440. Fol. 1r.-1v. 
5 Ibidem, fol. 1v.-2r.  
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del XIX) al servicio de las armas sólo puede verse como un valor cautivo para la posterior obtención 

de merecidas mercedes, mejores empleos y buenos sueldos. 

Los especialistas en la Historia de la Nueva España de la segunda mitad del siglo XVIII y, 

aún más, los dedicados al estudio de las llamadas “Provincias Internas” ofrecen informaciones 

sobre el devenir profesional de Nemesio de Salcedo en el ámbito colonial (NAVARRO, 1964). 

Edgar O. Gutiérrez, le presenta a través de puntualizaciones referentes a los empleos recibidos en 

el noroeste mejicano (GUTIÉRREZ, 1998, p. 125). Tras gozar del empleo de Coronel del 

Regimiento de la Corona en México en 1794, Nemesio asumió la Comandancia General de las 

Provincias Internas. Sin ambages, el último destino, desarrollado entre 1800 y 1814, fue el más 

fecundo y problemático de la carrera militar de Nemesio. Un período paralelo con la problemática 

peninsular de la invasión napoleónica y el auge de los procesos independentistas en las antiguas 

colonias americanas. Durante su estancia como Capitán de Infantería del Regimiento de Navarra, 

a los diecinueve años, también se convirtió en miembro de la Real Sociedad Bascongada de Amigos 

del País, en 1769.  

La trayectoria militar de Nemesio resultó más compleja y accidentada de lo que nos puede 

hace suponer la escueta descripción de Edgar O. Gutiérrez. Éste no recoge reseña alguna sobre el 

principal fracaso de la carreta militar de Nemesio, concretado en su equívoca actuación en la toma 

de Pensacola, entre 1781 y 1782. El 16 de noviembre de 1782, Manuel de Salcedo (Oficial de la 

Secretaría del Despacho de Guerra) remitía a Miguel de Múzquiz una instancia favorable a los 

méritos su pariente, Nemesio. También adjuntaban el informe de Don Bernardo de Gálvez, 

Teniente General de las Tropas Españolas. El memorial llevaba rondando las covachuelas 

madrileñas algo más de un año6. La anterior mediación de otro familiar, Domingo Salcedo, 

Gobernador de la Plaza de Ceuta, el 17 de marzo de 1781, tampoco consiguió que se desequilibrase 

la balanza a favor del ascenso de Nemesio al no coincidir los datos aportados con la realidad de 

otros informes7. 

Un rápido vistazo al expediente militar de Nemesio, de fines de diciembre de 1815 ofrece la 

imagen de una activa, longeva y exitosa vida militar en la Península y en tierras americanas. Se 

inicia este periplo el 1 de Mayo de 1761 con su ingreso como Cadete en las Reales Guardias 

Españolas. La estancia en este cuerpo duró poco más de cinco años. Así, el 11 de septiembre de 

1766, se incorporó como Capitán al Regimiento de Infantería de Navarra para luego alcanzar los 

empleos de Sargento Mayor (a partir del 3 de Abril de 1780), el grado de Teniente Coronel (desde 

                                                 
6 Archivo General de Simancas (AGS). Sección Guerra. Legajo nº 6.913/10. El Pardo 29 de Marzo de 1781. 
7Ibidem. El Pardo 2 de Abril de 1781. 
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el 21 de Julio de 1783 hasta 24 de agosto de 1789) y el empleo de Coronel de Infantería de la 

Corona (27 de Julio de 1790).  

Ahora bien, antes y después de su llegada a América existe un elemento cardinal para 

entender la evolución de su carrera como es la relación de amistad, confianza, lealtad y clientelismo 

de Nemesio con José de Ezpeleta y, por extensión, con Bernardo de Gálvez. Gálvez, sobrino del 

ministro de Indias y vencedor de los ingleses en la recuperación de La Habana  fue premiado con 

el gobierno de la isla (el 4 de Febrero de 1785). Tres meses después cesó al obtener el mando del 

Virreinato de Nueva España y encargársele reorganizar su frontera septentrional (AMORES 

CARREDANO, 2000, pp. 11-12). Tras la marcha de Gálvez a Nueva España, el gobierno de Cuba 

quedó en manos de Bernardo Troncoso de quien, más tarde Ezpeleta recibió el mando que retuvo 

desde el 28 de Diciembre de 1785 hasta el 18 de Abril de 1789. 

 José de Ezpeleta era un hidalgo de origen navarro cuya carrera militar estuvo ligada a la 

profesionalización del ejército en tiempos de Carlos III y a la evolución política y militar de la 

América española (MEDINA ROJAS, 1980). Nacido en 1742 en Barcelona siguió, a estilo de su 

padre, la carrera de las armas interviniendo en la guerra con Portugal (1762-1763) para luego ser 

destinado a Cuba con el Regimiento de Navarra en la expedición de Ricla y O’ Reilly. En 1771, 

con su flamante ascenso a sargento mayor del regimiento pasó un año de guarnición en Orán 

(siendo por entonces Capitán de Infantería del mismo Regimiento). En 1774 permaneció con su 

regimiento en la Academia Militar de Ávila. Como bien lo expone Juan Bosco Amores, durante 

esta estancia estableció contacto con otros jóvenes oficiales que tuvieron un gran protagonismo en 

el conflicto con Inglaterra de 1779 a 1783 (Bernardo de Gálvez, Esteban Miró, Francisco de 

Saavedra, Pedro de Mendinueta o el cubano Gonzalo O’ Farrill). 

En 1775 Ezpeleta destacó en el desastroso desembarco de Argel8 logrando así el ascenso a 

Coronel con 34 años. Por segunda vez, en 1779, volvió a las islas antillanas encuadrado en el 

ejército que, al mando de Bernardo de Gálvez, recuperó la Florida a los ingleses (entre 1780 y 1781 

actuó como Gobernador de la Mobila) para luego reaparecer, entre 1781 y 1783, en el Guarico 

francés durante los preparativos de la frustrada expedición francoespañola contra Jamaica (LÓPEZ 

DELGADO, 2001). En 1783, al volver Gálvez a España, Ezpeleta asumió el gobierno de Luisiana 

y Florida Occidental (ARMAS MEDINA, 1960, pp. 67-92). Hacia 1789 recibió el ascenso a 

Mariscal de Campo y el gobierno del virreinato de Nueva Granada hasta que en diciembre de 1796 

se embarcó hacia la Península. En atención a sus servicios recibió el título de Conde de Ezpeleta 

                                                 
8 AGMS. Sección nº 1. Legajo nº 436. Fol. 3r. 
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de Beire y el ascenso a Teniente General. Tras su paso como Presidente del Consejo de Castilla y 

Capitán General de Castilla la Nueva, cayó en desgracia ante María Luisa de Orleáns y en 1798 

volvió a los cuarteles de Pamplona. 

En este breve recuento queda bien demostrada la íntima relación de Nemesio con Ezpeleta 

así como con Bernardo de Gálvez. La trayectoria militar de Nemesio corrió paralela, desde su 

ingreso en el regimiento de Navarra, a las vicisitudes vitales de Ezpeleta. Con ocho años de 

diferencia, Nemesio abonó su carrera militar merced a la presencia de Ezpeleta al mando del 

Regimiento de Navarra en el Norte de África (Orán y Argel) como en América (Pensacola y la 

Mobila, intervención en el Guarico, el paso al virreinato de Nueva España y el manejo del gobierno 

de la frontera norte de este territorio colonial). El itinerario peninsular no sólo llevó a Nemesio a 

participar en la ardua labor de vigilancia de la frontera occidental sino que, en diversos empleos y 

grados, intervino en otros frentes. En África, durante los seis meses de guarnición pasados en Orán, 

las vicisitudes del episodio epidémico en Argel y, sobre todo, en la función de Argel.  

En la etapa anterior a su paso a las Indias, Nemesio superó con creces las expectativas de sus 

mandos superiores. Tal es así que hacia 1786, cuando el Coronel Pedro Gorostiza se preocupó por 

formar un nuevo Regimiento en Cuba presentó una terna de candidatos para su mando (Tomás 

Roncali, Teniente Coronel del Regimiento de Asturias; Felipe Carlos del Catarro, Teniente Coronel 

Graduado y Sargento Mayor del Regimiento de Cantabria; y Nemesio de Salcedo, Coronel 

Graduado y Sargento Mayor del Regimiento de Navarra). Ninguno había solicitado el empleo pero 

lo llamativo es lo que dice acerca de nuestro personaje: “Es vizarro, sirve con aplicación y és 

inteligente en la profesión”9. Esta aclaración de los rasgos militares y personales de Nemesio 

exponen algunas de las principales razones de su éxito militar. La experiencia y carácter eran 

cualidades que abonaban a este Coronel cercano a los cuarenta años. La personalidad de Nemesio 

resultaba tan genérica como adecuada a múltiples misiones militares y de gobierno. El Virrey de 

Nueva España, en 1796, sólo constataba serle conocidos: 

“los servicios de este oficial, no menos que el talento, honor, celo, desinteres y eficacia 

con que sin goze de gratificación ni ayuda de costa desempeño las importantes 

comisiones de formar los Regimientos de Dragones Provinciales de San Carlos y San 

Luis que puso a su cuidado. Que la falta de salud con que se halla es igualmente cierta, 

y que según opinan los facultativos que lo han visto, no tiene otro remedio que el de la 

                                                 
9Archivo General de Simancas (AGS). Sección Guerra (SG). Legajo nº 6.880. 30. 
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variedad de ayres y temperamentos que proporciona la navegación y residencia en esta 

Península”10. 

Las alabanzas a su celo y eficacia en el servicio le presentaban como un hombre de carácter 

y voluntad así como una persona capaz de desenvolverse autónomamente en Nueva España. En 

fechas próximas había recibido el empleo y pase (verano de 1790) de Coronel del Regimiento Fijo 

de Infantería de la Corona, eso sí, ya asentado en tierras mexicanas11. 

Los nombramientos de Gorostiza e intervención en Pensacola sitúan a Nemesio en tierras 

americanas a principios de la década de los ochenta. Una fase de tránsito que le permitió establecer 

contactos y empaparse de los mecanismos de funcionamiento de las tropas y el gobierno en Indias. 

La experiencia acumulada antes de este destino resultó básica para comprender la fortaleza y 

tozudez de su carácter. Treinta años después de ingresar en el cuerpo de Reales Guardias Españolas, 

el 1 de Mayo de 1761, Nemesio ocupaba, con el grado de Coronel, el mando de un Regimiento de 

la Corona en el territorio americano más rico en el reinado de Carlos IV. 

Los primeros años de Nemesio en territorio de Nueva España fueron anodinos y faltos de 

interés para los objetivos de este militar vizcaíno. El destino fue generoso al concederle la comisión 

de formar los nuevos Regimientos Provinciales de Dragones de San Luis y San Carlos durante 

1796, aunque este proceso se inició en 1794 con su viaje a las Intendencias de San Luis Potosí y 

de Zacatecas (BENAVIDES, 2013, pp. 157-188). Este encargo mostraba un brillo especial en el 

firmamento de quehaceres y obligaciones del gobierno delegado de Nueva España.  

El Coronel Francisco Antonio Crespo ya se había hecho eco de la gran influencia que tuvo 

en aquel levantamiento la escasa respuesta de las tropas dedicadas a mantener el orden y la 

seguridad. En un proyecto militar de 1784, este Coronel proponía reconvertir o reducir aquel cuerpo 

a un Batallón de Infantería y dos Regimientos de Caballería con una fuerza total de 1.139 soldados 

(cerca de dos mil para los casos de mayor urgencia), con la anuencia y beneplácito de la Corona 

(de 20 de octubre de 1788). Para un territorio demasiado extenso e irregular buscaban un cuerpo 

más efectivo y operativo. Finalmente formaron dos Regimientos de Dragones (uno, el de San Luis, 

en Potosí y el de San Carlos en el Real de Chozas), sobre todo, porque éstos podían servir tanto a 

pie como a caballo. Nemesio pensaba que este servicio se convertiría en el pasaporte que ansiaba 

para mejorar su posición en el Virreinato o, sobre todo, para optar a un servicio más generoso. 

                                                 
10AGS. SG. Legajo nº 6.973. 19.. San Ildefonso, 27 de Agosto de 1796. 
11AGS. SG. Legajo nº 6.987. 17. Madrid, 31 de Julio de 1790. 
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El principal cometido de estos Regimientos de Dragones sería mantener en sus límites a los 

indios de las cuatro provincias internas como enfriar las aspiraciones de los colonos 

norteamericanos en la frontera. Una ardua labor al saber que no sobraba la financiación. Un gran 

cambio en la carrera de Nemesio se produjo el 26 de agosto de 1800 al ser nombrado Gobernador 

y Comandante de las Provincias Internas de Nueva España. El 4 de septiembre de 1795, había 

logrado su ascenso a Brigadier de carrera (gracias a la mediación de Ezpeleta), empleo en el que 

estuvo activo durante dieciséis años y tres meses hasta que fue honrado con el cargo de Mariscal 

de Campo, 3 de Diciembre de 1811 (grado que esperaba alcanzar desde 18 de Octubre de 1798), y, 

en último lugar, con el de Teniente General (13 de Octubre de 1814). Sin lugar a dudas, una exitosa 

carrera militar que finaliza en diciembre de 1815. 

De su período como Comandante de las Provincias Internas de Nueva España, entre 1800 y 

1815, destacan las acciones para afianzar la seguridad de estos territorios contra indios y colonos 

norteamericanos12. En diferentes momentos, las tropas de Nemesio afrontaron exitosamente las 

incursiones y levantamientos de indios Nabapes, Comanches, Tahuayas, Huichitas y Coyoteros, 

Seris y Tepocas13. Sometió y/o pacificó a estas tribus indígenas logrando que su influencia, sobre 

todo desde 1810, fuese muy limitada en la provincia de Sonora. 

Respecto a los colonos norteamericanos, tras la entrega de la Luisiana, su principal cometido 

consistió en la defensa de la frontera norte14. Los mandos superiores afirmaban que supo mantener 

en paz los territorios de su gobierno y frenar los intentos norteamericanos por penetrar en las 

provincias norteñas de Nueva España. Para este cometido dedicó parte del tiempo de su gobierno 

arreglando quince compañías de milicias provinciales con 1.035 soldados (ocho compañías en 

Nueva Vizcaya, tres en Nuevo México y cuatro en Coahuila). En el haber de Nemesio se incluía 

su intervención en un mejor conocimiento geográfico y topográfico de las posesiones de la Corona 

en las Provincias Internas de Nueva España15. Igualmente se preocupó por controlar los 

movimientos de población desde los territorios de la Luisiana hacia las Provincias Internas16. 

                                                 
12 En su expediente se reza que: “En el tiempo que ha servido el empleo de gobernador y comandante general de las 

provincias internas de Nueva España, há adelantado su completa pacificacion, háciendo incesantemente la guerra á las 

diferentes naciones indias que habitan sobre la vasta extension de las fronteras, avanzando los destacamentos de tropa 

hasta lo mas interior del pais desierto, y de cuyas fatigas han resultado las ventajas de dar muerte á quinientos ochenta 

y cuatro Gandules; aprisionar 389 piezas de ambos sexos, y represar 4431 caballerias”. AGMS. Sección nº 1. Legajo 

nº 436. Fol. 3r. 
13 Ibídem, fols. 3r.-3v. 
14 Ibidem, fol. 3v. Archivo General de Indias (AGI). Estado. Legajo 37, Nº 29. 
15 AGMS. Sección nº 1. Legajo nº 436, fol. 3v. 
16 AGI. Estado. Legajo nº 37. 28. 
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También intervino en la dinamización del sector formativo (tanto en la vertiente militar como 

civil) y en la creación de asentamientos para proteger estos territorios, sobre todo en la fértil y 

productiva Sonora17. La creación de academias para los cadetes, de escuelas de doctrina y primeras 

letras, la fundación de nuevas localidades o la defensa de las oficinas de la Real Hacienda fueron 

mérito de Nemesio18. La reorganización de la seguridad y defensa de las provincias internas de 

Nueva España contaba con una gran traba relativa al armamento de las compañías y regimientos 

bajo su mando. En su expediente se recogía como un mérito destacable la creación de la primera 

fábrica de armas en Nueva España (sin ayuda de la Real Hacienda), sobre todo por la falta de 

víveres ni armamento desde la metrópolis19. 

Todas estas iniciativas relativas a la seguridad de la frontera así como del gobierno de estas 

provincias resultaron exitosas y ponían en forma a los territorios adscritos a la comandancia de 

Nemesio. Pero su principal triunfo se concreta el verano de 181020. En este fecha se produjo 

levantamiento de carácter mesiánico dirigido por el cura Miguel Hidalgo y conocido como la 

“conspiración de Querétaro”. Este alzamiento, de fuerte contenido social, es considerado como el 

primero a favor de la independencia de Nueva España (o, de México, a partir de 1821). La 

intervención de Nemesio en las provincias internas destruyó esta insurrección. En este conflicto, 

Nemesio, participó en cincuenta batallas campales donde sus tropas dieron muerte a 3.327 rebeldes, 

indios en su mayoría, y tomaron prisioneros a 350 cabecillas. A este espectacular “cursus honorum” 

se añadía la generosidad de Nemesio de Salcedo al entregar, en diversos momentos y para resolver 

asuntos concretos, la suma de ocho mil pesos de su propio sueldo. 
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A CRIAÇÃO DA ESCOLA DE ESTADO-MAIOR E SEUS PRIMEIROS ANOS DE 

FUNCIONAMENTO (1905-1919) 

Marcus Fernandes Marcusso1 

A Escola de Estado-Maior do Exército (EEM) foi criada em 19052 e tinha como principal 

objetivo fornecer aos oficiais do Exército Brasileiro uma a instrução militar complementar superior 

que os habilitasse para o serviço no Estado-Maior no Exército (EME). A Escola de Estado-Maior 

era submetida à inspeção técnica do chefe do Estado-Maior do Exército, que foi criado pela lei nº 

403, de 24 de outubro de 1896 e tinha como função primordial o preparo do Exército para a defesa 

da Pátria. Para isso era especialmente encarregado do estudo e aplicação das questões "relativas à 

organização, direção e execução das operações militares, ficando os comandos das forças e as 

direções dos diversos serviços militares sob sua ação, no que concerne à instrução e disciplina da 

tropa."(ESTEVES, 1996, p.16).  

A Escola de Estado-Maior era subordinada diretamente ao Ministro da Guerra e funcionou, 

em seus primeiros anos, no prédio do Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro. Os primeiros 

anos de funcionamento da EEM foram marcados pela estrutura física simples, pela frequência de 

poucos alunos e pela influência do pensamento militar alemão. Tal cenário foi consideravelmente 

alterado a partir de 1919, quando o governo brasileiro contratou uma Missão Militar Francesa 

(MMF) para realizar uma grande reforma no Exército Brasileiro. A EEM foi uma das primeiras 

instituições militares a ser reorganizada pelos oficiais franceses. O período de influência francesa, 

de 1919 a 1940, foi marcado pela construção de um prédio escolar próprio, pelo aumento de cursos, 

pela criação de diretorias, pela redação de manuais próprios e pela capacitação de oficiais 

brasileiros para atuar como instrutores e professores na própria EEM. A não renovação do contrato 

com a MMF em 19403 marcou o fim da presença dos oficiais franceses na estrutura do Exército e 

da EEM.  

Este artigo é fruto das primeiras análises desenvolvidas na pesquisa de doutoramento 

realizada na linha de História, Filosofia e Sociologia da Educação do Programa de Pós-Graduação 

em Educação da UFSCar. O interesse na realização de uma pesquisa sobre a Escola de Estado-

Maior surgiu a partir do contato com alguns documentos relacionados à inauguração do primeiro 

prédio próprio da EEM, logo após a chegada da Missão Militar Francesa no Brasil. 

                                                 
1 Professor efetivo de História-IFSULDEMINAS/Doutorando - PPGE-UFSCar. marcusmarcusso@gmail.com 

2 A escola foi criada através do Decreto n. 5698 de 2 de Outubro de 1905 que definia os Regulamentos para os institutos 

militares de ensino. 

3 Este ano também marcou a mudança da escola para sua atual sede, na Praia Vermelha.  



 

1001 

O Regulamento para os Institutos Militares de Ensino foi promulgado pelo Decreto nº 5.698, 

de 02 de outubro de 1905 e foi assinado pelo Presidente da República Rodrigues Alves (1902-

1906) e pelo Ministro da Guerra, General Francisco de Paula Argollo (1902-1906). No relatório do 

Ministro da Guerra de 1904 foram apresentados os principais pontos do novo estatuto:  

A supressão do ensino preliminar de preparatórios a custa do Estado, a cujo cargo fica 

exclusivamente a instrução superior, técnica profissional, à qual foram rigorosamente 

subordinados os programas dos diferentes cursos; a exigência de seis meses de efetivo 

serviço em dos corpos do Exército para a matrícula na escola de guerra e a transformação 

completa do regime escolar, dando ao corpo de alunos a organização de um batalhão de 

infantaria; a extinção do posto de alferes-aluno, vantajosamente substituído, quer sob o 

ponto de vista militar, quer econômico, pelo título de aspirante a oficial; o 

estabelecimento de um posto limite para o exercício do magistério, a criação de escolas 

de aplicação das três armas e de engenharia, e finalmente a criação de uma escola de 

estado-maior, com frequência franca dos oficiais de todas as armas, 

competentemente habilitados. [grifos nossos] (ARGOLLO, 1904, p.16) 

Para o Ministro o novo estatuto serviria para corrigir “todos os graves vícios e defeitos do 

atual regime de ensino, nem só na parte relativa à instrução, com também no que diz respeito a 

educação militar"(ARGOLLO,1904, p.16).  

O Estado-Maior do Exército também foi alvo das primeiras considerações do Ministro, que 

via nele uma feição burocrática, com a realização de serviços que deveriam ser atribuídos a uma 

secretaria de guerra, para que este pudesse exercer exclusivamente sua elevada função de “preparo 

das tropas, do estudo da defesa do país e das campanhas futuras.”(ARGOLLO, 1904, p.16).  

A primeira mudança significativa do novo regulamento foi a alteração no número de 

instituições de ensino militar e à redistribuição dos cursos e conteúdos educacionais nas mesmas. 

Observemos o quadro abaixo: 

Quadro 1 – Instituições de ensino militar (1898 e 1905) 

REGULAMENTO DE 1898 REGULAMENTO DE 1905 

Colégios militares  

Escolas regimentais  

Escolas preparatórias e de tática  

Escola Militar do Brasil  

Escolas regimentais  

Escola de guerra  

Escola de aplicação e de infantaria  

Escola de artilharia e engenharia  

Escola de aplicação de artilharia e engenharia  

Escola de estado-maior  
Fonte: GRUNENNVALDT, 2005. p. 79. 

Em seus primeiros de existência, a Escola de Estado-Maior funcionou nas dependências do 

Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro. Para a matrícula na EEM o candidato deveria, além 



 

1002 

de licença do Ministro da Guerra, tem completado o curso de sua arma4, e no caso da infantaria ou 

cavalaria era necessário comprovar a aprovação nas disciplinas de geometria analítica, cálculo 

diferencial e integral e mecânica racional. A experiência de, no mínimo, dois anos como oficial 

também era pré-requisito. Por fim, o candidato deveria ser aprovado em um concurso sobre a 

prática de serviço de sua arma, administração e legislação militares e temas táticos. O programa 

dos conteúdos era organizado pelo conselho de instrução da escola, aprovado pelo Ministro da 

Guerra e pelo chefe do estado-maior do Exercito e publicado em ordem do Exercito, com um ano 

de antecedência. 

O curso duraria 24 meses, divididos em três períodos, e seria oferecido a oficiais, até o posto 

de capitão, inclusive, os que tivessem o curso de sua arma, não se permitindo aos alunos a repetição 

de qualquer um dos períodos. a separação dos períodos era determinada da seguinte forma: 

Quadro 3 - Curso da Escola de Estado-Maior divido em períodos (Regulamento de 1905) 

Primeiro período Segundo período Terceiro período 

Estudos: sete meses 

Prática e exames: dois 

meses. 

Estudos: sete meses 

Prática e exames: dois 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalhos práticos: cinco 

meses 

Provas finais, classificação e 

distribuição dos alunos: um 

mês; 

 

1ª aula – Geografia militar, 

precedida de geografia física 

da America do Sul. 

Estatística. 

2ª aula – Táctica aplicado. 

Estratégia. Historia das 

principais campanhas e 

daquela em que o Brazil 

tomou parte. 

3ª aula – Estudo sintético de 

fortificação, do armamento 

em uso no Exercito e no das 

nações circunvizinhas; estudo 

dos regulamentos de 

manobras e de campanha. 

4ª aula – Astronomia, 

precedida de trigonometria 

esférica. 

5ª aula – Higiene militar e 

serviço de saúde nos 

exércitos. 

1ª aula – Táctica aplicada. 

Estratégia. Serviço de estado-

maior. 

2ª aula – Estudo da 

organização dos exércitos sul-

americanos. Caminhos de 

ferro, telégrafos, telefones e 

aerostação, sob o ponto de 

vista militar. 

3ª aula – Direito militar. 

Direito internacional aplicado 

ás relações de guerra. Noções 

de economia política. 

4ª aula – Geodésia. Teoria 

das projeções das cartas 

geográfica. Noções de 

hidrografia. 

5ª aula – Desenho e redução 

de cartas geográfica. 

Fonte: Regulamento de 1905. 

A primeira organização curricular da Escola de Estado-Maior era simples e objetiva. De 

acordo com o regulamento, haveria um professor, com patente de capitão a major, para cada aula, 

                                                 
4 Trata-se dos cursos de formação de oficial oferecidos na Escola Militar da Praia Vermelha: Cavalaria, Infantaria e 

Engenharia. 
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incluindo as atividades práticas. No caso da prática de Geodésia5, das viagens de estado-maior 

dentro do Rio de Janeiro e de equitação eram ministradas por três instrutores, designados pelo chefe 

do estado maior do Exercito. O regulamento previa ainda a prática falada de línguas estrangeiras, 

sendo o espanhol e o francês obrigatórios, e o alemão e o inglês, facultativos. 

Entre os conteúdos estudados destaca-se o estudo de geografia militar, precedida pela 

geografia física da América do Sul e do Brasil. Essa é a disciplina que apresenta mais temas, e o 

motivo é a valorização política, científica e militar da geografia, no final do século XIX e início do 

XX. De acordo com Sérgio Pereira (2011), esse período ficou marcado pela realização de diversos 

congressos internacionais de geografia, como o VI Congresso Internacional de Geografia, em 

Londres no ano de 1895, onde a cartografia foi um tema de destaque. Como desdobramento desses 

eventos ocorreu o I Congresso Brasileiro de Geografia, em 1909. Para o autor, além da valorização 

do pensamento geográfico o Congresso Brasileiro também significou a valorização de outras 

questões como “representação patriótica, propaganda oficial e reconhecimento do território 

nacional” (PEREIRA, 2010, p.157). 

Para o geógrafo Yves Lacoste (1988), no fim do século XIX a geografia podia ser dividida 

em duas grandes correntes: 1) de origem antiga, a chamada geografia dos Estados-Maiores pode 

ser caracterizada como um conjunto de representações cartográficas, seus estudos e de 

conhecimentos diversos sobre o espaço. Para o autor esse conjunto de saberes é reconhecido como 

estratégico pelas elites dirigentes que o utilizam como instrumento de poder, fornecendo utilidade 

prática na conduta da guerra ou na organização do Estado. 2) Concebida no fim do século XIX, a 

‘geografia dos professores”, que se distanciava das discussões sobre a importância estratégicas dos 

estudos sobre o espaço e anulava sua vinculação com aspectos políticos, militares e econômicos. 

Para Lacoste, a “geografia dos professores” se concentrava em um discurso pedagógico de tipo 

enciclopédico, como discurso científico. 

Em contrapartida o estudo da História Militar é relegado a uma breve abordagem descritiva 

de guerras anteriores, com destaque para as chamadas “guerras antigas”, ocorridas entre 1796 a 

1797, e as chamadas “guerras modernas”, entre 1870 e 1905. Por fim, eram estudadas as “Guerras 

do Brasil”, a saber: Campanha Cisplatina, Campanha contra Rosas, Campanha do Uruguai, 

Campanha do Paraguai. De acordo com Câmara e Peres (2005), a disciplina "Estratégia", prevista 

                                                 
5 A Geodésia é ciência que estuda a forma e a dimensão da Terra e o campo de gravidade e suas variações temporais. 

No início do século XX, a Geodésia tinha como principal objetivo precisar a localização de acordo cálculos acerca das 

dimensões globais. A sua prática consistia no estudo das teorias e postulados matemáticos da Geodésia e suas possíveis 

aplicações na atividade militar. 
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para os dois períodos iniciais, não foi estudada no triênio de 1907-1909, correspondente ao primeiro 

curso da primeira turma.   

O general Tasso Fragoso, ao analisar os primeiros anos da EEM, relata que os professores 

eram "verdadeiros autodidatas", e que buscavam apenas nos livros os ensinamentos que deveriam 

transmitir, uma vez que falariam de operações militares que nunca haviam assistido. Esse tipo de 

“improviso” foi recorrente em diversas áreas, nos primeiros anos da EEM, com as trocas de sedes, 

por exemplo. Apesar da existência de uma oficialidade dedicada aos estudos desde o fim do século 

XIX, os chamados “bacharéis de farda”, poucos se interessavam por temáticas estritamente 

militares. Como atestam Câmara e Peres, “havia restrições à profundidade do conhecimento de 

instrutores, para os quais alguns assuntos eram tão novos quanto para os alunos.” 

(CÂMARA;PERES, 2005, p. 205). Ainda de acordo com os autores, tais restrições eram 

enfrentadas com uma 

...busca de tecnologias estimuladoras do profissionalismo por autoaprendizagem. Nesse 

sentido, a discussão sobre temas profissionais militares era animada por meio de muitos 

artigos em revistas e jornais. [...] Essas publicações recomendavam aos oficiais de 

estado-maior, tanto os formados antes da criação da Escola, quanto os diplomados pela 

EEM, que se aperfeiçoassem na leitura de publicações e aplicassem novos 

conhecimentos nas atividades práticas, de modo a poder difundi-las no Exército. 

(CÂMARA;PERES, 2005, p. 205). 

Diante do exposto, fica claro que o esforço inicial dos instrutores e professores da EEM em 

estudar as publicações de assuntos militares, principalmente europeias. Assim, é evidente que, nos 

anos iniciais de funcionamento da EEM, não havia a possibilidade de realizar a “aplicação” dos 

novos conhecimentos, como afirmam Câmara e Peres (2005), uma vez que os professores e 

instrutores ainda não dominavam teoricamente os conhecimentos militares. 

A distribuição do tempo para o ensino era organizada anualmente pelo comandante da escola 

e deveria seguir algumas condições: 1) as aulas não deveriam exceder uma hora e meia, com 

intervalo mínimo de 15 minutos entre aulas consecutivas. 2) os trabalhos práticos não poderiam 

exceder três horas. 

A atuação docente, segundo o regulamento, deveria seguir dez determinações, entre ao quais 

se destacam: 

...3º, interrogar ou chamar a lição os alunos, quando julgar conveniente, para bem ajuizar 

do seu aproveitamento; 4º, marcar recordações e habilitar os alunos, por meio de 

dissertações escritas, mensais, a semelhante gênero de provas, para os exames; (...) 5º, 
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enviar mensalmente a secretaria os graus [notas] conferidos aos alunos nas sabatinas; 

(...) 6º, comparecer as sessões dos conselhos de instrução e aos demais atos escolares 

nos dias e horas marcados pelo comandante; (...) 8º, dar ao comandante, para ser presente 

ao conselho de instrução, na época competente, o programa de ensino de sua aula, 

justificando as alterações que julgar conveniente introduzir no programa em vigor; (...) 

9º, requisitar do comandante os objetos necessários ao ensino de sua aula; (BRASIL, 

1905) 

A atuação docente seria complementada com as atribuições dos Adjuntos e dos Instrutores: 

Art. 96. Ao adjunto incumbe cumprir estritamente as instruções dadas pelo professor. 

Art. 97. Os adjuntos só tomarão parte nos conselhos de instrução quando se tratar de 

assumpto referente ao ensino de sua aula. 

Art. 98. Os instrutores observarão os programas do ensino prático e mencionarão nas 

suas partes o assumpto do exercício. Farão serviço de dia por escala e poderão ser 

encarregados de quaisquer outros, compatíveis com o exercício das suas funções. 

(BRASIL, 1905) 

Novamente, temos uma descrição sucinta das atribuições, com destaque para a pouca 

importância dada à atuação do instrutor, o que se afastava do discurso de intensificação do ensino 

prático, presente no Regulamento e no Relatório do Ministro da Guerra. Assim, o protagonismo do 

professor, responsável pelas aulas teóricas, era reforçado. Tais orientações serviam para todas as 

escolas militares prescritas no Regulamento de 1905 (Quadro 1) e seguiam a tradição verbalista e 

mnemônica da educação brasileira, desde o modelo de escola jesuíta ainda na Colônia, com 

sabatinas e exames. Na Escola de Estado-Maior, por se tratar de um curso destinado oficiais, as 

dissertações escritas eram mais comuns que as sabatinas, mais afeitas às escolas de formação de 

oficiais. 

A questão dos materiais para o ensino a EEM tinha um descrição própria: 

Art. 193. A escola de estado-maior terá: 

1º, sala para os estudos de geografia, de táctica e de estratégia, onde se reúnam cartas, 

mapas, plantas, descrições, dados estatísticos e memorias, especialmente sobre a 

América do Sul e particularmente sobre o Brasil; 2º, material completo e aparelhos para 

os trabalhos astronômicos e geodésicos; 3º, cavalos para os exercícios de equitação; 4º, 

arreiamento e penso dos animais. (BRASIL, 1905) 

A execução desse programa de disciplinas, teórica e práticas, e a disposição dos supracitados 

materiais para ensino enfrentavam condições físicas adversas, pois de acordo com Câmara e Peres 

(2005) a primeira sede da Escola de Estado-Maior foi improvisada e ocupou, no ano de 1906, as 

instalações da Direção de Contabilidade da Guerra, sediada no atual Palácio Duque de Caxias. No 
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mesmo prédio, apenas a um andar de distância, funcionava o Estado-Maior do Exército, órgão 

gerador e supervisor. Desde o início, já se preparava a mudança, para a também provisória sede na 

Escola Militar da Praia Vermelha6. Não houve turma nessa primeira sede, assim a primeira turma 

ingressou no início de 1907, já na Praia Vermelha. De acordo com o Relatório do Ministro da 

Guerra de 1907, os trabalhos escolares foram iniciados em 15 de abril tendo sido matriculados 15 

oficiais, dos quais 3 pediram desligamento ao longo do ano. Sendo que os 12 restantes foram 

aprovados no curso do 1º período. Em 1908 a EEM contou com 20 alunos, 12 no 2º período e 8 no 

1º. Apenas nesse ano foram comprados uma biblioteca de livros, mapas e cartas inteiramente 

militares, todos modernos, alem as assinatura de diversas revistas militares. (FONSECA, 1909, 

p.8). 

A entrada de alunos nos anos subsequentes foi instável, devido às constantes mudanças de 

sedes, conforme indica os relatórios dos ministros da guerra. Segundo o Relatório do ministro da 

guerra, em abril de 1909, oito oficiais concluíram o curso de estado-maior, após passarem o mês 

de março finalizando as atividades práticas de estado-maior e Geodésia em Cabo Frio. Nesse 

mesmo ano apenas três candidatos submeteram pedidos de matrícula, e devido ao número reduzido, 

estes foram cassados e não se formou turma, ficando a escola com apenas oito alunos matriculados, 

todos no terceiro período. Outro fator que poderia explicar a baixa procura pelo curso de Estado-

Maior é a ausência de uma tradição de estudos entre os oficiais brasileiros, especialmente em um 

curso essencialmente teórico, como foi nos primeiros anos da EEM. Em grande medida, o curso 

não era atrativo para uma oficialidade pouco afeta a estudos teóricos, e que não via na realização 

do curso uma possibilidade de ascensão hierárquica7.   

Ainda no mesmo relatório se descrevia as condições materiais precárias da EEM em sua sede 

improvisada: 

Por exiguidade da verba destinada a este estabelecimento, não se acham a sala de estudos 

e os gabinetes de astronomia, geodesia, telegrafia e telefonia providos do material 

exigido pelo ensino que nele se ministra, como determina o art. 193 e seus §§ 1° e 2º do 

atual regulamento. (BORMANNO, 1910, p.6) 

                                                 
6 A Escola Militar da Praia Vermelha foi fundada em 1874 no centro do Rio de Janeiro e previa a formação de 

engenheiros militares e de oficiais do exército. A Escola foi fechada em 1904 após uma rebelião que se somou as 

agitações sociais decorrentes da Revolta da Vacina. Cerca de 300 membros da escola aderiram ao movimento popular. 
7 Esse cenário se altera consideravelmente em 1929, quando o curso de Estado-Maior é exigido como pré-requisito 

para a promoção ao posto de General. 
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Diante dessa descrição pode-se inferir que a formação, efetivamente, recebida pelas primeiras 

turmas da EEM estava aquém das definições regulamentares, em uma clara distinção entre a norma 

e a realidade. A EEM foi movida, novamente, por conta da exposição internacional realizada em 

1908, em virtude do centenário da Abertura dos Portos às nações amigas. Em caráter emergencial, 

entre 1908 e 1910, funcionou nas instalações da Direção de Saúde, onde hoje se encontra a 

Policlínica central do Exército, próximo à Praça da República, no centro do Rio de Janeiro, sendo 

que até o mobiliário foi alugado. Os quadros e pinturas históricas ficaram sob a guarda da Escola 

Nacional de Belas Artes. O prédio, apesar de maior e mais conservado que os dois anteriores, "não 

era dotado de instalações que pudessem oferecer condições tão propícias ao ensino quanto ao da 

antiga Escola Militar do Brasil" (CÂMARA; PERES, 2005, p.64). 

A constante mudança de sede nos primeiros anos de existência da EEM foi um claro 

obstáculo para o desenvolvimento do ano letivo. O programa de ensino seria alterado novamente 

em 1909, no esteio de diversas mudanças promovidas pelo Alto Comando Militar, na figura do 

Ministro da Guerra Hermes da Fonseca. De acordo com Câmara e Peres (2005), as alterações foram 

pontuais, em relação ao programa de ensino de 1905, e pretendiam diminuir o caráter 

essencialmente teórico do curso. A principal mudança foi na duração do curso, que passou de vinte 

e quatro para trinta e seis meses. Manteve-se a separação em três períodos, que seriam anuais. A 

organização em aulas, e seus respectivos títulos, foram mantidos, alterando-se alguns dos 

conteúdos programáticos.  

De forma geral, as alterações propostas nos regulamentos da EEM ao longo da Primeira 

República, assim como nas demais instituições militares de ensino, procuravam intensificar o 

ensino prático e o chamado "teórico-prático". Tal orientação está na maioria dos Relatórios dos 

Ministros de Guerra, mas quase sempre esbarravam na falta de recursos materiais e estrutura física 

para sua concretização. 

A Escola de Estado-Maior voltou à Praia vermelha em 1910, onde permaneceu até 1918, 

quando foi fechada em decorrência da declaração de guerra à Alemanha (Outubro de 1917). A 

Escola retoma suas atividades apenas em 1920, quando passou a ter sede própria. Durante a década 

de 1910 a escola viveu momentos de maior normalidade, pois a sede apresentava melhor estrutura 

para receber o curso, conforme corrobora o relatório do Ministro da Guerra: 

Foi aproveitado o espaço necessário ás acomodações não só das aulas teóricas como dos 

diferentes gabinetes, precisos á ministração da pratica correspondente. No gabinete de 

eletricidade, instalado em compartimento espaçoso, são feitas todas as experiências de 

telefonia e telegrafia, inclusive a do telégrafo sem fio, perfeitamente montado com as 
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respectivas antenas e demais aparelhos de transmissão e recepção.  Em uma das salas do 

pavimento térreo instalou-se um motor elétrico e dínamo para a produção de energia para 

o carregamento dos acumuladores do telégrafo sem fio, para as projeções luminosas, 

arrebentamentos de minas e demais experiências eletrotécnicas, que no decorrer do curso 

tornam-se precisas na escola. (BARRETO, 1911, p.9). 

Em 1910, ainda de acordo com o relatório do Ministro da Guerra, oito oficiais realizaram a 

matrícula na EEM. O documento descrevia que o Comandante da EEM, General Gabino Bezouro, 

apontava a necessidade de alteração do concurso de admissão, uma vez que: 

...por serem demasiadas as exigências atuais, que, cumpridas à risca, obrigariam os 

candidatos a mostrar, de antemão, conhecimentos de tal vastidão, que só poderão possuí-

los depois de terem feito nesta escola um curso regular e eficaz.  Pensa o mesmo 

comandante ser acertado não só facilitar um pouco mais o concurso de admissão, em 

vista da pouca afluência de candidatos a matricula como estabelecer medidas de 

incentivo e estímulo, para aqueles que concluíssem com êxito o curso da escola. 

(BARRETO, 1911, p.8). 

As palavras do Comandante da EEM reforçam a assertiva de que os oficiais brasileiros não 

eram afeitos a estudos sobre assuntos militares. 

No ano posterior foram matriculados 18 alunos, segundo o Relatório do Ministro da Guerra 

de 1911. Em 1912, foram mais 18 matriculados, totalizando 28 alunos efetivos. Em 1913, foram 

20 matrículas, totalizando 59 alunos efetivos, sendo que 18 oficiais concluíram o curso. Nesse ano, 

a EEM, passava a ter um novo regulamento8, com pequenas alterações em relação ao anterior. 

Antes de nos atermos às mudanças ligadas diretamente a EEM, vale destacar que o Regulamento 

de 1913-14 reorganiza as instituições de ensino militar novamente, conforme quadro abaixo: 

Quadro 5 – Instituições de ensino militar (1905 e 1913-14) 

REGULAMENTO DE 1905 REGULAMENTO DE 1913-14 

Escolas regimentais  

Escola de guerra  

Escola de aplicação e de infantaria  

Escola de artilharia e engenharia  

Escola de aplicação de artilharia e 

engenharia  

Escola de estado-maior 

Escolas regimentais 

Colégios Militares 

Escola Militar [do Realengo] 

Escola Pratica do Exercito 

Escola de Estado Maior. 

Fonte: Regulamento de 1905 e Regulamento de 1913-1914. 

                                                 
8 O regulamento para o ensino militar de 1913, foi estabelecido pelo Decreto nº 10.198, de 30 de abril de 1913. Alguns 

de seus artigos foram alterados pelo Decreto nº 10.832, de 28 de março de 1914, e por isso passou a ser chamado pelos 

estudiosos de Regulamento de 1913-1914. 
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A maior alteração, nesse quesito, fica por conta da criação da Escola Militar, no afastado 

Bairro do Realengo, concentrando novamente a formação do oficial do Exército numa mesma 

instituição, após o fechamento da Escola Militar da Praia Vermelha em 1904. A reativação dos 

colégios militares também é significativa. As duas medidas demonstram uma mudança no 

pensamento educacional do Exército. A época do Regulamento de 1905 a ideia era acelerar a 

formação em escolas específicas, desativando os colégios e as escolas preparatórias. No entanto, 

tal medida não surtiu efeito, pois a descentralização da formação dos oficiais dificultou o acesso às 

escolas, impossibilitando o êxito da medida.  

Tais medidas apontavam para uma concepção de educação militar que visava: intensificar a 

formação do oficial em uma instituição, diversificar a atuação do exército na área educacional e 

promover uma possível verticalidade na formação do militar: do Colégio Militar a Escola de 

Estado-Maior, passando pela Escola Militar do Realengo. Obviamente, tais ideias eram incipientes 

e sua concretização só seria possível muito tempo depois, nas décadas de 1930 e 1940. 

A primeira mudança que merece destaque se refere ao aproveitamento de matérias estudadas 

nas escolas de formação de oficiais. De acordo com o Regulamento, 

Art. 6º Em virtude de existirem no Exercito oficiais com o curso de armas por diversos 

regulamentos, cada qual orientado de um modo diferente - a Escola de Estado Maior foi 

organizada tendo-se em vista o menos completo desses cursos, devendo, por isso, haver 

casos de oficiais que tenham exame de uma ou mais disciplinas das ensinadas na mesma 

escola, os quais não poderão ser obrigados a estudá-la ou estudá-las de novo. 

Parágrafo único. Os oficiais nas condições acima ficam, entretanto, obrigados aos 

trabalhos práticos de que falam as disposições gerais do regulamento da Escola de Estado 

Maior, embora esses trabalhos versem sobre materiais de que já tenham exame. 

(BRASIL, 1914). 

Assim, mesmo já aprovados em disciplinas cursadas anteriormente, os alunos-oficiais que 

ingressavam na EEM, seriam submetidos aos trabalhos práticos. A inclusão desse artigo demonstra 

um dos problemas gerados pelas constantes mudanças regimentais nas instituições militares de 

ensino: coexistência de oficiais com o mesmo curso de armas, mas com programas curriculares 

diferentes.  

Entre as principais mudanças está à caracterização e destinação da EEM, exposta no 

Regulamento de 1913-1914: 

I - DA ESCOLA E SEUS FINS 
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 Art. 1º A Escola de Estado Maior é um externato destinado a proporcionar aos oficiais 

efetivos dos três primeiros postos do Exercito, com o curso de arma, a instrução militar 

que os habilite para o serviço de estado maior. 

Parágrafo único. A Escola de Estado Maior, que é, um instituto de altos estudos 

militares, fica sob a imediata inspeção técnica do chefe do Grande Estado Maior do 

Exercito. (BRASIL, 1914) [grifos nossos] 

Pela primeira vez, a EEM aparece como um instituto de altos estudos militares, reforçando 

sua missão de formar oficiais para o Alto Comando do Exército. O concurso de admissão, por sua 

vez, seguia as mesmas determinações do Regulamento de 1905. 

A duração do curso foi mantida em três anos, divididos em três períodos, conforme as 

alterações de 1909. No entanto, os esforços em tornar o ensino mais prático foram intensificados 

com a reorganização e diminuição dos conteúdos curriculares: 

Quadro 7 - Curso da Escola de Estado-Maior divido em períodos anuais 

(Regulamento de 1913-1914) 

Primeiro ano Segundo ano Terceiro ano 

a) Ensino teórico-prático 

1ª aula - Geografia militar, 

especialmente da América do 

Sul; leitura de cartas; 

estatística militar. 

2ª aula - Táctica aplicada, 

especialmente ás grandes 

unidades; estudo da 

fortificação em suas relações 

com a táctica e a estratégia. 

3ª aula - Comunicações 

militares (viação férrea, 

aerostação, telégrafo, 

telefonia, etc.); aplicações da 

eletricidade á guerra, na 

vigilância, no ataque e na 

defesa. 

4ª aula - Serviço de 

administração militar; 

material correspondente; 

tática dos abastecimentos. 5ª 

aula - Higiene militar; 

serviço de saúde nos 

exércitos. 

a) Ensino teórico-prático 

1ª aula - Geodesia, precedida 

dos indispensáveis práticos da 

astronomia. 

2ª aula - Cartas geográficas; 

seu desenho; sistemas de 

projeções nelas usados; cópia, 

redução e ampliações das 

mesmas; aplicações militares 

da fotografia. 

3ª aula - Direito 

internacional, especialmente a 

parte aplicada á guerra; 

conhecimentos essenciais de 

economia politica. 

4ª aula - Estratégia (ilustrada 

com a análise das principais 

campanhas em que tem tido 

parte o Brasil e os países sul-

americanos, e exemplificada 

com as mais notáveis dos 

tempos antigos e modernos). 

5ª aula - Serviço de estado 

maior; estudo completo da 

organização dos exércitos sul-

americanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensino essencialmente 

prático 

    Esta pratica do 3º ano 

realizar-se-á dentro da 9ª 

região ou onde mais 

conveniente for. 

b) Ensino prático 

Pratica falada de francês e 

inglês ou alemão. 

Jogo da guerra, topografia, 

telegrafia, telefonia, 

fotografia e equitação. 

b) Ensino prático 

Pratica falada de francês e 

inglês ou alemão. 

Jogo da guerra, topografia, 

telegrafia, telefonia, 

fotografia e equitação. 
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Fonte: ( BRASIL, 1914). 

A tentativa de tornar o ensino mais objetivo, prático e voltado para a profissão militar era um 

desejo do Alto Comando do Exército desde a publicação do regulamento anterior. Tal aspiração 

esteve presente em praticamente todos os relatórios dos Ministros da Guerra da década de 1900 e 

1910. O próprio Regulamento de 1913-14 trazia uma preocupação especial com o ensino de alguns 

conteúdos curriculares essencialmente teóricos, como matemática, física e química, que seriam 

ministrados na recém-criada Escola Militar do Realengo. Com o intuito de dirimir o impacto desses 

conteúdos, ligados tradição bacharelesca da EMPV, o regulamento apresenta uma espécie de 

“roteiro pedagógico”, algo extremamente incomum em normas dessa natureza: 

O ensino de matemática será reduzido ao estritamente necessário para os estudos 

superiores do aluno, evitando-se tudo aquilo que não tenha aplicação ou valor prático 

[...] Sendo assim, tais conhecimentos, sobre inteligentemente escolhidos, devem 

revestir-se de um caráter eminentemente experimental, sem o que os alunos não gravarão 

de modo eficaz os fenômenos e as leis a estudar. (BRASIL, 1914). 

Em estudo anterior sobre a formação do oficial na Primeira República constatou-se que os 

esforços do Alto Comando se concentravam na implementação de um modelo de ensino militar 

que primasse pelos princípios da utilidade e da experiência. Nesse sentido, a utilidade dos 

conhecimentos estava diretamente ligada a sua capacidade de aplicação na profissão militar. Tais 

conhecimentos também deveriam ser “revestidos” por um “caráter eminentemente experimental” 

(Marcusso, 2012). Apesar de não se tratar da Escola de Estado-Maior, a reprodução dessas 

determinações é fundamental para compreender a preocupação do Ministério da Guerra e do 

Estado-Maior com a diminuição do ensino teórico e intensificação do ensino prático nas 

instituições militares de ensino. 

Em 1915, a EEM continuava sob o comando do Coronel Felinto Alcino Braga Cavalcante, e 

o relatório do Ministro da Guerra apresentava uma síntese dos trabalhos realizados naquele ano. A 

maioria dos exercícios práticos foi ministrada em outros estabelecimentos militares e, em alguns 

casos, com o apoio de seus respectivos docentes: 

Os exercícios de equitação foram realizados no quartel do 13º regimento de cavalaria e 

a instrução do jogo de guerra foi ministrada pelo próprio professor de tática. De acordo 

com o disposto no art. 8 do regulamento da escola, fizeram parte das mesas 

examinadoras de línguas três professores da escola prática. (FARIA, 1916, p.21) 
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O artigo 8º refere-se às regras definidas para as provas orais de língua estrangeira, que seriam 

feitas para cada idioma separadamente e "nelas se dará destaque a conversação sobre a tecnologia 

militar." (BRASIL, 1914). 

O Relatório do Ministro da Guerra de 1914 apresentava as considerações do Comandante da 

EEM, Coronel Felinto Alcino Braga Cavalcante: a "instrução foi ministrada de acordo com as 

disposições do regulamento de 30 de abril de 1913, com as alterações do de 28 de março de 

1914."(FARIA, 1915, p.17). As aulas foram frequentadas por 24 oficiais-alunos. O relatório 

destaca que os exames, teóricos e práticos, ocorreram normalmente entre dezembro e janeiro, e que 

o desempenho dos alunos foi "lisonjeiro".  

De acordo com o Relatório do Ministro da Guerra de 1915, foram matriculados 21 alunos, 

36 fizeram exames, 17 concluíram o curso e, apenas 2 foram des1igados. No mesmo relatório 

consta a descrição de adaptações na execução do programa de ensino, especialmente em relação ao 

ensino prático: 

Os trabalhos da primeira seção deviam consistir em aplicações concernentes às doutrinas 

ensinadas nas aulas de assuntos militares, e não tendo sido possível, realizá-los em 

exercícios de quadros, foi incluído no programa o estudo critico de uma campanha 

moderna desde a declaração de guerra até a conclusão da paz. (FARIA, 1916, p.22) 

Os alunos também realizaram uma viagem de estado-maior, entre os dias 4 de novembro e 6 

de dezembro. Segundo o relatório, os "resultados colhidos e pela sua amplitude, excedeu os termos 

de mera aprendizagem" (FARIA, 1916, p.22). As viagens de estado-maior constavam como 

atividade prática do terceiro ano do curso e, provavelmente, consistiam na aplicação simulado dos 

conteúdos programáticos de estado-maior (conteúdo da 5ª aula do 2º ano).  

Em 1917, o General de Brigada Ignacio de Alencastro Guimarães manteve-se sob o comando 

da EEM e, de acordo com o relatório do MG, os trabalhos escolares foram "executados de acordo 

com as disposições regulamentares e a disciplina foi sempre rigorosamente mantida" (FARIA, 

1918, p.43). Naquele ano, Foram matriculados 34 alunos, sendo 14 no 1° ano, 7 no 2° ano e 13 no 

3° ano. O Relatório de 1917 foi sucinto na descrição do ano escolar, pois a escola seria fechada em 

1918, em virtude da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Os trabalhos retomaram 

apenas em 1920, em uma sede própria e sob a supervisão dos oficiais da Missão Militar Francesa.  

Esse cenário de sedes improvisadas, mudanças e fechamentos temporários, dificultam o 

desenvolvimento de qualquer tipo de ensino, militar ou civil, e prejudicavam a execução completa 

dos programas de ensino, especialmente das atividades práticas. Como já vimos, a EEM seria 
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fechada a partir de 1918: "Tendo o governo resolvido o não funcionamento deste estabelecimento 

em 1918, em vista do estado atual, que exige a presença dos oficiais em seus corpos, foram tomadas 

as providências a respeito, com re1ação seu pessoal e material." (FARIA, 1918, p.43). A última 

ordem do dia foi publicada no dia 14 de janeiro de 1918 e anunciava o fechamento da segunda sede 

da EEM: 

Cessa hoje a sua atividade, ainda que temporariamente, para surgir e brilhar em outra 

época mais calma da vida nacional, conforme as previsões judiciosas do Governo. Teve 

uma existência relativamente curta, 11 anos, mas deixa bem nítida uma série de 

benefícios ao Exército (...). As turmas se sucederam, o ensino técnico se aperfeiçoou, 

novos e mais vastos conhecimentos foram proporcionados, e o Exército sente o benéfico 

esforço desse conjunto de obreiros da ciência a ensinar e dos dedicados e sequiosos 

ouvintes a aprender e discernir. (CÂMARA;PERES, 2005, p.67-68) 

Não há informações em relação ao destino do pessoal ou do material da EEM, até 1920, 

quando a escola será reaberta em uma nova sede e sob o comando dos militares da MMF.  

Esse artigo buscou apresentar algumas considerações iniciais sobre a da Escola de Estado-

Maior do Exército, especialmente em sobre as primeiras determinações oficiais constantes nos 

regulamentos e nos relatórios dos Ministros da Guerra. Outra preocupação foi descrição detalhada 

das fontes para o estudo da educação militar de forma geral, e da Escola de Estado-Maior em 

específico. 
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NAS DOBRAS DO MANTO: A CHACINA DO IGUAÇU E A ATUAÇÃO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO NO MOVIMENTO SOCIAL DO CONTESTADO 

 

Viviani Poyer (Ma.)1 

Apesar de não ser tão explorado pela história nacional como a Revolta de Canudos, a Guerra 

do Contestado, ou melhor o movimento social do Contestado, vem ganhando espaço na academia, 

nos grupos de pesquisa, entre os historiadores e principalmente nas salas de aula a partir do ensino 

da história dos movimentos sociais. Contudo, muitas vezes o conhecimento acerca deste conflito, 

que se deu entre os anos de 1912 e 1916, ainda está restrito aos estados do sul do País, quando não 

aos estados de Santa Catarina e Paraná. É com a intenção não só de enfatizar o movimento, quando 

da comemoração dos seus cem anos, mas sobretudo, de propor uma discussão a partir de uma outra 

ótica, que enquadro e apresento o presente trabalho, pelo qual procuro perceber e identificar 

elementos que não são novos, que sempre estiveram na história do Contestado, mas que até hoje 

não foram objetos de estudos das diferentes pesquisas desenvolvidas.  

 Por meio desse, proponho explorar, perceber e trabalhar elementos que dão uma dimensão 

"aumentada", "dilatada", "complexa" e que se pretende enquanto uma abordagem inovadora para 

o movimento do Contestado. Alargando seus marcos, mas não perdendo a relação imbricada que 

eles possuem, o objetivo é sobretudo, perceber a Guerra do Contestado como mais do que somente 

uma guerra, um fato histórico ou uma fronteira temporal ou espacial, mas como consequência de 

uma política de Estado, que vinha se moldando durante o século XIX e se acentua com o fim da 

escravidão e fortalecimento de uma política de imigração, com o advento da República, com a 

questão de terras e como consequência de uma abertura desenfreada ao capital estrangeiro.  

A participação e o grau de envolvimento de diferentes grupos étnicos, principalmente aqueles 

compostos por imigrantes europeus, no contexto em que se deu o conflito do Contestado, são  

lacunas que anseiam por uma investigação mais aprofundada, no que diz  respeito a historiografia 

especializada sobre o tema. Evidências a esse respeito podem ser encontradas a partir de uma leitura 

cuidadosa dos historiadores de farda2, cujas obras não apontam para a atuação desses personagens 

                                                 
1 Universidade Federal de Santa  Catarina (UFSC). vivianipoyer@gmail.com 
2 Rogério Rosa Rodrigues, utiliza o termo “historiadores de farda” que por vezes aqui também me utilizarei. Para esse 

autor, “historiador de farda seria um oficial que se dedica, embora não exclusivamente, mas principalmente, à história 

militar. Os historiadores de farda compartilham entre si, além da formação militar, conferida em escolas de formação 

de oficiais, o fato de não publicarem apenas em espaços militares, de não visarem apenas à platéia das forças armadas 

e de adotarem referenciais teórico-metodológico-científicos compartilhados pelos intelectuais “civis” na construção de 

suas obras.” RODRIGUES, Rogério Rosa. Veredas de um grande sertão: a Guerra do Contestado e a modernização do 

Exército Brasileiro. Tese de doutorado em história, UFRJ. Rio de Janeiro, 2008. p. 106. 
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no movimento. Na visão destes historiadores, esta foi caracterizada como uma guerra de nacionais, 

pobres, malandros, fanáticos, violentos... muito provavelmente, estes foram influenciados por 

ideais utópicos de que a imigração traria progresso ao país, e que os colonos ou imigrantes, não se 

envolviam com questões como estas, eram trabalhadores e ordeiros. Podemos supor que a simpatia 

por essas ideias,  provavelmente tenham levado estes militares e demais memorialistas da Guerra, 

a não perceber, ou pelo menos não sinalizar para o envolvimento de imigrantes estrangeiros com a 

mesma.  

Observa-se que, de forma muito direta ao lado de líderes, levando suas famílias a compor os 

redutos livre e espontaneamente, por adesão as causas do movimento, ou obrigados a abandonar 

suas terras e seguir para os redutos de forma forçada, o fato é que o número de estrangeiros entre 

os que se entregaram às forças do Exército ao final da Guerra, é bastante expressivo. Em apenas 

uma das listas que tive acesso, com os nomes de pessoas que se entregaram3, constatou-se que 

quase 20% eram estrangeiros, um número bastante significativo que demonstra o envolvimento 

destas pessoas com o movimento.   

 Procurando demonstrar o envolvimento de tais imigrantes,  no presente artigo apresento um 

dos casos por mim pesquisados que envolveu estrangeiros de diferentes nacionalidades, e que 

acabou tendo certa repercussão entre os meios políticos e consulares, sendo amplamente divulgado 

pela imprensa nacional do período. Uma chacina de imigrantes, colonos, comerciantes e prováveis 

vítimas inocentes que serviram de bode expiatório aos mandos e desmandos das políticas 

coronelistas da região, caracterizadas por vinganças pessoais que marcaram com sangue e 

crueldade esta Guerra. 

 Esse episódio, diferente de tantos outros, chegou a ser discutido e apresentado por 

historiadores clássicos do Contestado, como Mauricio Vinhas de Queiroz4 e Demerval Peixoto5. 

Não por se tratar da morte de pessoas importantes, militares, políticos ou coronéis e que diante do 

contexto da Guerra "merecessem" que seus nomes fossem lembrados pela história, mas sim por se 

tratar de um crime em massa, que envolvia não nacionais e pelo risco de manchar a imagem do 

Exército brasileiro. 

A atuação do Exército e das forças civis 

                                                 
3 Lista de pessoas que se entregaram às forças civis e às forças do Exército brasileiro - Coluna Leste. 
4 QUEIROZ, Mauricio Vinhas de. Messianismo e Conflito Social: a guerra sertaneja do Contestado (1912-1916). 3 ed. São Paulo: Ática, 1981. p.161. 
5 PEIXOTO, Demerval. Campanha do Contestado, III. A grande ofensiva. Curitiba: Fundação Cultural, 1995. 3 v. 

(Coleção Farol do Saber).  
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Uma vez registrados após rendição, os fiéis eram imediatamente interrogados, suas 

declarações eram comparadas e se fosse comprovada a existência de algum homem que 

tivesse atuado ativamente na luta contra as forças de repressão esse era imediatamente 

assassinado, geralmente por meio da degola. (RODRIGUES, 2008, p. 339). 

De fato, ao final da Guerra, mais precisamente no ano de 1915, diversos são os indícios 

encontrados que apontam para questões relacionadas a mortes e maus tratos de pessoas que haviam 

se rendido as forças do Exército. 

Segundo McCann (2007), “o destino dos que se renderam dependeu do caráter e das atitudes 

do oficial encarregado da unidade à qual eles se entregaram” (MACCANN, 2007, p. 194). Mesmo 

que o general Setembrino de Carvalho6, procurasse diante de instâncias superiores negar tais atos, 

partindo em defesa de seus homens, fossem estes pertencentes às carreiras do Exército ou civis 

aliados7, notícias como estas chegaram a ser veiculadas em periódicos da época.  

Da cadeia de Canoinhas eram tirados diariamente levas de desgraçados que se tinham 

apresentado voluntariamente, e entregues a Pedro Ruivo, um celerado vaqueano 

promovido a herói. Pedro Ruivo conduzia as vítimas para fora da vila e, na primeira 

curva do caminho, degolava-as. Os cadáveres ficavam insepultos. Os porcos e os corvos 

tinham fome. (O Estado, Florianópolis, 18 maio 1915, citado por QUEIROZ, 1981, 

p.218). 

Por meio da obra desse autor, dedicada a estudar a história do Exército brasileiro entre 1889 

e 1937, tive contato com uma nota que me despertou curiosidade. No capítulo 3 intitulado, "O 

avanço das espadas" e mais especificamente, num dos subcapítulos em que este autor procura 

mostrar a carreira e ascensão do general Fernando Setembrino de Carvalho (1861- 1847), em 

correspondência enviada no final do mês de janeiro de 1915, ao citado general, José Caetano de 

Faria, então Ministro da Guerra, diz que o governo italiano havia protestado “contra maus tratos a 

seus cidadãos” (MCCANN, 2007, p. 589), que ele estava enviando um relatório do general ao 

Ministro das Relações Exteriores, Lauro Müller (1863 – 1926).  

                                                 
6 Representante do governo brasileiro no front de batalha na última campanha empreendida pelo Exército no 

Contestado. 
7 Essas forças denominadas de civis, geralmente eram compostas por homens de confiança de grandes proprietários de 

terra da região ou oficiais da guarda nacional, conhecidos na maioria das vezes como coronéis. Os homens que 

prestavam serviço para esses coronéis, eram chamados, pelo menos pelo Exército brasileiro, de vaqueanos mas era 

possível encontrar também denominações mais particulares, como as relacionadas aos homens do coronel Fabrício 

Vieira, que se autodenominavam de fabricianos ou patriotas. Tais homens foram imprescindíveis para o sucesso da 

última campanha empreendida pelo Exército na Guerra do Contestado, pois conheciam muito bem a região e acabavam 

guiando as tropas e ou prestando serviço de guarnição e vigilância de áreas que as forças militares não tinha como 

cobrir, como foi o caso das margens do rio Iguaçu.  
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O caso das reclamações estrangeiras sobre indivíduos mortos por forças civis já está 

dando o que fazer e parece que custará caro. Os inquéritos provaram infelizmente que 

houve degolamentos por parte dos tais civis; a propósito, permita que recomende todo o 

cuidado no seu relatório se tiver de referir-se a esses fatos. 8 ( MCCANN, 2007, p. 589)  

 Esta nota poderia ter passado despercebida se não fosse o alerta de que a questão estava 

tomando proporções internacionais e gerando rusgas diplomáticas entre Brasil e Itália, as quais 

permaneceram como questões abertas na historiografia do Contestado, até o surgimento da presente 

pesquisa. A mesma se remete a imigrantes italianos e foi em busca de maiores informações sobre 

as suas mortes, ocorridas a beira do rio Iguaçu, por onde iniciei esta empreitada.  

 A partir de ampla pesquisa realizada no Arquivo Histórico do Exército9 verifiquei os 

inquéritos policiais militares constantes no fundo do Contestado,10 porém o inquérito referente a 

esse episódio, não se encontra entre os documentos dessa natureza que compõem o acervo e até 

agora não foi localizado11. Contudo, entre os inquéritos policiais militares pesquisados, foi 

encontrado um primeiro documento12, contendo informações que me ajudou a seguir um fio 

condutor.  

Este se trata de uma correspondência datada de 17 de dezembro de 1914 e enviada pelo 

General Setembrino de Carvalho ao Coronel Eduardo Arthur Sócrates, comandante da Coluna 

Oeste13, uma das quatro colunas estrategicamente organizadas para combater os sertanejos no 

Contestado. A correspondência se preocupava em dar instruções e avisar ao Coronel que o cônsul 

italiano, após ter procurado o Ministro das Relações Exteriores - Lauro Muller, em busca de 

informações sobre a morte de um ou dois súditos de sua Nação, seguiria viagem para União da 

Vitória - sede do comando geral da Linha Oeste, afim de obter informações e se inteirar do caso. 

A estas alturas, já sabia o cônsul, sendo repassada a mesma informação ao Coronel Sócrates, que 

                                                 
8 Telegrama enviado pelo então Ministro da Guerra José Caetano de Faria à Fernando Setembrino de Carvalho, General 

líder das tropas do Exército no Contestado em 19 de maio de 1915.  
9 No Arquivo Histórico do Exército - AHEX, no Rio de Janeiro, existe um fundo relacionado a Guerra do Contestado, 

uma vez que os documentos referentes a última campanha empreendida pelo Exército Brasileiro neste episódio, foram 

levadas para esse arquivo, reunidas e organizadas. A partir da pesquisa nesse fundo começamos a encontrar indícios 

que nos ajudaram a iniciar o trabalho de "montagem" do cenário e compreender o contexto do fato ocorrido. 
10 O Fundo Contestado é composto por 13 caixas que contém no seu índice topográfico: Inquéritos Policiais Militares, 

Telegramas, Ordens do Dia, Relatórios, Minutas de ofícios, Boletins Diários, Comunicados, Conselho de Disciplina, 

Assentamentos, Requerimento, Conselho de Guerra, Relações Nominais, Partes de Combate, Atas de Inspeção de 

Saúde, Ofícios do Hospital de Sangue e Correspondências. 
11 Uma hipótese é que se o mesmo foi realmente instaurado, pelo menos, diversas são as fontes que nos apontaram 

nesse sentido, ele deve ter sido retido e talvez destruído pelo próprio comando do Exército no período posterior a 

Guerra. 
12 Inquérito Policial Militar 05 - Cx 02, Pasta 02. Fundo Contestado, Arquivo Histórico do Exército - AHEX. 
13 A cidade mais próxima do local do crime, era União da Vitória, onde sob o comando geral do Coronel Eduardo 

Arthur Sócrates, estabeleceu-se a sede do comando da Linha/Coluna Oeste. 
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as mortes eram atribuídas a "gente" do  Coronel Fabricio Viera. E assim procedeu Setembrino de 

Carvalho, no intuito de orientar o seu subordinado: 

Deve recebel-o muito bem e se faz esta recommendação não é devido ao Cel Socrates 

mas para que não soffra desacato de pessoa alguma afim evitar complicações. 

Quanto ás averiguações, digo, informações que pretende colher nada com ellas temos.  

Já mandei um official proceder a um inquerito. Convem evitar manifestações a respeito 

da parte da nossa gente. Toda reserva é conveniente, afim não supponham insinuações.14 

Em resposta a correspondência, o Coronel Sócrates agradeceu e disse que agiria de acordo 

com as recomendações do superior, seguindo a referida comunicação sobre outros assuntos 

pertinentes a Guerra.  As palavras do General Setembrino, sinalizam que de fato o caso havia 

tomado proporções inesperadas e corria-se riscos em dizer o que não deveria ser dito! Conforme 

outros documentos foram sendo agregados para a compreensão do caso, percebi que provavelmente 

Setembrino de Carvalho, por meio de fontes seguras, sabia que de fato havia envolvimento de 

homens que trabalhavam para o Coronel Fabricio e quiçá, junto a estes civis, haviam também 

militares, o que poderia denegrir a imagem que tentava se construir acerca do Exercito Brasileiro15, 

fruto de tanto empenho nessa batalha "inglória". 

Maurício Vinhas de Queiroz, dedica pouco mais de uma página ao episódio do Iguaçu16, e 

narra muito brevemente o fato acontecido. Sobretudo, aponta que o coronel Fabrício Vieira foi 

chamado por Setembrino para organizar uma coluna volante que fiscalizasse as margens do rio e 

assim impedir que chegassem armamentos, gêneros alimentícios e sal aos revoltosos. Finalizando 

a breve exposição, o autor aponta para o mal explicado fim dessa história, que por meio de inquérito 

mandado instaurar por Setembrino de Carvalho, chegou-se a conclusão de que os homens mortos 

haviam sido fuzilados e não degolados, e que isso só havia se dado porque os assassinados se 

negaram a mostrar o suposto depósito onde guardavam os produtos que seriam repassados aos 

sertanejos em guerra. Com características informativas o seu texto não agrega novos aspectos à 

discussão, presumindo-se após leitura cuidadosa e por meio de comparação, que os aspectos citados 

por Queiroz, bem como a resumida exposição acerca do caso, foram  praticamente transcritos da 

obra de  Demerval Peixoto.  

                                                 
14 Correspondência efetuada entre o General Fernando Setembrino de Carvalho, comandante das forças em operações 

de guerra no Contestado, ao Coronel Eduardo Arthur Sócrates, comandante da Linha Oeste. 17  dez. 1914. In: Inquérito 

Policial Militar 05 - Cx 02, Pasta 02. Fundo Contestado, Arquivo Histórico do Exército - AHEX.  
15 Para maiores esclarecimentos sobre a imagem do Exército Brasileiro a época da Guerra do Contestado, sugerimos a 

leitura do trabalho de doutorado de:  RODRIGUES, Rogério Rosa. Veredas de um grande sertão: a Guerra do 

Contestado e a modernização do Exército Brasileiro. Tese de doutorado em história, UFRJ. Rio de Janeiro, 2008. 
16  Encontramos esse pequeno texto na obra de QUEIROZ, 1981, p. 161-162. 
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Obra de grande fôlego, composta por três volumes, de estilo "euclidiano", traz informações 

valiosíssimas sobre a Guerra do Contestado e pode ser considerada como fonte de pesquisa,  pelo 

fato do autor ter participado da campanha liderada pelo general Setembrino de Carvalho e por ter 

sido testemunha ocular no campo de batalha. No terceiro volume, apresenta o que chamou de 

grande ofensiva, sendo que as onze primeiras páginas são dedicadas a apresentação de uma ação, 

que ele julgou ser extemporânea, pelas margens do rio Iguaçu. Além de trazer informações 

importantes sobre personagens envolvidos no caso, como o coronel Fabrício Vieira e seus 

vaqueanos, o texto remete diretamente para periódicos da época que divulgaram amplamente o 

caso em suas páginas.  

Peixoto aponta ainda que a imprensa da época fez minuciosos comentários e tornaram 

públicas graves denúncias de assassinatos e fuzilamentos cometidos pelos homens do coronel 

Fabricio Vieira. Um dos jornais que mais intensivamente cobriu o episódio  foi o Diário da Tarde 

da capital paranaense, que chegou a enviar informantes para o campo de batalha, bem como foi 

beneficiado algumas vezes com cartas anônimas, ou até mesmo de familiares das vítimas contendo 

informações dessa chacina. O Diário da Tarde publicou notas sobre o caso, quase diariamente de 

02 até 16 de dezembro, onde finalmente conseguiu-se juntar os fatos e publicar com riqueza de 

detalhes como tudo se deu.  

Talvez mais como forma de se colocar contra as ações do general Setembrino de Carvalho 

do que propriamente preocupado com o caso, é que Peixoto tenha dado certa ênfase e destaque a 

chacina ocorrida no Iguaçu. Uma vez que afirma, ao se referir a gente do Coronel Fabrício, que as 

coisas não poderiam se dar de outro modo, se tratando de um piquete que agia sem orientação de 

um responsável moral imediato por seus atos. De certa forma, este autor que também era militar e 

participou dessa última campanha,  coloca em cheque até mesmo o depoimento do sargento 

Saturnino17, quando aponta que os militares que serviam junto aos civis, "longe de evitarem os 

desmandos, consentiam-nos tacitamente. Locupletavam-se com as pilhagens também."18 

Uma chacina de imigrantes! 

Por meio de pesquisa realizada nos periódicos, O Estado e Folha do Comércio de Santa 

Catarina, Gazeta de Notícias e A Noite do Rio de Janeiro e o Diário da Tarde do Paraná, consegui 

levantar informações riquíssimas sobre o episódio. São aspectos que até agora não haviam sido 

                                                 
17 O sargento Saturnino era membro das tropas do Exército brasileiro e acompanhava o grupo de vaqueanos quando 

aconteceu o sequestro e assassinato dos 18 homens as margens do rio Iguaçu. 
18 Idem. 
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explorados pela historiografia, como as informações encontradas na nota publicada pela Gazeta de 

Notícias do Rio de Janeiro,  em 29 do primeiro mês do ano de 1915, sob o título: "A tragédia do 

Iguaçu e a gente do coronel Fabrício - Lista de victimas do "Dente de Ouro" e as suas façanhas". 

Essa nota, que é a transcrição de parte de uma outra publicada pelo jornal Diário da Tarde de 

Curitiba, ganhou grande destaque e ocupou duas colunas da primeira página do periódico, em que 

conta com bastante riqueza de detalhes, como se deu a chacina.  

Nas proximidades dos Bugios, a margem direita do rio Iguaçu, residia Rufino Teixeira, sendo 

que em sua casa encontravam-se na noite do dia 21 para 22 de novembro José Lyrio Santi19 e um 

camarada20 conversando, quando bateu a sua porta um homem chamado Isaias Daniel21, tenente da 

guarda nacional e que pertencia ao bando do afamado Dente de Ouro22. Aquele com uma escolta 

de outros 30 homens, fez prisioneiros os dois visitantes e com eles  desceram em direção a um 

rancho próximo a casa de Rufino, onde se encontravam outros 16 homens, descansando após o dia 

de trabalho. De acordo com o cruzamento das informações das diversas notas publicadas pelos 

periódicos, os dois homens capturados seriam José Lyrio Santi e Evaristo Felippe, sendo  que a 

maioria dos homens que se encontravam no referido rancho, trabalhavam para José Lyrio Santi na 

lavoura e coleta de nó de pinho, e outros dois ou três integrados também a esse grupo, eram 

empregados de Evaristo Felippe.  

Os homens aprisionados por Isaias Daniel, foram amarrados de 2 em 2 com uma corda pelo 

pescoço, tendo a escolta saqueado o rancho e revistado o bolso de todos, roubaram  tudo que 

podiam, mantimentos, dinheiro e roupas. Levaram os mesmos até a beira do rio, no Porto Marculino 

onde foram obrigados a embarcar na lancha que já os aguardava, afim de subir o rio até o Porto dos 

Bugios onde encontrariam Dente de Ouro e o outro grupo com o prisioneiro Joaquim Vicente. E 

                                                 
19 Encontramos o nome de José Lyrio Santi, grafado de diferentes formas, bem como, diferentes apelidos atribuídos a 

sua pessoa, como: José Lille, Justino Lyrio Santi, Giuseppe Lyrio Santi e Pepe Lirio. Se na continuidade da pesquisa 

conseguirmos ter acesso a certidão de óbito desse ou ao inquérito policial militar poderemos constatar qual era 

realmente o seu nome. 
20 Por meio de informações encontradas nas diversas notas publicadas pelo Diário da Tarde, supomos que esse terceiro 

homem seja Evaristo Felippe, que ao que tudo indica havia junto de mais outros três homens, levado porcos de Porto 

União à Porto Marculino, onde aconteceu o crime.  
21 Na notícia publicada pelo jornal Gazeta de Notícias no dia 29 de jan. de 1915, em que se faz uma longa narração 

acerca desse episódio e da qual acreditamos ter sido extraída a citação feita por Demerval Peixoto, temos a informação 

de que faziam parte da referida escolta o sargento do Exército Saturnino e certo Domingos de tal, não mencionando o 

nome de Isaias Daniel, sendo essa informação proveniente das edições do Diário da Tarde de 12 e 14 de dezembro de 

1914 respectivamente. 
22 Segundo Rodrigues (2008, p. 318), "Salvador Pinheiro Machado, temido bandido nos sertões catarinenses mais 

conhecido como "Dente de Ouro". Salvadorzinho, como também era chamado, provinha de família influente: era 

sobrinho do senador Pinheiro Machado. Ele fugiu do Rio Grade do Sul por envolvimento em homicídio. Buscou 

refúgio no planalto catarinense e foi recebido pela família Ramos, de Lages, com quem mantinha laços de parentesco. 

Durante a Guerra do Contestado foi um dos vaqueanos do coronel Fabrício Vieira e contribuiu para avultar os crimes 

cometidos pelo bando desse oficial da Guarda Nacional. "  
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assim se fez, todos embarcados na lancha seguiram cerca de 3 quilômetros acima, pararam 

atracando a embarcação em frente a um descampado, ao que tudo indica, previamente preparado, 

onde se deu a chacina23.  

Os jornais provavelmente com a intenção de causar maior comoção ainda ao público leitor, 

publicaram que todos os homens, clamavam por suas vidas e por suas famílias, pedindo para serem 

levados a presença do coronel Fabrício para se explicarem, e até mesmo invocando a justiça divina, 

mas de nada adiantaram os seus clamores. Dizem que alguns morreram ao ver a cena macabra, 

antes mesmo de chegar a sua vez, que ia se repetindo um a um com seus camaradas que foram 

degolados com arma branca. Após finalizada a terrível empreitada, a escolta composta pelos 

fabricianos voltou a Barra Feia, onde haviam deixado na noite anterior o referido coronel. Ao 

chegar no porto dessa localidade,  

(...) ao mesmo tempo que o vapor "Paraná", que vinha de rumo opposto e cujos 

passageiros viram os sanguinarios desembarcar, com as vestes cobertas do sangue das 

victimas, sacrificadas com a frieza com que se abate o gado nos matadouros, excepto o 

tal que se aprumava com o terno de Lille. (Gazeta de Notícias, 29 jan. 1915). 

 Afirma o periódico ainda, que o sargento do Exército chamado Saturnino que acompanhava 

o grupo e o piloto da lancha assistiram toda a cena e nada fizeram, apenas ficaram imóveis, sendo 

que aquele primeiro "abatido e envergonhado, cobriu o rosto com o chapéo e o capote e, tristemente 

murmurava para o machinista da lancha, que aquillo era uma infamia e uma covardia."24 sendo que 

o segundo, tomado de pavor "entorpecera a língua". Diante de um provável inquérito ansiosamente 

já cobrado pela imprensa, esse último poderia ser chamado a testemunhar depois que retomasse os 

sentidos e conseguisse falar novamente! Os cadáveres em número de 1825, de acordo com as duas 

listas divulgadas pelos jornais, ficaram insepultos por cerca de 15 dias26.  

                                                 
23 Os homens assassinados foram capturados do lado direito do rio, entre Barra Feia e Timbó e levados a Porto 

Marculino onde foram embarcados numa lancha e levados à margem esquerda do rio Iguaçu portanto território sobre 

a jurisdição do Estado de Santa Catarina, mas não muito distante da fazenda Chapéo de Sol de propriedade do próprio 

Fabricio Vieira. 
24 Ibid. 
25 Chegamos a esse número depois que analisamos e comparamos listas divulgadas pelos periódicos pesquisados. Uma 

divulgada pelo Diário da Tarde a 14 de dezembro de 1914, em que nos trás os nomes e nacionalidades dos assassinados 

e outra da Gazeta de Notícias, publicada em  29 de janeiro de 1915, que apresenta a profissão de cada um deles além 

das informações citadas pelo Diário da Tarde. Mas há discordância quanto ao número de mortos na chacina, pois os 

moradores da região onde aconteceu o crime dizem atualmente que foram 17 homens, sendo que um deles ao se jogar 

no rio, conseguiu escapar da morte. 
26 O referido crime aconteceu na margem esquerda do rio Iguaçu, atualmente comunidade de Felipe Schmidt 

pertencente ao município de Canoinhas, estado de Santa Catarina. No local, existe uma lápide com a seguinte inscrição: 

"Aqui jazem 17 herois assassinados." 
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 O jornal aponta ainda que no caminho, um dos camaradas de Rufino Teixeira, teve a sorte 

de ser amigo de um dos homens da escolta, que lhe deu a possibilidade de fugir para o mato e assim 

escapar da morte que o esperava, supomos que esse fosse Evaristo Felippe, pois o mesmo 

sobreviveu a chacina. 

 Depois do ocorrido os fabricianos armados em "nome da lei", roubaram os porcos de 

Evaristo Felipe, comendo alguns deles e repartiram o fruto do roubo. Não dando por satisfeitos, ou 

com medo de que Felipe pudesse testemunhar contra os mesmos, fizeram João Bastos, velho  

prisioneiro, ir até Porto União com a finalidade de atrair o dono dos porcos ao local da chacina para 

matá-lo também. "O velhinho, entanto, longe de querer levar Evaristo aos bandidos, foi avisal-o 

das intenções dessa gente e do fim que tinham levado seus camaradas e seus porcos". ( Diário da 

Tarde, Curitiba, 14 dez. 1914). Após o ocorrido, tanto Rufino Teixeira quanto Evaristo Felippe, 

foram abrigados em São Matheus, município do estado do Paraná. 

 Mas as atitudes criminosas desses civis a serviço do Exército brasileiro, não pararam por 

aí. Segundo o Diário da Tarde, no dia 10 de dezembro, o jornal Commercio do Paraná publicou 

uma nota em que os "patriotas" do coronel Fabrício, para justificar o seu hediondo crime, 

arquitetaram uma mal contada história afim de se eximirem dos seus atos, dizendo que os 

trabalhadores assassinados eram fornecedores de gêneros aos "fanáticos". O Diário da Tarde diz 

ainda, que por meio de uma carta recebida de União da Vitória, e publicada no referido periódico, 

obtiveram informações de que "os trabalhadores eram victimas de perseguições commerciais e 

tiveram a infelicidade de possuir algum dinheiro." (Diário da Tarde, Curitiba,10 dez. 1914).  

 Na narração desse caso por Peixoto, também nos chama atenção o seu posicionamento um 

tanto contraditório. Ao mesmo tempo que ele parece sustentar a ideia de que os homens 

assassinados eram de fato fornecedores dos rebeldes, pois era muito difícil a fiscalização acerca da 

venda de armas e sal, e isso não impedia que indivíduos inescrupulosos e gananciosos se 

aproveitassem desse comércio, ele afirma que pairavam dúvidas em torno da forma de como se 

deram as mortes cometidas pelos homens do coronel Fabrício Vieira.  

Segundo lista divulgada pelo Jornal Gazeta de Notícias, os dezoito homens mortos na chacina 

foram: 

Rosalino Alves, lavrador (brasileiro); Alfredo Ferreira, padeiro (brasileiro); José Sartori, 

lavrador (italiano); José Lyrio Santi, empreiteiro (italiano); Antonio Preti, lavrador 

(italiano); Angelo Tress, lavrador (italiano); Valentim Fachim (ou Fachini), pedreiro 

(italiano); José Merkel, lavrador (allemão); João Merkel, lavrador (allemão); José 

Lichesky, lavrador (polaco); Adolpho Souza, lavrador (brasileiro); Domingos Moura, 

marceneiro (brasileiro); Horacio Felippe, lavrador (italiano); João Antonio, pedreiro 
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(portuguez); Celestino Januario, lavrador (brasileiro); Evaristo Miron, canteiro 

(hespanhol); Isolino Miron, canteiro (hespanhol); Joaquim Vicente, negociante 

(brasileiro). (Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 15, jan, 1915).  

 Destes José Sartori, Alfredo Ferreira e Rosalino Alves eram "camaradas" de Evaristo 

Felippe, responsáveis pela condução e venda dos porcos que foram roubados pelos homens do 

coronel Fabrício após a matança. Os demais mortos na chacina ao que tudo indica, trabalhavam 

para José Lyrio Santi. Segundo entrevista concedida na época pela viúva - Justina Bertan, ao Diário 

da tarde, Santi exercia há doze anos a função de empreiteiro da Estrada de Ferro São Paulo-Rio 

Grande, e vivia em União da Vitória com sua família. Tinha 36 anos de idade, nascido na Itália, 

veio para o Brasil fazia 20 anos. Estabeleceu-se primeiro em São José dos Pinhais, indo depois 

viver na localidade de Morretes e por último em União da Vitória. 

Como a maior parte dos homens eram estrangeiros, afirmavam ainda os periódicos que atos 

de selvageria e banditismo daquela natureza, poderia depor contra a Nação inteira e poderiam ter 

"reflexo no estrangeiro", uma vez que as vítimas eram quase todas "naturais de além mar". Que 

bem provavelmente esta questão traria problemas diplomáticos, além de grandes aborrecimentos. 

Pois bem, de fato não tardou para os consulados começarem a se manifestar. Um processo 

de sindicância fora ordenado ao cônsul pelo ministro plenipotenciário italiano no Brasil, que por 

sua vez agiu de acordo com instruções de Lauro Muller, bastante interessado na apuração dos fatos 

e esclarecimento da verdade. Para dar andamento a sindicância, o cônsul foi até União da Vitória, 

fato que pode ser comprovado a partir do telegrama enviado pelo coronel Arthur Sócrates ao 

general Setembrino de Carvalho, por meio do qual aquele comunicava que o cônsul esteve por lá 

entre os dias 19 e 20 de dezembro.  

Além do consulado se manifestar, representantes da colônia italiana se reuniram em Curitiba 

numa sala do Jornal "Il Roma" para discutir e deliberar sobre as atitudes que deveriam ser tomadas 

em relação aos acontecimentos do Iguaçu, que envolviam vários de seus "compatriotas".  

Tão logo fora divulgada no referido periódico paranaense a reunião realizada pela colônia 

italiana, a imprensa carioca já publicava uma nota por meio do periódico - A Noite, sob o título 

"Um acto de banditismo - Os italianos em Curityba tratam do degollamento de seus patricios." 

Em pesquisa realizada no Diário da Tarde, encontrei também notas da colônia espanhola que 

nos mesmos moldes da italiana, realizaram reuniões, publicaram chamados nos periódicos e 

estabeleceram uma comissão, para levar adiante seus protestos e cobrar do consulado espanhol 

ações em relação aos irmãos Miron, mortos na chacina. 
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A primeira nota encontrada sobre esses últimos, foi um pequeno chamado na 2ª página do 

Diário da Tarde, publicada em 19 de dezembro de 1914 em espanhol, pela qual se convidava todos 

os espanhóis a participar de uma reunião que se daria no domingo dia 20 de dezembro as 15:30 na 

Sociedade Espanhola de B. I. Alfonso XIII, em Curitiba. No convite, afirmava-se que seriam 

reivindicados das autoridades competentes, justiça acerca dos compatriotas irmãos Miron Vasquez, 

barbaramente degolados no dia 22 de novembro na margem esquerda do rio Iguaçu.  Dois dias 

depois da data em que se daria a referida reunião, foi publicada novamente no Diário da Tarde, 

uma nota, agora na primeira página e de porte maior, sob o título: "A colonia Hespanhola em 

Coritiba, protesta contra o degollamento de dous compatriotas seus."  

Os textos publicados nos periódicos são muito parecidos com o que a colônia italiana 

publicou quando da realização da sua reunião, sendo que as ações eram basicamente as mesmas: 

levar o fato ao conhecimento do ministro plenipotenciário espanhol por intermédio do consulado, 

e consequentemente cobrar do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, um posicionamento 

bem como, proteção de familiares das vítimas; dar visibilidade ao caso por meio de convocação da 

imprensa, não só nacional como também fora do Brasil; e nomear uma comissão para acompanhar 

mais de perto, junto ao consulado o desenrolar dos fatos.  

Apesar de árdua pesquisa no acervo do Itamaraty, não tive muito êxito em encontrar 

documentos que me remetessem às mortes dos súditos e atitudes tomadas pelo consulado italiano, 

mas ironicamente ou não, em relação aos irmãos espanhóis tive a felicidade de acessar uma série 

de correspondências trocadas entre o consulado da Espanha e o Ministério das Relações Exteriores 

brasileiro, em que por meio desses, pude perceber a pressão feita por aquele país sobre o caso.  

O cônsul espanhol por repetidas vezes, encaminhou telegramas e cartas contendo anexos e 

memorandos, exigindo que os culpados pelo crime fossem condenados e que o governo brasileiro 

pagasse uma indenização como forma de reparação aos familiares das vítimas espanholas. As 

correspondências seguem até os primeiros meses de 1918, quando finalmente depois de três longos 

anos de muita negociação, o governo brasileiro resolveu pagar em 07 de março de 1918, o valor de 

10.000 pesetas aos pais dos dois irmãos espanhóis mortos na chacina do Iguaçu.  

Apesar de ainda não ter tido acesso ao inquérito policial militar instaurado para apurar os 

culpados pelo horrendo crime, pude todavia constatar, a partir das últimas correspondências 

trocadas entre o consulado espanhol e o Ministério das Relações Exteriores, que os culpados que 

eram do conhecimento de todos, nunca foram condenados, ficando como diria Demerval Peixoto, 

a questão "nas dobras do manto das coisas inexplicáveis!" 
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