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APRESENTAÇÃO 

A segunda edição do Simpósio Internacional História Cultura e Relações 

de Poder tem como temática "História, Cultura e Política no Mundo Lusófono", 

visando estabelecer e aprofundar o debate em torno de questões significativas 

para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa nas Ciências Humanas e Letras 

vinculados à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), no âmbito da 

história, cultura e política. Criada em 1996, a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa tem por objetivo "aprofundamento da amizade mútua e da coopera-

ção entre os seus membros", baseada em uma identidade comum: a língua por-

tuguesa. 

 A CPLP compreende nove países – Brasil, Moçambique, Angola, Portu-

gal, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Macau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. Apesar 

dessa riqueza cultural e linguística presente neste “mundo lusófono”, os esforços 

de compreensão das relações e interações entre a comunidade lusófona ainda é 

muito restrita. Da mesma forma que os estudos para compreender este “mundo 

lusófono” – tanto do ponto de vista histórico, como cultural e político – são, ain-

da, reduzidos e esparsos, embora tenha crescido na academia, após o desenvol-

vimento dos Estudos Culturais e Pós-coloniais, o interesse e a busca da constru-

ção deste diálogo. Por essa razão, a 2º edição do Simpósio teve por objetivo abrir 

o espaço acadêmico para a compreensão das diversas sociedades que compõe a 

CPLP e de suas relações em diversos níveis, congregando pesquisadores e inte-

lectuais de várias instituições do país e do mundo lusófono que estudam essa 

temática. 

O Simpósio prestou homenagem à escritora, jornalista e feminista por-

tuguesa Maria Teresa Horta, um dos ícones femininos e feministas da luta contra 

a ditadura portuguesa e da defesa pela democracia, pelo conjunto de sua obra e 

militância. Teresa Horta, que completou 80 anos em 2017, conta com uma vasta 

produção literária e jornalística e é considerada o principal nome da literatura de 

autoria feminina contemporânea em Portugal, conhecida e pesquisada em vários 

países da Comunidade Lusófona, influenciando gerações de escritores dentro e 

fora do país. 

A Segunda edição do Simpósio, que ocorreu entre os dias 04 e 06 de se-

tembro de 2017, na Universidade Federal do Rio Grande (FURG), contou com 

várias atividades, entre palestras, mesas-redondas, oficinas e Simpósios Temáti-

cos e Simpósios de Iniciação Científica, cujos trabalhos constam nestes Anais: as 

comunicações, dos Simpósios Temáticos, e os resumos estendidos, dos Simpósios 

de Iniciação Científica.  
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Foram 13 Simpósios Temáticos, coordenados por especialistas das mais 

diversas instituições do país: Alteridades em português. A mobilização da 

história e a construção das identidades: Portugal, Brasil e PALOP: Prof. Dr. 

Marçal de Menezes Paredes (PPGH / PUCRS) e Prof. Dr. Mateus Silva Skolaude 

(Educar-se, UNISC); História, Política e Ideias entre impressos e impressões: 

Prof. Dr. Luis Carlos dos Passos Martins (PPGH / PUCRS) e Prof. Dr. Helder Go-

dim da Silveira (PPGH / PUCRS); Pesquisas recentes sobre Patrimônio e Edu-

cação para o Patrimônio: Profª. Drª. Carla Gastaud (UFPel) e Profa. Drª. Márcia 

Janete Espig (UFPel); Cultura Escrita, Religiosidade e Educação: Prof. Dr. Mau-

ro Dillmann (ICH/UFPel) e Prof. Me. Fernando Ripe (FAE/UFPel); História oral 

e instituições: memórias, narrativas e fontes: Profª. Me. Cristina F. Zabka 

(PUCRS/Escola de Medicina); A formação das relações políticas de poder 

enquanto dimensões culturais no Brasil: Prof. Dr. Paulo Roberto Monteiro 

Araújo (Mackenzie) e Prof. Dr. Fransmar Costa Lima (Mackenzie); Esquerdas e 

Direitas no mundo lusófono: Prof. Dr. Odilon Caldeira Neto (PUCRS) e Prof. Dr. 

Fábio Chang de Almeida (PMPA); Arte e violência de estado: reflexões críticas 

sobre os legados da ditadura militar no Brasil: Prof. Me. Carlos Augusto Car-

neiro Costa (UFSSPA); Autonomia do corpo inteiro: a política rumo à des-

construção das lógicas do sexismo e da violência contra as mulheres: Profª. 

Drª. Rita de Cássia Fraga Machado (UNISINOS/PPGEDU; UEA/Campus Tefé); 

História, Literatura e Memórias Femininas: Profª. Drª. Michelle Vasconcelos 

(PUCRS) e Profª. Drª. Rita Grecco (FURG); Guerra, memória e trauma na lite-

ratura luso-afro-brasileira: Prof. Dr. José Luís Giovanoni Fornos (FURG) e Prof. 

Dr. Mauro Nicola Póvoas (FURG); Nações e Nacionalismos no Mundo Lusófo-

no: Prof. Dr. Fernando Comiran (FURG) e Prof. Dr. Rodrigo Santos de Oliveira 

(FURG); Mulheres, Feminismos, Educação e Relações de Poder: Profª Drª 

Graziela Rinaldi da Rosa (FURG),Profª Drª Márcia Alves (UFPEL) e Profª Drª 

Aline Lemos da Cunha Della Libera (UFRGS).  

Os Simpósios Temáticos e os de Iniciação Científica contaram com mais 

de 100 trabalhos apresentados, o que demonstra o sucesso desta Segunda Edição. 

Desta maneira, a Comissão Organizadora vem não apenas apresentar os 

trabalhos enviados para compor os Anais como agradecer a todos e todas que 

contribuíram para realizar este significativo evento, desde a comissão científica, 

professores colaboradores e palestrantes e, principalmente, os alunos colabora-

dores, que foram essenciais para a realização e sucesso do evento. 
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“O QUE RESTOU DOS CONTOS DE FADAS 
ENTRE NÓS?”:  

UMA PESQUISA DE MESTRADO 

PAULO AILTON FERREIRA DA ROSA JUNIOR (UFPEL) 

 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de analisar como se dá a perma-

nência dos contos de fadas, histórias ancestrais, nos processos formativos con-

temporâneos da juventude.  Trata-se de uma pesquisa de mestrado em Educação 

do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade Fe-

deral de Pelotas (PPGE/FaE/UFPEL), desenvolvida junto ao Grupo História da 

Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES). Impulsionada 

por uma inquietação teórica respaldada, principalmente, por autores como Darn-

ton (1988), Coelho (2012), Tatar (2003), e previamente intitulada “O que restou 

dos contos de fadas entre nós?” essa pesquisa, em fase inicial, tem como metodo-

logia o grupo focal, a partir de Gatti (2005). Formado por indivíduos de 13 a 17 

anos, as dinâmicas de conversação deste grupo buscam identificar que conheci-

mentos e percepções esses jovens têm sobre contos de fadas e como eles perpas-

sam seus processos formativos a fim de subsidiar a escrita em que deve culminar 

a pesquisa. Intenta-se com ela, contribuir para as reflexões teóricas tanto do 

campo da Educação, quanto do campo da Literatura, no que diz respeito ao fascí-

nio tão humano pelas narrativas maravilhosas. 

 

Palavras-chave: Literatura infanto-juvenil. Contos de fadas. Jovens leitores.  

 

1. Introdução 

 

As mais diversas ciências humanas vêm encontrando nos contos de fa-

das significações que apontam para o seu caráter iniciatório. Da Psicanálise à 

Literatura, da História aos estudos de Mitologia, Cosmologia e Folclore, todos 

têm concordado que essas histórias eternizadas, principalmente, por Charles 

Perrault, no século XVII, e os Irmãos Grimm, no séc. XIX, perpassam processos 

formativos desde à época dos rituais de passagem das primeiras tribos humanas 

até nossa ideia de infância contemporânea em processo de escolarização. Con-

servando até aqui a sua essência oriunda da narrativa popular e também das 

ideologias das sociedades pré-cristãs e cristã-burguesa, de fato, o que tem con-
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tribuído para a sua perenidade e sua eterna atualidade é, à semelhança do seu 

criador, o ser humano, uma natural faculdade de adaptar-se ao meio em que se 

insere. 

 Presentes nas tradições orais, na literatura, no cinema, na televisão e 

demais mídias, essas histórias continuam circulando entre todos nós e encan-

tando gerações, perpassando nossos processos formativos nos mais variados 

espaços de compartilhamento de saberes e convivência social. Assim, nasce uma 

dúvida: se em seus primórdios, os contos de fadas iniciavam os indivíduos na 

passagem para a vida adulta, e na sociedade burguesa eles foram usados como 

uma das formas de transmitir e propagar valores da época na formação moral, 

hoje, através dos remakes e reescrituras, das demais apropriações midiáticas, 

pensando ainda em seu caráter formador em uma época muito específica da 

vida, a passagem da infância para a fase adulta, o que restou dos contos de fadas 

entre nós? 

 Para responder a esta indagação, propôs-se um projeto de pesquisa de 

mestrado, a ser desenvolvido dentro do grupo de pesquisa História da Alfabeti-

zação, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES)1, sobre o qual discorre-

se a seguir. 

 

2. Desenvolvimento  

 

Quando falamos em contos de fadas, falamos, primordialmente, da práti-

ca cultural de contar e ouvir histórias, oriunda da tradição oral dos povos que 

não possuíam ou não dominavam o advento da escrita. Assim, como diz Coelho 

(1985), “O impulso de contar estórias deve ter nascido no homem, no momento 

em que ele sentiu necessidade de comunicar aos outros certa experiência sua, 

que poderia ter significado para todos.” (COELHO, 1985, p.5). E ele fez isso, pri-

meiramente, através do que autores chamam de “pensamento mágico”. Este 

termo, oriundo da psicanálise e da antropologia, denomina certa forma de orga-

nizar, racionalizar o mundo através da criação de mitos, histórias dotadas de 

simbologias que traduzam, figurativamente, no nível da linguagem, fenômenos e 

vivências. Disto, nasceram e evoluíram lendas, cantigas, rimas, mitologias varia-

das, etc. Joseph Campbell (2008) nos leva a crer então que as histórias, “esses 

bocados de informação, provenientes dos tempos antigos, que têm a ver com os 

                                                           
1O Hisales é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel) e reúne pesquisadores da UFPel e de 
outras instituições de ensino da região sul, contando com a participação de pesquisadores, de alunos de pós-

graduação (mestrado e doutorado) e de graduação.  O Hisales tem procurado estabelecer uma política de 

recolha, tratamento e guarda de objetos da cultura escolar, constituindo, assim, importantes acervos para a 

pesquisa educacional. A sala do referido grupo está localizada no Campus II - UFPel. Rua Almirante 

Barroso, 1202 - Sala 101 H. CEP: 96.010-280 - Pelotas/RS, e é aberta para pesquisa e visitação. Ver mais 

em http://www.ufpel.edu.br/fae/hisales/. 
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temas que sempre deram sustentação à vida humana, (...) têm a ver com os pro-

fundos problemas interiores, com os profundos mistérios (...)” (CAMPBELL, 

2008, p.4). Isso pode querer dizer que contamos histórias também para tentar 

entrar em acordo com o mundo em que vivemos, para harmonizar nossas exis-

tências com a realidade que nos cerca.  

É Campbell (2008) quem também nos conta que, através dos tempos, o 

pensamento mágico foi tendo seu lugar tomado pelo pensamento das sociedades 

cristãs, que, de certa forma, também organizaram o mundo através de narrativas 

de cunho mágico, porém a seu modo, apropriando-se das histórias das socieda-

des pagãs para contar as suas próprias. Marginalmente, as histórias da tradição 

pagã seguiram correndo por entre o povo menos abastado, originando o que hoje 

chamamos de folclore. Porém, com o Iluminismo e o raiar da Idade Moderna, 

toda essa forma de pensar foi sendo soterrada pelo racionalismo, oriundo da 

Ciência, promissora em fazer todas as revelações fundamentais que explicassem 

a vida e tudo mais e salvar-nos da ignorância de nossas existências. O que não 

aconteceu. O que tivemos, no século XX, foram duas Grandes Guerras, uma bom-

ba atômica, superpopulação, fome, distúrbios climáticos, governos ditatoriais e 

uma ciência manipulada para atender ao interesse de poucos. 

Assim, “mudaram os tempos, mudou o homem, revestiram-se os contos 

tradicionais de outras tantas formas. Mudou nosso jeito de ler. Não mudou a 

condição humana.” (CAGNETI, 2013, p.19)”, séculos e séculos depois das primei-

ras comunidades, seguimos em busca das mesmas respostas fundamentais, en-

gendrando-nos em narrativas variadas, muitas delas repetindo motivos comuns 

àquelas primeiras contadas, perdidos nisto que chamamos agora de pós-

modernidade. Desta forma, “(...) temos sentido um movimento de retorno para o 

mágico, o sobrenatural, o encantado, numa consciência mais abrangente do que 

seja o ser humano.”  (CAGNETI, 2013, p.20). A literatura, os cinemas, a televisão e 

a internet estão cheios de novas versões para histórias já conhecidas, os contos 

de fadas voltam aos processos formativos para a vida adulta com novas roupa-

gens, lidando com novas questões, novos arranjos, novas ideologias, mas man-

tendo seus motivos originais que tem se mostrado atemporais no encantamento. 

Como exemplos muito pontuais disso, podemos citar o filme Malévola (2014), 

dos tradicionais estúdios de Walt Disney, que, em sua narrativa, subverteu a 

ideia universal de “beijo de amor verdadeiro”, o romance infanto-juvenil tradu-

zido do original em inglês como Fera (2016), de Brie Spangler, publicado em 

livro no Brasil pela editora Seguinte, que conta a história de amor juvenil de uma 

menina transgênera com um menino de aparência completamente fora do pa-

drão de beleza e a série televisiva Once Upon a Time, em que não apenas os con-

tos de fadas, mas também outras histórias que povoam o imaginário popular se 

encontram para compor uma narrativa completamente nova em possibilidades. 
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Devido a essa característica de intermitente perenidade e adaptação aos 

contextos, Darnton (1988) nos diz que “os analistas examinaram minuciosamen-

te os contos populares, identificando símbolos escondidos, motivos inconscien-

tes e mecanismos psíquicos.” (DARNTON, 1988, p.23), mas que, para mais, “os 

contos populares são documentos históricos” (DARNTON, 1988, p.26). Isso quer 

dizer que eles podem servir para rastrear como as mentalidades funcionavam 

em determinada época da historiografia, por trazerem impressos em suas varia-

das versões, marcas culturais das sociedades em que e pelas quais transitaram, 

datando-os ideologicamente de algum lugar no tempo e espaço da História. Sen-

do então possível rastrear de que época determinada versão de determinado 

conto de fadas fala, afirmar que uma determinada história é um conto de fadas 

tem sido motivo de divergências entre teóricos, apesar de parecer ao leitor mun-

dano algo dado. 

Para esta pesquisa de mestrado, assumimos dois postulados básicos co-

mo critérios para classificar uma história enquanto pertencente ao gênero conto 

de fadas. O primeiro deles é o acordo entre os estudiosos de que, se a história 

recebeu na literatura alguma versão assinada pelos Irmãos Grimm, Charles Per-

rault e Hans Christian Andersen, ela de fato tem potencial para ser chamada de 

conto de fadas. O segundo deles é um critério emprestado de Todorov (2012), 

quando este nos fala sobre o “elemento maravilhoso” obrigatoriamente presente 

nessas histórias. Portanto, consideramos conto de fadas aquelas histórias oriun-

das da tradição oral, eternizadas na literatura escrita pelos autores europeus 

citados e que trazem em sua narrativa um elemento “mágico”, “sobrenatural”, 

que não pertence ao nosso mundo ou pelo menos ao mundo como conhecemos, e 

que transita pela história em forma de personagem ou acontecimento, sem le-

vantar qualquer questionamento acerca da sua naturalidade. Por essa caracterís-

tica, os contos de fadas também são conhecidos como contos maravilhosos ou 

contos de encantamento. 

Este tema, o dos contos de fadas, não é estranho ao pesquisador, já tendo 

ingressado no estudo dele em seu trabalho de conclusão de curso em Licenciatu-

ra em Letras, pela Universidade Federal do Pampa. Na ocasião, ofereceu mais 

enfoque à questão da adaptação de algumas destas histórias para o cinema de 

animação e no quanto isso alterou suas materialidades narrativa, porém, tendo 

avançado esta etapa da formação, não parou com as leituras teóricas que discu-

tem estes textos oriundos da oralidade e que muito o mobilizam, bastante ao 

encontro do que nos diz Mendes (2010) quando ressalta que “o fenômeno cultu-

ral da perenidade dessas histórias herdadas de nossos ancestrais, com todos os 

seus símbolos psíquicos e sociais, continua ainda hoje intrigando os estudiosos 

da literatura infantil e das tradições folclóricas” (MENDES, 2010, p.134). Daí se 

infere que, quando se trata de contos de fadas, o tema recorre em pesquisas vari-

adas, mas não se esgota em suas possibilidades de exploração.  
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Perante isto, as indagações em torno da temática, nesta pesquisa, orga-

nizam-se da seguinte forma: por objetivo geral, temos, identificar percepções que 

os jovens tenham acerca do tema conto de fadas, a fim de entender como eles 

circulam e permanecem entre nós atualmente; por objetivos específicos, temos, 

inicialmente, discutir o que estes jovens entendem por contos de fadas; descobrir 

quais contos de fadas são os mais lembrados por estes jovens, reconhecendo que 

versões dessas histórias correspondem a estas mais lembradas e verificar os 

meios pelos quais estes jovens associam o contato com essas histórias. 

O procedimento metodológico escolhido, após aconselhamentos com o 

Grupo HISALES, distanciou-se um pouco da ideia inicial para a coleta de dados. 

Quando apresentada enquanto parte do processo seletivo de mestrado, esta 

pesquisa idealizava lançar mão de oficinas cujo tema versaria em contos de fadas 

e que culminariam em produções escritas dos participantes, as quais comporiam 

o corpus a ser analisado. Entretanto, decidiu-se aproximar a metodologia das 

ideias do grupo focal para buscar, então, pelos dados que, espera-se, encaminha-

rão às respostas para as inquietações elencadas anteriormente.  

Assim, procurou-se entender, a partir de Gatti (2012), de que se trata es-

se procedimento, definido por ela como “um conjunto de pessoas selecionadas e 

reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que é objeto de 

pesquisa, a partir de sua experiência pessoal” (POWELL & SINGLE apud GATTI 

2012, p.7). Para mais, a autora ainda discorre da seguinte maneira: 

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção da 
realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas cotidianas, 
ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes, constituindo-se uma 
técnica importante para o reconhecimento das representações, percepções, cren-
ças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens e simbologias prevalen-
tes no trato de uma dada questão por pessoas que partilham de alguns traços em 
comum relevantes para o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos fo-
cais, além de ajudar na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma 
questão, permite também a compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia 
a dia e dos modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros. (GAT-
TI, 2012, p.11) 

Sentindo necessidade de apropriar-se ainda mais da teoria metodológica 

em questão, buscou-se por outros autores que se não apenas confirmassem, 

também pudessem contribuir com informações não apontadas pela autora de 

referência principal. Assim, foram consultados também Araújo e Melo (2010), 

Gui (2003), e Cruz Neto, Moreira e Sucena (2002). A partir dessas averiguações, 

traçou-se o que os autores convencionam em torno do procedimento: seis a doze 

pessoas devem compor um grupo focal tendo recebido informações vagas acerca 

do tema que irão discutir, elas precisam apresentar alguma caracteriza que ho-

mogeneíze o grupo, mas, ao mesmo tempo, ter perfis distintos o suficiente para 

que ocorram opiniões diferentes e/ou divergentes; o espaço dos encontros pre-
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cisa ser confortável e todos devem estar dispostos de modo que consigam enxer-

gar uns aos outros durante o período de não mais de três horas em que estarão 

reunidos, que pode variar para menos, de acordo com o número de reuniões que 

se pretende fazer, sendo aconselhado um mínimo de duas, cujos registros podem 

acontecer por gravação de áudio, vídeo ou por escrito. 

Assim, o grupo focal idealizado para esta pesquisa foi planejado para 

compor-se de cinco a sete pessoas, adolescentes (segundo o Estatuto da Criança 

e do Adolescente, indivíduos de 13 a 17 anos), selecionados primeiramente a 

partir da sua idade e, depois, a partir da sua disponibilidade em participar dos 

encontros, pensados para darem-se de quinze em quinze dias, no espaço físico 

em que ocorrem as reuniões do Grupo HISALES, com tipo de registro a se definir 

a partir de combinação com os integrantes da pesquisa. Quanto à questão da 

duração e do número de encontros, pareceu mais adequado fixar que seriam, 

inicialmente, encontros de tempo reduzido, não extrapolando uma hora de dura-

ção. 

Para angariar participantes, lançou-se mão de um convite informal aos 

possíveis filhos, irmãos, amigos, conhecidos dos demais integrantes do grupo 

HISALES que se encaixassem no perfil que se buscava, bem como uma postagem 

na página pessoal do pesquisador no Facebook, que contou com uma adesão 

bastante interessante de candidatos. O grupo configurou-se, em um primeiro 

momento após o processo da triagem, com cinco adolescentes: dois meninos e 

três meninas. Entretanto, ao que se acercou o dia marcado para o primeiro en-

contro, tal configuração sofreu mudanças com a desistência de uma das meninas 

e o surgimento de um novo interessado que agregou, ainda, um amigo à ativida-

de, fixando o grupo com seis integrantes, apresentando-se na tabela a seguir, 

com as identidades resguardadas, como acordado a partir do termo de consen-

timento livre esclarecido assinado por eles: 

 

QUADRO 1 – JOVENS PARTICIPANTES DO GRUPO FOCAL 

 

Participante A D F M P V 

Idade 13 17 16 16 17 16 

Fonte: pesquisa  

 

O funcionamento dos encontros é descrito por Gatti (2012, p.29) como 

uma atividade interacional entre os participantes, apenas mediada pelo pesqui-

sador, que deve apenas introduzir o assunto a ser discutido interferindo o míni-

mo possível na conversação, apenas quando no intuito de instigar, problematizar 

ou pedir opinião de quem está mais retraído a se posicionar sobre algo. Para 

garantir a produtividade desta dinâmica, é fundamental que o pesquisa-

dor/moderador se comprometa muito mais em ouvir, ou seja, a autora aconselha 



13 

 

que o pesquisador assuma uma postura mais distanciada, não oferecendo opini-

ões ou mesmo respostas, pois elas podem condicionar ou redirecionar o posicio-

namento dos participantes para longe de suas opiniões e respostas originais. 

Os autores que discorrem acerca da metodologia, no geral, aconselham 

que dinâmica de conversação se organize em torno de um roteiro de perguntas 

ordenadas a serem propostas ao grupo da mais abrangente, que dê conta de um 

grande tema, a mais específicas, que toquem em pormenores do grande tema. 

Para que tais questões sejam potenciais e relevantes, a autora ressalta ainda que 

é necessário “certo grau de teorização sobre o tema em foco” (GATTI, 2012, p.19) 

por parte do pesquisador/moderador. No caso desta pesquisa, com diversas 

leituras teóricas já feitas (e que continuam sendo feitas), preparar o roteiro foi 

mais fácil do que colocá-lo em prática, como veremos a seguir. Os encontros fo-

ram estruturados, então, para iniciar com alguma dinâmica que estimulasse os 

integrantes do grupo, recuperando suas informações prévias sobre o tema que 

seria discutido, e, em seguida, girar em torno de uma questão norteadora.  

No primeiro encontro, quando se conheceram pessoalmente e acorda-

ram pormenores da atividade como a escolha de registro por gravação em áudio 

(feita com o aparelho de celular do pesquisador) a atividade motivadora instigou 

o grupo a contribuir na produção de um mapa conceitual em torno do tema “con-

tos de fadas” relacionando à ele as palavras que lhes viessem à cabeça. Em segui-

da, esgotada a atividade, os participantes foram convidados a remontar à época 

de suas infâncias para responder à pergunta “Qual a lembrança mais antiga que 

vocês têm quando o assunto é contos de fadas?”. Desta experiência inicial, é pos-

sível ressaltar o estranhamento do próprio pesquisador com o seu papel no gru-

po e a funcionalidade desta metodologia durante a realização do mesmo. Tornar 

o tema relevante aos olhos dos participantes a ponto de instigá-los na direção de 

respostas que fujam do monossilábico, dos longos silêncios ou mesmo dos sim-

ples “não sei”, lhe pareceu extremamente desafiador e quase desconcertante. Foi 

apenas no momento da degravação, ou seja, da escuta do áudio acompanhada de 

uma transcrição do seu conteúdo, que o pesquisador conseguiu atentar para os 

ganhos do que até então havia parecido não render absolutamente nada como 

objeto de pesquisa. 

No segundo encontro, um jogo foi proposto como ponto de partida: indi-

vidualmente, os participantes do grupo deveriam pensar em um conto de fadas e 

desafiar alguém sentado do outro lado da mesa de reunião a descobrir que conto 

de fadas era esse, a partir de apenas uma palavra-chave. Como pergunta princi-

pal, foi lançada a questão “Onde vocês percebem os contos de fadas hoje?”. Já 

demonstrando integração e envolvimento bem maiores, o grupo envolveu-se 

muito com o jogo proposto, de modo que quando a pergunta foi lançada, todos 

tinham muito a dizer sobre ela. Este foi o encontro mais longo e proveitoso até 

então. Sua degravação resultou em um extenso material. 
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Na terceira reunião do grupo focal, a atividade motivadora pedia que ca-

da um escolhesse um personagem de conto de fadas com o qual sentia certo grau 

de identificação, precisando justificar sua resposta. Tal tarefa demonstrou-se 

impraticável, os participantes ofereceram extrema resistência, alegando não 

conseguir responder à questão por falta de referências. Frente a isso, foi propos-

to então que eles fizessem o movimento contrário, escolhessem um personagem 

com o qual não se identificavam e justificassem tal escolha. Igualmente, não foi 

fácil. Em avaliação posterior, considerou-se que a atividade possuía elevado grau 

de subjetividade e, talvez por isso, os participantes tenham sentido-se pouco à 

vontade para engajar-se nela. A questão norteadora posta após essa difícil intro-

dução à conversação do dia perguntava “Que temas (acontecimentos) nos contos 

de fadas podemos considerar inadequados para as crianças?”. A expectativa, 

depois do encontro anterior, era de que o tema mobilizasse os participantes a 

discussões polêmicas. Entretanto, ainda que os registros tenham oferecido mate-

rial interessante, os integrantes do grupo soavam desmotivados. 

 Tendo realizado até então três encontros do grupo focal, para este texto, 

lançou-se um primeiro olhar analítico às transcrições, em busca de dados que 

conversassem com os objetivos traçados. Assim, mesmo na fase inicial da pes-

quisa, é possível ressaltar aqui algumas primeiras impressões extraídas do mate-

rial bruto dos encontros, tais como: os jovens do grupo veem os contos de fadas 

em relação muito mais estreita com as animações para o cinema dos estúdios de 

Walt Disney do que com a literatura; o conto de fadas citado mais vezes durante 

os encontros do grupo focal foi “Branca de Neve”; os participantes da pesquisa 

também tem problemas em distinguir o gênero conto de fadas de outras histó-

rias que nasceram na tradição oral, como os mitos, as lendas e as fábulas, encai-

xando entre eles, ainda, narrativas oriundas dos romances modernos;  a marca 

mais forte, para eles, de um conto de fadas, é o “final feliz”, este seria o elemento 

principal dessas histórias. 

 

3. Considerações finais 

 

Sendo algo tão impraticável quanto encontrar as origens primeiras dos 

contos de fadas, compreender em largo âmbito o que deles restou entre nós nos 

tempos atuais, a pesquisa da qual este texto se originou buscou, então, por recor-

tes específicos a fim de rastrear, pelo menos, indícios, pistas, inferências, que 

apontassem nessa direção. Quanto a isso, avalia-se que os métodos e a aplicação 

desses vêm demonstrando-se potenciais na busca do desvelamento das inquieta-

ções que movem a investigação e o projeto de qualificação da dissertação já vem 

tomando suas primeiras formas com base nisto. 

As primeiras impressões retiradas do material coletado até então na 

pesquisa permitem afirmar que, dentro do contorno investigado, os contos de 
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fadas resistem, principalmente, enquanto produto com a marca Walt Disney, 

firmado pelo cinema ao longo do século XX e perpetuado até essa geração de 

jovens através de forte trabalho midiático e comercial por parte das empresas do 

conglomerado que leva o nome do empresário americano. Isso não aponta dire-

tamente para uma morte dos contos de fadas na literatura, mas para um prevale-

cimento, nestes jovens, da memória dos filmes que adaptaram os contos de fadas 

para o cinema em detrimento dos encontros que, tenta-se ainda descobrir, pos-

sam ter ocorrido deles com essas histórias nos livros.  

Retomar os contos de fadas com os adolescentes têm se mostrado muito 

mais do que pensar sobre a infância deles, como pode parecer o foco, em um 

primeiro momento. Tem sido pensar com esses sujeitos sobre jeitos metafóricos 

de falar sobre a realidade de que lançam mão essas histórias, suas compreensões 

acerca de determinadas visões de mundo propagadas por elas, e sobre o quanto 

o homem moderno ainda precisa, se envolve e se encanta com ficções e fantasias. 

O assunto, longe de esgotar-se aqui, continuará movendo pesquisador e pesquisa. 
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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo compreender como se constitui a pos-

sibilidade de uma escrita sobre o feminino, dominada por homens. Mais do que 

isto, como podemos perceber na escrita masculina que a tragédia grega clássica 

representa, uma visão do feminino. As tragédias Agamêmnon e As Troianas li-

gam-se a dois momentos especiais do século V AEC2, já que a primeira, de Ésqui-

lo, encenada ao redor do ano de 458 situa-se no período de elaboração da ideo-

logia “políade”, isto é, da isonomia, já a segunda, escrita por Eurípides, montada 

em 415 marca um momento de crise da cidade democrática. As constantes guer-

ras e o desenvolvimento da sofística produzem uma sensação de descrença na 

prática isonômica. Podemos notar nas duas escritas essas diferenças na elabora-

ção de um código de conduta feminina. Enquanto em Ésquilo a mulher vê-se 

premida a viver na clausura do lar, regida por leis severas, em As Troianas, a 

agitação do período permite ao autor colocar a mulher em diálogo e posição 

simétrica ao homem. 

 

Palavras-Chave: Tragédia; Gênero; Isonomia; 

 

Introdução 

 

A tragédia grega é uma forma de expressão cultural do século V, especi-

ficamente, e está associada ao surgimento da pólis ateniense e, mais do que isso, 

ao surgimento do cidadão e da atividade política. 

Jean-Pierre Vernant destaca que a tragédia, nasce, floresce e morre junto 

com a pólis e com a isonomia3, “a tragédia não é apenas uma forma de arte, é uma 

                                                           
2 Todas as datas deste trabalho são Antes da Era Comum. 
3 Igualdade perante a lei para os cidadãos atenienses. 
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instituição social que, pela fundação dos concursos trágicos, a cidade coloca ao 

lado de seus órgãos políticos e judiciários” (VERNANT, 2011, p. 10). Ela está 

associada a um determinado contexto mental, o da pólis, que em primeiro lugar 

irá tornar a palavra um instrumento de poder através de uma divindade pheitó, a 

persuasão, a partir de então a palavra não está mais ligada ao sagrado ou ao ritu-

al, mas sim ao debate e à argumentação.  Em segundo lugar a pólis irá publicizar 

as manifestações da vida social, com práticas sociais abertas, privilegiando o 

interesse comum, por meio das reuniões na ágora, nas assembleias, nos tribunais 

e no teatro. São nesses espaços públicos que o cidadão ateniense vivencia a polí-

tica. Nesse sentido, lógos, pólis, isonomia, cidadania e tragédia são os fundamen-

tos que dão forma ao que Vernant (2009) chama de universo espiritual da pólis, 

isto é, um conjunto de práticas culturais e novos instrumentos mentais que serão 

característicos deste período, século V, e lugar, Atenas. 

Em nosso trabalho procuramos compreender como esta sociedade espe-

cificamente articulava social e politicamente, a elaboração de um modelo do 

feminino4 que era expresso através de uma visão masculina sobre as mulheres e 

como isso era discutido através da tragédia. Sendo a pólis grega uma sociedade 

cujo gênero da soberania é o masculino nota-se uma constante presença do fe-

minino nas tragédias, mas isto não representa nenhuma contradição, a nosso ver, 

pois o que se observa é que essa exposição segue, uma lógica formativa, ou seja, 

educar o olhar masculino na percepção de uma determinada criação do feminino 

que reproduza, não apenas, um lugar para a mulher na pólis, como também con-

diciona o próprio olhar masculino sobre a mulher.  

Se, por um lado, existe uma expressão frequentemente repetida "os ho-

mens são a cidade”5, por outro lado, a cidade precisa de mulheres que cumpram 

uma função bem determinada neste universo marcadamente androcêntrico6, 

qual seja, ser filha, esposa e mãe de cidadão. 

 

As duas irmãs trágicas do Agamêmnon e das Troianas:  

Clitemnestra e Helena 

 

A primeira tragédia sobre a qual nos debruçaremos é Agamêmnon de 

Ésquilo7, pois entendemos que o autor mostra uma rainha, Clitemnestra, que no 

                                                           
4 O foco deste trabalho é a mulher ateniense, filha, esposa e mãe de cidadãos, mas cabe observar que existi-
am outros grupos femininos atuantes na Atenas Clássica. Ver mais em: Pomeroy (1987) ou Mossé (1990). 
5 A ideia de que os homens são a cidade é repetida tanto na tragédia como nas orações fúnebres. Nicole 

Loraux explica a origem e dá exemplos dessa ideia no capítulo Autochthony: an Atenian Topic, em Loraux 
(1994). 
6 Entendemos androcentrismo como uma construção sócio-mental que elabora representações do mundo 

tendo como eixo uma visão masculina. A sociedade androcêntrica estrutura-se a partir de uma valorização 

dos lugares masculinos, normatizando toda e qualquer relação. 
7Agamêmnon é a primeira tragédia que pertence a trilogia Orestéia, assim como a segunda, Coéforas e a 

terceira Eumênides. Esta tragédia conta o retorno do rei Agamêmnon para Argos após a guerra de Tróia e o 
reencontro com sua cidade, sua rainha Clitemnestra e seus cidadãos representados pelo coro.  
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diálogo com o coro tanto no primeiro quanto no quinto episódio da peça parece 

nos colocar frente a uma oposição no que tange duas formas de expressão do 

feminino, uma vinculada aos interesses da cidade, a do coro, e a outra expressa 

pela rainha, uma mulher que delibera como homem, como já diz o personagem 

do vigia no prólogo. Dentro da fala deste personagem, aparecem pistas sobre 

como o autor irá desdobrar o mito de Agamêmnon e Clitemnestra8. A primeira 

delas é quando diz que obedece a uma mulher que tem o coração viril, ou seja, 

que exerce o poder e aconselha como um homem: “tal é poder do viril coração 

expectante da mulher” (Ag. vv 8-11). Aqui Ésquilo já determina um tipo de cará-

ter do personagem da rainha Clitemnestra partindo de dois pontos: o poder e a 

virilidade.  

Chama a atenção na fala do vigia que ele não pronuncia o nome da rai-

nha, ele se dirige a ela em primeiro lugar como “mulher” e em segundo com es-

posa de Agamêmnon, “assinalo claro à mulher de Agamêmnon” (Ag. v 26) dei-

xando óbvio que é esta a forma a partir da qual ela existe na visão dos homens, 

como esposa e mãe, todas as outras formas são ininteligíveis para esta sociedade.  

Este é o terrível espanto do vigia. Ele é obrigado a respeitá-la, mas ao mesmo 

tempo não reconhece nela a autoridade legítima. Por isto ele diz: “se a casa tives-

se voz”. É a voz de um homem que ele espera ouvir. 

Essa posição é reforçada pelo coro que durante todo o drama rebate as 

falas da rainha e procura reconduzi-la ao seu papel feminino.  Eles são cheios de 

nobreza, mas sem força viril, uma vez que é um coro de anciãos, e como reagem a 

essa mulher? Em meio aos seus delírios cotidianos eles a chamam de Basileia: 

“sonho a luz do dia, vagueia./ Ó tu, filha de Tíndaro,/ Rainha9 Clitemnestra” 

(Ag.vv. 82-84). Embora velhos eles serão resistentes a autoridade da rainha. Eles 

não entendem o que se passa, já que não existe um modelo feminino de coman-

do. Entre sarcasmos e ironias eles a manterão sob constante combate buscando 

deslegitimá-la. A lógica feminina assusta aos homens indiferentemente de suas 

idades. Assim Clitemnestra está fora de qualquer reconhecimento, uma vez que é 

uma mulher, deliberando, comandando a cidade, que ousa sair de seus aposentos 

e vir à rua organizar a cidade. 

Segundo Judith Butler os seres estão sempre entregues a normas e a pa-

drões sociais que se desenvolveram historicamente. Para ela, o corpo está sujeito 

a certa modelagem e a uma forma social, já que “os sujeitos são constituídos 

                                                           
8 O mito de Agamêmnon e Clitemnestra era amplamente conhecido pelos gregos, ele está presente em 
Homero, na Ilíada e na Odisseia, mas Ésquilo o modifica no Agamêmnon recontando a morte do herói e 

colocando a própria esposa como a assassina, ao contrário de Homero, que coloca como assassino Egisto, o 

amante da rainha. 
9 Embora Basileia seja traduzida por rainha na tradução utilizada neste trabalho, este termo possui suas 

singularidades, uma vez que tem como princípio uma posição ativa politicamente, isto é, não é um termo 

aplicado às mulheres, pois requer um tipo de ação política específica do masculino. Ver mais sobre o tema 
em Silva (2017, p. 98). 
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mediante normas que, quando repetidas, produzem e deslocam os termos por 

meio dos quais os sujeitos são reconhecidos” (BUTLER, 2015, p. 17). Assim, as 

normas sociais operam de certa forma a tornarem possível que as pessoas en-

quadradas nelas sejam reconhecíveis enquanto outras que estão fora desse en-

quadramento são irreconhecíveis. Então, a inteligibilidade de uma pessoa, ainda 

segundo Butler, está presa à condição de entendimento de um esquema histórico 

geral e social que enseja o reconhecimento.  

Nesse sentido, a sociedade ateniense dentro do seu conjunto de normas 

sociais e do lugar do enquadramento do feminino, não cria condições de reco-

nhecimento para uma mulher como a rainha Clitemnestra, que mesmo sendo 

esposa e mãe coloca acima disso sua vingança do marido10, e pior ainda (na visão 

masculina) coloca isso de forma pública. As formas do feminino manifestar-se na 

sociedade ateniense, como mãe, hetaira, concubina, são formas que se encaixam 

na lógica masculina de compartimentalizar as atitudes da mulher conforme o seu 

status: escrava, esposa, viúva, prostituta; conforme a sua idade: virgem, mãe, 

velha; e conforme a sua função: religiosa, econômica, social (BRULÉ, 2006). Mas, 

o que não é admitido, para esta sociedade é ela assumir uma postura ativa, isto é, 

determinar intelectualmente o que fazer, construir para si um futuro. Ao agir 

dessa forma ela torna-se viril, pois rompe a barreira que separa e define o lugar 

de cada um nesta sociedade. Ser viril é ousar pensar um futuro para si, deliberar. 

Outra questão a ser analisada é a escolha vocabular que o autor faz e que 

marca a diferença entre o masculino e o feminino no palco. Segundo Laura 

McClure (1999) um dos principais ramos de estudo do discurso feminino é o 

sociolinguístico onde são examinadas as propriedades formais do discurso que 

as relaciona com o contexto social e com os papéis sociais. Nesse sentido ela 

discute sobre o que Robin Lakoff (2004) apontou como características linguísti-

cas femininas e que estão relacionadas com os papéis sociais femininos. Estas 

características possuem um universo vocabular especial como, por exemplo, o 

uso de palavras no diminutivo, de tag questions11, a restrição de emoção negativa 

e evasão do uso de obscenidades, formando com isso um universo vocabular 

especial. 

McClure diz ainda que os estudos da linguagem feminina concorrem pa-

ra determinar que diferenças linguísticas baseadas no gênero existem, e que 

diferentes estilos de socialização engendram diferentes estilos linguísticos entre 

homens e mulheres como em relação ao som e ao conteúdo. Ela ainda levanta em 

seu estudo uma questão de suma importância para o estudo da tragédia, que o 

                                                           
10 No mito Agamêmnon sacrifica a própria filha Ifigênia para que a frota grega presa em Áulis por causa de 

ventos contrários possa zarpar em direção à Troia. Essa é a justificativa que Clitemnestra usa no Aga-
mêmnon para matar o marido. Essa parte do mito, o sacrifício da filha, será tema da tragédia Ifigênia em 

Áulis de Eurípides. 
11  Perguntas ao final das frases que são adicionadas a uma declaração ou comando (para obter o consenti-
mento ou desafiar a pessoa dirigida).  
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discurso feminino deve ser visto não apenas como uma marca de seu status soci-

al, mas também como uma estratégia discursiva fortemente afetada pelo gênero 

do interlocutor. Sendo a tragédia escrita, encenada e assistida por homens, esse 

universo vocabular feminino escolhido pelo autor para compor as falas dos per-

sonagens femininos está vigorosamente marcado por uma concepção masculina, 

isto é, são os homens colocando na boca das mulheres o que elas devem dizer.  

Assim, estudando a tragédia a partir de um viés paidêutico, percebemos 

que Ésquilo com sua Clitemnestra procura mostrar como deve ser uma mulher, a 

esposa e mãe de cidadãos, através de um antimodelo.  Ele está mostrando o que 

acontece com o marido de uma mulher como Clitemnestra que foi negligenciada 

por ele durante 10 anos. Ela ensina os cidadãos através do excesso, pois mostra 

uma mulher no ambiente público, fazendo o uso da palavra para persuadir ho-

mens, dominando completamente a ação do drama12 e finalmente matando o 

marido. 

Podemos observar como essa personagem vai sendo construída pelo au-

tor como sendo a antítese do que a literatura do período caracterizaria como 

uma esposa ateniense. Na visão dessa sociedade masculina a mulher deve ser 

aquela obediente, cordata e silenciosa, esta ideia está representada, por exemplo, 

em Xenofonte que irá cristalizar na obra Econômico um ideal de mulher grega, 

uma esposa ideal (SILVA, 2013). 

Como já dito acima, as tragédias eram escritas, encenas e assistidas, em 

sua maioria, por homens. Nesse sentido, a representação teatral das mulheres 

pode ser compreendida como a expressão da contradição das relações sociais e o 

protagonismo feminino, através da perspectiva masculina, revela uma natureza 

atrativa e perigosa, como a cidade democrática em si (SUAREZ, 2000). Portanto, 

a tragédia deixa transparecer um sentido ambíguo da mulher, isto é, na cena 

trágica a figura da mulher não é só de filha, esposa e mãe, é mais. Nicole Loraux 

(1985) destaca que para os cidadãos gregos os personagens femininos da tragé-

dia são em si mesmos uma ocasião para pensar a diferença dos sexos, pois, ao 

mesmo tempo em que mostra, confunde, e no final reafirma esse feminino. Mos-

tra o feminino no sentido de que as personagens são virgens, esposas e mães 

sendo reconhecidas pela audiência de cidadãos13 e confundem, quando essas 

personagens desbordam para papeis violentos ou de insubordinação14 quando 

matam ou os maridos ou os filhos e no final reafirmam esse feminino quando 

morrem. Segundo a autora enquanto as mulheres reais morrem pacificamente 

em seus leitos e com suas famílias, as mulheres trágicas morrem violentamente, 

dizendo de outra forma, participam ativamente de suas mortes. Isto é, as mulhe-

                                                           
12 Sobre o domínio de Clitemnestra no drama a partir da análise de suas entradas e saídas do palco ver mais 

em: Silva (2017, p. 92). 
13 Tome-se como exemplo Hécuba na tragédia As Troianas de Eurípides que tem sua fala marcada pela 

maternidade. Ver mais em: Eurípides (2007). 
14 Pode-se pensar principalmente no exemplo de Clitemnestra. 
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res desviantes que aparecem nas tragédias não possuem qualquer possibilidade 

de existência na concepção masculina.  

Por outro lado, a personagem de Helena é passível de outro tipo de aná-

lise. O mito de Helena perpassa o imaginário grego no que diz respeito à sexuali-

dade da mulher, ao erotismo, sua representação está vinculada à mulher seduto-

ra, símbolo de beleza. Nicole Loraux (1997) mostra como Helena é tratada como 

mero objeto de desejo ilusório, ela mostra como a palavra “Helena” pode servir 

como um termo grego para sexualidade, em como os gregos ligavam esse nome 

com uma força primordial.  Segundo Nólibos (2017, p. 41) enquanto mulher 

“Pode-se também tomá-la [Helena] como um antimodelo, contrário ao compor-

tamento feminino socialmente construído como correto e esperado das mulhe-

res, o que Eurípides fez em Troianas.” Em nossa opinião, Helena não pode ser 

considerada como um antimodelo, uma vez que ela não rompe com o modelo 

social complementar feminino, ao contrário, ela reforça a mulher caseira. A mu-

lher sedutora não rompe com a construção masculina do feminino. 

A representação de Helena obedece a uma lógica masculina por excelên-

cia, ela é uma mulher, que embora dona de uma beleza estonteante, é represen-

tada como adúltera, fútil e egoísta. E apesar de tudo isso não é punida, nem co-

mete suicídio, ao contrário, é levada de volta para casa, para o marido e para a 

filha. Talvez o que faça a diferença é o seu arrependimento, a sua frequente hu-

milhação frente a todos.  

Para a sociedade androcêntrica ateniense é esperado que a mulher não 

tenha controle sobre suas emoções, e nesse caso a representação de Helena é 

típica. Ela é uma mulher que, ou foi seduzida, ou seduziu, ou aquela que o marido 

não cuidou como deveria, todas essas variáveis obedecem a uma mesma lógica 

masculina, a de que as mulheres são perigosas e que precisam estar sob constan-

te vigilância uma vez que não possuem uma pensamento em linha reta, mas sim 

cheio de curvas, de altos e baixos o que as tornam vulneráveis a influências se-

jam dos deuses ou dos humanos. Podemos pensar que em todas essas circuns-

tâncias a responsabilidade recai sobre o marido, uma vez que o estatuto jurídico 

da mulher é o de uma menor, isto é, ela não é responsável por seus atos. Ao con-

trário de Clitemnestra que rompe definitivamente com esse estatuto e toma para 

si a autoria de seus atos. 

Em As Troianas, uma tragédia feminina pode-se dizer, já que as protago-

nistas são mulheres, assim como o coro15. O drama se desenrola na cidade de 

Tróia após a captura da mesma pelos gregos e o aprisionamento das mulheres 

troianas, entre elas Hécuba, esposa do rei troiano Príamo. No diálogo entre Hé-

cuba e Helena, Eurípides revela duas mulheres em oposição, uma como guardiã 

dos valores familiares repreendendo a outra que se deixou levar pela paixão e 

por outro homem. Helena se justifica disparando acusações em todas as direções. 

                                                           
15 Na tragédia As Troianas existe a particularidade de dois coros, o primeiro formado por virgens troianas e 
o segundo formado pelas viúvas dos guerreiros troianos mortos na guerra de Tróia. 
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Acusa Hécuba, por ter gerado Páris, acusa os deuses que lhe concederam tama-

nha beleza, e acusa até mesmo Menelau por ter hospedado Páris em sua casa.  

Quando, o segundo coro de viúvas diz: “pois ela fala bem demais para quem age 

tão mal e isso é extremamente perigoso!” (Tr. vv 1227-1228) está falando o que a 

audiência masculina está esperando ouvir. Isto é, tanto Hécuba quanto o coro de 

viúvas têm sua fala marcada pelo desprezo em relação a esta mulher que encarna 

a vergonha para o masculino, pois quem responde pelo comportamento das mu-

lheres são os homens. São os maridos que são cobertos pela vergonha e por sua 

negligência quando suas esposas fogem ao modelo comportamental esperado, já 

que são eles os responsáveis por suas mulheres. 

Mas há uma diferença qualitativa nas ações de Helena e Clitemnestra. 

Helena comete o crime por excelência feminino, isto é, a sedução. E a sedução 

feminina não termina, como reconhece Hécuba em As Troianas, ao avisar Mene-

lau para que não leve Helena no navio em que ele vai partir de Tróia. Ela diz: “o 

desejador não deixa de amar” (Tr. v 1343). Uma coloca a culpa na outra pelas 

desgraças ocorridas, mas Eurípides, através de Hécuba, condena Helena de for-

ma definitiva quando diz que, se ela foi raptada contra a vontade, porque nin-

guém em Tróia nunca a viu erguer um punhal ou dependurar-se em laços sus-

pensos, como convinha a uma esposa saudosa do primeiro marido, ao contrário, 

segue Hécuba, o que se notava era uma mulher aparentemente feliz e adaptada à 

nova vida.  

Já a irmã, Clitemnestra, comete um crime que lhe coloca em um patamar 

radicalmente diferente de Helena. Ela não será perdoada. Afinal, Helena morreu? 

Menelau mandou matá-la como queria Hécuba? Clitemnestra sim, ela é morta 

pelo próprio filho. 

No tocante à construção da obra, podemos perceber uma diferença entre 

Ésquilo e Eurípides, diferença que reflete o contexto social em que vivem.  A 

relação entre Eurípides e a retórica persegue os interpretes de sua obra. Para 

estes, o racionalismo de Eurípides se revelaria, sobretudo nas disputas entre 

personagens, cujos discursos são marcados por temas e linguagem típica de uma 

técnica cujos fundamentos estabeleceram-se na Atenas do século V. Esta técnica 

consiste em não deixar nenhum argumento do interlocutor sem respostas, utili-

zando para isto o discurso sem nenhum limite a não ser aqueles necessários para 

convencer. Podemos notar essa técnica na fala de Helena na peça As Troianas 

quando ela é chamada para, na presença de Menelau, dizer os motivos de sua 

ação, isto é, por que fugiu com seu raptor, como podemos ver a partir do verso 

915: “O que penso que dirás em acusação/ à mim, eu responderei contrapondo/ 

as tuas acusações e as minhas a ti” (Tr. vv 916-918). 

Ela busca com seu discurso não provar se agiu certo ou errado, mas res-

ponder à questão de porquê seguiu o seu raptor. Ela constrói uma resposta a 

partir de uma sucessão de argumentos que vão cimentando um caminho no qual 

o ouvinte afasta-se pouco a pouco do problema e entra em um universo no qual a 
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culpa transforma-se em uma armadilha do destino e ela, Helena, nada fez de 

errado. 

 

Consideração Finais 

 

As tragédias acima ligam-se a dois momentos especiais do século V, já 

que o Agamêmnon, de Ésquilo encenada ao redor de 458 situa-se no período de 

elaboração da ideologia políade, isto é, da isonomia. Ele é um autor do início do 

século V, está presente durante os anos da democracia de Péricles, vivencia o 

auge da isonomia ateniense e sua obra reflete esse contexto. Já As Troianas escri-

ta por Eurípides e montada em 415 marca um momento de crise da cidade de-

mocrática. As constantes guerras e o desenvolvimento da sofística produzem 

uma sensação de descrença na prática isonômica. Podemos notar nas duas escri-

tas essas diferenças na elaboração de um código de conduta feminina. 

Entendemos que o drama trágico tem como função a discussão de novas 

formas de organização social e política, qual seja, a isonomia. Dentro disso o 

controle da mulher torna-se um dos temas, já que esta nova sociedade isonômica 

não se articula mais a partir das relações de parentesco, mas sim a partir das 

relação políticas. Clitemnestra, nesse sentido, sobe ao palco para reafirmar o 

lugar da mulher nessa nova organização da cidade e da família. Helena, por outro 

lado, embora sendo a causadora de incontáveis sofrimentos para os gregos e 

desprezada pelas mulheres, para os homens ela é passível de perdão. 

A forma como esses dois autores constroem os diálogos tendo essas mu-

lheres como protagonistas nos revelam como a discussão sobre o feminino era 

tema recorrente e importante nessa sociedade androcêntrica. Ésquilo coloca 

Clitemnestra em enfrentamento com o coro, seus diálogos são duros e embora 

ela domine a cena é retratada de forma cruel e violenta na intenção de mostrar 

como não deve ser uma mulher. Percebemos com isso que enquanto em Ésquilo 

a mulher vê-se premida a viver na clausura do lar, regida por leis severas, nas 

Troianas, a agitação do período permite ao autor colocar a mulher em diálogo e 

posição simétrica ao homem. Eurípides mostra Helena em diálogos mais elabo-

rados e onde o marido concede o direito à palavra a mulher para que ela possa se 

defender. São duas condutas diferentes para duas personagens que erram en-

quanto mulheres, mas apenas uma será punida exemplarmente, aquela que ou-

sou tomar o lugar dos homens, Clitemnestra. 
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A NOÇÃO DE CULTURA NO PENSAMENTO 
DE AMÍLCAR CABRAL 
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Resumo: Esta comunicação analisa aspectos da noção de Cultura no pensamento 

de Amílcar Cabral e seus resultados no processo de articulação política e bélica 

na guerra pela independência da Guiné-Bissau. A afirmação de uma política cul-

tural centrada na unidade plural contribuiu para uma significativa progressão da 

resistência, tanto no plano da cultura quanto no plano das ações armadas contra 

os exércitos portugueses. Amílcar Cabral, líder do Partido Africano pela Inde-

pendência da Guiné e Cabo Verde, desenvolveu uma política cultural centrada em 

três níveis: em primeiro lugar, o de uma cultura popular, reunindo os valores 

positivos dos “autóctones”; em segundo lugar, o de uma “cultura nacional”, resul-

tado das conquistas da guerra, já como processo de unidade resultante das arti-

culações entre  a variada composição étnica do país, ou seja, o resultado de uma 

sincronia das culturas locais; finalmente, num terceiro nível,  o processo de assi-

milação crítica das “conquistas da humanidade” em todos os domínios, o que 

significaria a agregação aos dados das culturas locais do componente “universal” 

da cultura. Este “plano de ação” está, inegavelmente, na base das conquistas do 

povo guineense, nomeadamente a da independência política declarada, unilate-

ralmente, em 1973.  

 

Palavras-chave: Amílcar Cabral. Cultura. Libertação Nacional. Guiné-Bissau. 

 

 

 

 

O significado da nossa luta, não é só em relação ao colonialis-
mo, é também em relação a nós mesmos. Unidade e luta. Uni-
dade para lutarmos contra o colonialismo e luta para reali-
zarmos a nossa unidade, para construirmos a nossa terra co-
mo deve ser.  (Amílcar Cabral) 

 

 



26 

 

Introdução 

 

O conceito de cultura tem significado fundamental, quando não determi-

nante, nos escritos de Amílcar Cabral. Aparece repetidamente nos títulos de seus 

ensaios e alocuções. Está diretamente associado ao da luta armada, como é o 

caso de “O papel da cultura na luta pela independência”, texto de 1972, lido em 

reunião da UNESCO, ou ainda em “Libertação nacional e cultura”, de 1970, como 

conferência realizado quando da criação do memorial dedicado a Eduardo Mon-

dlane, na Universidade de Siracusa (EUA). Está presente na análise das diferen-

tes formas de resistência, como alocuções de Amílcar Cabral dirigidas aos parti-

cipantes de um Seminário de quadros do Partido Africano pela Independência da 

Guiné e Cabo Verde (PAIGC), em 1969.O discurso de Cabral, no plano de aprovei-

tamento da cultura, retoma a noção de “consciência nacional como base indis-

pensável para conferir ao movimento nacionalista credibilidade e impulsioná-lo 

sob um organograma que vise fortalecer a cultura na hora de alcançar a sobera-

nia nacional” (GARCÍA, 1999, p. 25-6). Os vários “registros sociológicos” utiliza-

dos, inclusive o da diversidade linguística conforme público, objetivo e contextos, 

configuravam estratégias para resistir em diversificadas frentes com a cultura 

nacional. Nas várias fases da luta, Cabral falou em cultura como aspecto amplo, 

“para sacudir esse jugo de escravidão que tanto pesou na consciência dos africa-

nos (Idem, p. 26). Estes aspectos estão presentes na alocução sobre a “resistência 

cultural”, objeto de análise desta comunicação. 

 

As muitas vozes de um “mundo novo” 

 

No final da década de 60 o número de nações com assento na ONU havia 

duplicado, fruto do desmantelamento dos impérios coloniais após a Segunda 

Guerra. A descolonização está encerrada, tendo como resquício as colônias por-

tuguesas na África. Foi, inclusive, no decorrer da década de 50 e meados da dé-

cada seguinte que  

os movimentos e os projectos anticolonialistas do Império Português se estrutu-
ram nacionalmente. Nacionalismo e anticolonialismo, nas parte de África domina-
das por Portugal, começam então a se articular num processo de mútua identifica-
ção que acabará por ter o seu momento último já em meados da década de 70, no 
término da Guerra Colonial, quando parte dos quadros dirigentes dos movimentos 
de independência se transformaram nos homens que compõem a elite governativa 
dos novos Estados independentes (NEVES, 2016, p. 02). 

O pensamento de Amílcar Cabral parece tributário da noção de relati-

vismo cultural e da imagem nacionalista. Este último tem como característica 

assimilar “cidadania e nacionalidade, anulando todo nível de identidade inter-

mediária entre o ‘indivíduo’ e a ‘nação’” (WICK, 2012, p. 78).  Ao paradigma do-
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minante da nação-classe, portanto da homogeneização, Amílcar Cabral, sem ne-

gá-lo completamente, opera com as particularidades locais, com os sentimentos 

étnicos. Unidade nacional, ao menos no momento inicial da luta armada, não é 

sinônimo de homogeneidade, ou melhor, trata-se de uma conquista. Contrário 

ainda ao vetor da homogeneização, a primazia do local, traduzida pela etnicidade 

como herança cultural e fator de identidade, detona a resistência contra o impe-

rialismo. 

Para tanto, cabe notar que Cabral se beneficia de uma binacionalidade 

africana. Uma terceira nacionalidade, a portuguesa, foi recusada por ele.  Além 

disso, a participação em um movimento anticolonialista foi marcada pela funda-

ção de um partido que se definia continentalmente, o Partido Africano pela Inde-

pendência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), que luta pela independência de dois 

territórios. Aos dados biográficos e de ação político, acrescente-se ainda o da 

formação acadêmica como Engenheiro Agrônomo que, a serviço do Estado colo-

nial, realiza um censo agrícola na Guiné-Bissau. Esta atividade desempenha papel 

fundamental na formação de Amílcar, pois o conceito de cultura que passa a 

utilizar emerge de uma “etnografia espontânea”, que vai implicar em seus escri-

tos como resultado da análise das estruturas sociais, culturais e econômicas dos 

povos da Guiné-Bissau. O contato direto com os povos possibilitou a Cabral com-

preender de perto e in loco os universos religiosos, a grande variedade étnica, as 

hierarquias de poder e, fundamentalmente, o vínculo entre cultura e situação 

econômica concreta: “Esse seu conhecimento fica marcado pela diversidade que 

aprende – a sua imagem da Guiné é feita de várias imagens. As diversas formas 

de organização social e a desigualdade de poder que a atravessam internamente 

são observadas e identificadas (NEVES, 2016, p. 05).  

A visão que daí resulta, após a observação direta e realista – das “desi-

gualdades de poder”, “desloca-se de uma visão nacionalizadora” – não que esta 

também não fosse sua meta – para o reconhecimento da pluralidade/diversidade 

social e étnica. A cultura, neste plano do conhecimento, é considerada como ex-

periência dinâmica e não a cristalização de um patrimônio nacional. Este conhe-

cimento dotará Cabral de uma capacidade política e de uma práxis imprescindí-

veis na construção das redes de resistência do movimento guerrilheiro. Tal prá-

xis foi construída a partir da “percepção da continuidade social cotidiana”. O 

outro, portanto, não foi identificado desde cima, mas a partir da fixação do com-

ponente heterogêneo e plural da realidade material dos povos.  Resultam daí os 

níveis de cultura operadores da teorização em que a luta não é só um fato cultu-

ral, mas um fator de cultura.  

 

A cultura popular e a voz do Partido 

 

A compreensão da cultura como processo dinâmico em suas frequências 

e mutações significa a possibilidade de avanço do ser humano como “ser inteli-
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gente”, como acréscimo aos dados da segurança física, da realização política e da 

guerra. Para Cabral, era necessário “avançar no plano cultural”, no plano da “re-

sistência cultural” como arma poderosa de combate ao colonialismo. O alcance 

desta modalidade de resistência não é meramente político, mas, de modo idênti-

co, corresponde ao de afirmação da identidade: 

Aliás, devemos dizer concretamente, que a própria criação do nosso Partido, que 
planificou e avançou a nossa luta de libertação nacional, é um facto de cultura. É 
uma prova clara da resistência cultural, porque nós queremos ser nós mesmos, 
africanos da Guiné e Cabo Verde e não tugas. A nossa cultura não é a cultura dos 
tugas, embora a nossa cultura tenha hoje em dia algum influência da cultura dos 
tugas (CABRAL, 1975, p. 71-72). 

No plano de uma práxis revolucionária o colonialismo é fato histórico 

concreto incontestável, mas deve ser combatido, com a liquidação dos aspectos 

negativos (racistas, por exemplo) da cultura colonial. A afirmação de uma cultura 

nacional constrói-se na dialética da manutenção do que o contato com outras 

realidades foi capaz de produzir e do que deve ser eliminado do “contacto com a 

nossa própria realidade” (CABRAL, 1975, p. 74). A resistência cultural, portanto, 

consiste em 

enquanto liquidamos a cultura colonial e os aspectos negativos da nossa própria 
cultura no nosso espírito, no nosso meio, temos que criar uma cultura nova, base-
ada nas nossas tradições também, mas respeitando tudo quanto o mundo tem hoje 
de conquista para servir o homem (CABRAL, 1975, p. 74). 

A eliminação das tradições danosas, de fundo autóctone, indica que a 

África não necessita cultuar eternamente os mesmos hábitos e costumes. Sem 

negar a perenidade de alguns aspectos da cultura, Cabral admite como processo 

a transformação mesma de outros tantos traços e esquemas da cultura. A trans-

formação de tais traços culturais está segundo ele, atrelada ao dinamismo do 

“nível econômico de cada povo”. O “tipo de vida econômica” está na base da ati-

vidade cultural concreta, produtora de um tipo (ou tipos, em geografias e eco-

nomias diferentes) “particular” de manifestações culturais. Para João Neves, 

trata-se aqui da valorização atribuída por Cabral ao “modo de produção”. Este é 

um “traço teórico que permanece como o mais específico a Cabral. Constatando a 

inexistência de uma classe operária significativa”, ele “secundariza a importância 

do conceito de luta de classes, conceito que entende de escassa validade para 

compreender a história da Guiné e para, por si só, mobilizar energias revolucio-

nárias” (p.7). 

A resistência cultural, então, mais do que a luta de classes, opera no nível 

da preservação do “útil e construtivo” do povo, investindo na transformação de 

tais dados concebidos como estágios superados em outras culturas, não distin-

guindo (diminuindo) os africanos de outros povos. O elenco de transformações 
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passa pelo “domínio da natureza” e pela superação da falta de “segurança orgâ-

nica”, da crença em feiticeiros e amuletos. Para tanto, unidade, patriotismo e 

heroísmo são valores básicos para a resistência e apurados no plano da experi-

ência concreta. A estes elementos, Amílcar Cabral acrescenta outros dois: o Par-

tido e a guerra:  

E o primeiro acto de cultura que devemos fazer na nossa terra é o seguinte: unida-
de do nosso povo, necessidade de lutar e desenvolver em cada um de nós uma 
ideia nova que é o patriotismo, o amor pela nossa terra como uma coisa só. Essa é 
a primeira parte da cultura que devemos dar à nossa terra. E devemos mostrar o 
valor que tem o resistirmos ao inimigo, ao estrangeiro na nossa terra. Juntarmos 
as nossas forças para não permitirmos que o nosso povo, os filhos da nossa terra, 
sejam pisados, humilhados por outra gente (CABRAL, 1975, p. 80). 

A palavra de ordem, neste plano, é o da unidade entre as “diversas raças” 

da Guiné-Bissau e o povo de Cabo Verde. Esta união, guiada pelo Partido, que 

aciona vínculos entre cultura e luta armada, define um adversário comum, o 

colonialista. O assimilado é outro alvo de contestação. As transformações que 

esta rede contínua pode operar é a base do construto cultural nacional. 

A nossa cultura deve desenvolver-se ao nível nacional, da nossa terra. Mas sem 
desprezar, nem considerar menos a cultura dos outros, e com inteligência, apro-
veitando a cultura dos outros, tudo quanto é bom para nós, tudo quanto pode ser 
adaptado às nossas condições de vida. A nossa cultura deve-se desenvolver numa 
base de ciência, deve ser científica, quer dizer, não acreditar em coisas imaginárias 
(CABRAL, 1975, p. 84).  

          Neste patamar ou nível, resulta inaceitável uma cultura “anticientífica”, 

vista como nociva para o corpo de transformações colocado no horizonte do 

Partido. Seu complemento exige ainda uma cultura que seja “popular”, uma “cul-

tura de massas”, “respeitando aqueles valores culturais do nosso povo que mere-

cem ser respeitados” (Idem, p. 86). Além do mais, prossegue Amílcar Cabral, a 

cultura “não pode ser para uma elite, para um grupo de pessoas que sabe muito, 

que conhece as coisas” (CABRAL, 1975, p. 86). 

          A efetiva realização das palavras de ordem depende da participação e 

envolvimento consensual da população. Assim, “a elaboração da unidade cultural 

nacional não pressupõe a eliminação de outros níveis de identidade. Ela faz-se 

precisamente pelo reconhecimento e pela emancipação dos critérios culturais 

locais” (WICK, 2012, p. 89).  No quadro de uma “política cultural de unidade plu-

ral”, visando a resistência cultural como uma das forças de combate ao colonia-

lismo, um primeiro nível de análise comporta os dados da cultura popular, dos 

valores culturais positivos autóctones. Cabral parte da tese de que é preciso de-

fender e promover as manifestações culturais do povo, respeitar e fazer respei-

tar os usos e costumes, sem, evidentemente, atingir a dignidade humana. Mas 

considera, como vimos, que resistência cultural é também o combate sem violên-
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cia das práticas prejudiciais e negativas das crenças e tradições autóctones. O 

ponto de partida considera a primazia do local, dos sentimentos identitários 

locais e também as singularidades étnicas. As crenças e tradições, não sendo 

totalmente negativas, são rejeitadas parcialmente porque não contribuem para o 

progresso que o movimento de libertação se propõe alcançar.  

Este respeito pelos valores locais constitui, no plano da resistência cultu-

ral, a manutenção do que é útil e construtivo e uma base para fazer avançar a 

cultura autóctone no quadro das relações com outras realidades e ainda com a 

própria realidade do país. Em síntese, as tradições prejudiciais são explicadas, 

inicialmente, pela presença da cultura portuguesa, não rejeitada na totalidade. 

Em segundo lugar, pela associação ou vínculo entre cultura e o nível econômico 

de um povo. Na sequência, apelando para o relativismo cultural – sem enclausu-

ramento deste vetor – e para a noção de cultura como fenômeno dinâmico, fato 

que auxilia na rejeição parcial de componentes da cultura autóctone, Cabral 

elenca os aspectos negativos, passíveis de superação, com a finalidade de “criar 

uma cultura nova”.  Assim, a superação de um estágio cultural deve desenvolver 

valores, no plano da resistência, como o patriotismo, o heroísmo, a união entre os 

diferentes grupos, a incorporação de conhecimentos científicos e literários, a 

superação do analfabetismo, a superação da dicotomia campo/cidade, além da 

popularização – sem elitismo – da cultura. 

Em função do aceite consensual das palavras de ordem, ou seja, o cum-

primento das orientações do Partido como força de união, nem Cabral nem os 

militantes do PAIGC ocupam lugar privilegiado no plano da inclusão de novos 

valores nas estruturas tradicionais. O combate aos aspectos negativos da cultura 

inclui o “povo inteiro”, os camaradas e os combatentes. Daí a defesa da ideia de 

perfeição na execução das atividades: aproveitar o tempo, planejar, dar um sen-

tido de praticidade, em síntese, planejamento, disciplina e organização. A luta 

contra o analfabetismo, inclusive como forma de eliminação em todos os setores 

da mentalidade colonialista é tarefa de qualquer um, nomeadamente de coman-

dantes de membros do PAIGC. Esta ação facilita, inclusive, o contato dos coman-

dantes com as pessoas do povo.  

Neste elenco Cabral aceita o contato com outras culturas, no caso a portu-

guesa, reconhecendo a influência da cultura dos “tugas” na Guiné-Bissau.  Como é 

sabido, tal influência é dominante na chamada classe dos assimilados, a única 

capaz de assumir o comando do país no período pós-independência. No rol dos 

aspectos que devem ser superados com vistas ao progresso estão a mentalidade 

mágica e a tese da superioridade civilizacional do colonizador. Esta superação 

não recusa, no entanto, a adoção da língua portuguesa como a língua oficial do 

país, expressa num dos mais polêmicos trechos das ideias de Amílcar Cabral: 

Temos que ter um sentido real da nossa cultura. O português (língua) é uma das 
melhores coisas que os tugas nos deixaram, porque a língua, não é prova de nada 
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mais, senão um instrumento para os homens se relacionarem uns com os outros, é 
um instrumento, um meio para falar, para exprimir as realidades da vida e do 
mundo (...) 
Há muita coisa que não podemos dizer na nossa língua, mas há pessoas que que-
rem que ponhamos de lado a língua portuguesa, porque nós somos africanos e não 
queremos a língua de estrangeiros. Esses querem é avançar a sua cabeça, não é o 
seu povo que querem fazer avançar. Nós, Partido, se queremos levar para a frente 
o nosso povo, durante muito tempo ainda, para escrevermos, para avançarmos na 
ciência, a nossa língua tem que ser o português. E isso é uma honra. É a única coisa 
que podemos agradecer ao tuga, ao facto de ele nos ter deixado a sua língua depois 
de ter roubado tanto na nossa terra (CABRAL, 1975, p. 101-103). 

Estas palavras de ordem pretendem, sem abolir os valores autóctones, ba-

sear a cultura na ciência, em conhecimentos científicos. Este aspecto da resistên-

cia cultural abre as portas para um outro nível. O terceiro nível de atividade cul-

tural está ligado estreitamente ao desenvolvimento, pelo PAIGC, de uma “assimi-

lação crítica das conquistas da humanidade”.  Este terceiro nível, sem entrar em 

contradição com os dois anteriores, integra a processualidade da resistência 

cultural que consiste na liquidação dos traços descartáveis da cultura do coloni-

zador, na eliminação dos aspectos “negativos” da cultura autóctone, na criação 

de uma cultura nova (na esteira da ideia de “homem novo”) de respeito às tradi-

ções locais e de incorporação de “tudo quanto o mundo tem hoje de conquista 

para servir o homem”.  Quanto à teoria do “homem novo”, Cabral destoa do pen-

samento triunfante da época, pois postulava o suicídio da classe alienada, negan-

do o processo “clássico” de devolução do poder ao povo no âmbito da história 

dos autóctones, depois de reconquistado ao colonizador. Um nível “avançado” 

como este demonstra seu encaixe na tese da “unidade plural” do quadro político 

e cultural e se aproxima da perspectiva multidimensional e realista proposta por 

Cabral. Ele reflete o avanço da cultura autóctone não somente como capaz de 

discernir a validade do conhecimento estrangeiro como também o de ajustar 

este conhecimento aos valores de uma dinâmica interna despoletada pela luta 

armada como fator de cultura. Assim: 

Temos que acabar com toda a indiferença da nossa gente em matéria de cultura, 
com constância nas nossas decisões, na nossa determinação de fazer as coisas. Já 
conseguimos combater isso. E devemos evitar que, porque uma coisa é do estran-
geiro, já é boa e temos que aceitar imediatamente. Ou então porque é do estrangei-
ro, não vale nada, vamos recusar. Isso não é cultura, isso é uma mania, é um com-
plexo, seja de inferioridade ou de estupidez. Devemos saber, diante das coisas do 
estrangeiro, aceitar aquilo que é aceitável e recusar o que não presta. Devemos ser 
capazes de fazer crítica. E a nossa luta, se repararem bem, tem sido, numa parte de 
nossa acção, a aplicação constante do princípio da assimilação crítica, quer dizer, 
aproveitar dos ouros, mas criticando aquilo que pode servir para a nossa terra e 
aquilo que não pode servir. Acumular experiência e criar (CABRAL, 1975, p. 105). 
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Em seu ensaio “Libertação nacional e cultura”, Cabral analisa, com rigor 

único, o “caráter de classe da cultura” e o “comportamento” das diferentes cate-

gorias no desenvolvimento do movimento libertação. Reconhece que a atitude de 

cada categoria social perante a luta armada corresponde e é ditada pelos seus 

interesses econômicos e também influenciada profundamente pela sua cultura.  

Podemos mesmo admitir que são as diferenças de níveis de cultura que explicam 
os diferentes comportamentos dos indivíduos de uma mesma categoria sócio-
econômica face ao movimento de libertação. E é aí que a cultura atinge todo o seu 
significado para cada indivíduo: compreensão e integração no seu meio, identifica-
ção com os problemas fundamentais e as aspirações da sociedade, aceitação da 
possibilidade de modificação no sentido do progresso” (CABRAL, 1999, p. 106). 

Neste mesmo ensaio, Cabral procura definir “progressivamente uma cul-

tura nacional”. A libertação, para ele, tida como a retomada das forças produtivas 

usurpadas pelo estado colonial, deve basear-se na cultura popular, seja qual for a 

diversidade dos níveis de cultura. A reconquista da história, do rumo da história 

interrompida pelo colonialismo, só pode ser encarada com base na cultura de 

todos, inclusive a da pequena burguesia assimilada, nacionalista, que se reafrica-

niza ou que se põe como disponível para a reconversão cultural. 

A unidade política e moral do movimento de libertação do povo implica a 

realização da unidade cultural. Tal unidade traduz-se de dois modos: identifica-

ção do movimento com a realidade do meio e identificação com as diversas cate-

gorias que participam da luta. Reside na riqueza da cultura africana, na não des-

truição de seus valores pelo colonialismo, a base para a resistência. Cabral reco-

nhece que a cultura não é um todo, perfeito e acabado, mas fenômeno em expan-

são, em desenvolvimento e em íntima ligação, de dependência e reciprocidade, 

com a realidade social e econômica dos meio, do nível das forças produtivas e do 

modo de produção da sociedade. O movimento de libertação deve reconhecer e 

apreciar os valores culturais do povo, mas recusar seus aspectos negativos. Para 

tanto, em vista do progresso, e nas palavras de Cabral, “o movimento de liberta-

ção deve ser capaz de efetuar (...) a confluência dos níveis de cultura das diversas 

categorias sociais disponíveis para a luta e transformá-los na força cultural naci-

onal que serve de base ao desenvolvimento da luta armada e que é a sua condi-

ção” (CABRAL, 1999, p. 115). 

A luta armada de libertação revela-se, segundo Cabral, como instrumento 

doloroso para o desenvolvimento do nível cultural nacional. A luta demanda uma 

troca entre os dirigentes do movimento e as massas trabalhadoras. Para ele, a 

luta armada de libertação implica uma “verdadeira marcha forçada no caminho 

do progresso cultural” (CABRAL, 1999, p. 117). 
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Considerações finais 

 

As análises de Amílcar Cabral, que fixam os objetivos centrais no quadro 

da conquista da independência e na perspectiva da construção do progresso 

econômico e social do povo, o da cultura popular, o da cultura nacional e o da 

assimilação crítica do componente estrangeiro, podem ser vistas como integra-

das ao paradigma eurocentrista da entidade nacional e da cultura. Mas é inegável 

o distanciamento dos domínios ideológicos hegemônicos, exatamente pelas in-

flexões de teor descolonial que produz no âmbito daqueles saberes. Esta vertente 

demarca a obra de Cabral da de seus pares por considerar a cultura passível de 

análise realista/materialista, como quadro particular de estudo da formação de 

identidades coletivas, de conhecimento local e da existência concreta do outro. 
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A RELAÇÃO ENTRE PEPETELA E FANON 
EM AS AVENTURAS DE NGUNGA 

 

ALENCAR RAMPELOTTO DA SILVA (UFSM)16 

 

Resumo: O artigo propõe discutir a relação que a obra As aventuras de 

Ngunga, publicado em 1972, pelo escritor angolano Pepetela, possui com as idei-

as de Frantz Fanon, em sua obra, Os condenados da terra, de 1961. A própria 

biografia do romancista angolano tem muito em comum com o intelectual cari-

benho. Pepetela encaminha seus estudos na metrópole e, depois se dirige para 

Argel (1963) onde lá estuda por seis anos. Logo após, volta para sua terra natal e 

é recrutado nas fileiras do MPLA em 1969. Já Fanon, torna-se psiquiatra na Fran-

ça e alguns anos depois vai atuar na Argélia, vindo a ser resistência na luta anti-

colonial. Pepetela utilizou o romance, uma das principais armas empregadas pelo 

colonialismo, como afirma Edward Said, para combater o próprio colonialista 

português e também para denunciar os traidores sociais, ou seja, aqueles que 

pensavam no seu enriquecimento acima de tudo, e naqueles cooptados pelo falso 

progresso trazido pelos europeus. Denúncias trazidas pela personagem Ngunga, 

uma criança angolana que buscava a resposta por toda Angola – se todos os ho-

mens adultos seriam egoístas. A partir dessas obras, propomos debater as ques-

tões entre ideologia e utopia em relação aos povos africanos e seu futuro como 

nações, indo além da revolução nacionalista, para chegar a uma cultura de resis-

tência e libertação total do homem e da mulher. 

 

Palavras-chaves: Angola, colonialismo, resistência, Fanon, Pepetela. 

 

 

 

Neste artigo comparativo entre a obra filosófica de Frantz Fanon com a 

novela ficcional de Pepetela, seria interessante para começar, citar um debate do 

historiador Hayden White a respeito da importância do romance e sua relação 

com a história e a pesquisa documental, como ele afirma – o romance seria o 

simulacro da história. 

                                                           
16 Acadêmico do mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em História. 
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En un renombrado ensayo sobre historia y ficción, Michel de Certeau sostenía que 
“la ficción es el otro reprimido del discurso histórico”. ¿Por qué? Porque el discur-
so histórico se ejerce sobre lo verdadero, mientras que el discurso ficcional está in-
teresado en lo real – a lo que se aproxima por medio de un esfuerzo por rellenar el 
dominio de lo posible o inimaginable. […] Lo real consistiría en todo lo que puede 
ser verazmente dicho acerca de lo que podría posiblemente [grifo do autor] ser. 
HAYDEN WHITE (2010:169). 

Ao debatermos a teoria pós-colonial, as guerras de libertação e as lutas 

anticoloniais no século 20, de forma direta ou indireta, estaremos trabalhando 

com as ideias do filósofo e psiquiatra Frantz Fanon, referência nessas novas epis-

temologias que tem por objetivo, no mínimo, questionar a hegemonia do Atlânti-

co Norte sobre as Ciências Humanas. Se pegarmos ensaios, artigos, livros e pales-

tras sobre o debate pós-colonial, observaremos o legado desse brilhante pensa-

dor em vários outros intelectuais, ativistas e pesquisadores, Frantz Fanon é um 

marco para o pensamento de ¾ do mundo. 

 Sua trajetória biográfica é o reflexo da nossa modernidade tardia17, nas-

cido na Martinica, ainda hoje território ultramarino francês em pleno continente 

americano, em 1925, aos dezoito anos vai lutar contra o Terceiro Reich sob o 

comando das tropas gaullista no Magreb e na fronteira franco-alemã. Após o 

término da Segunda Guerra Mundial volta para a Martinica e lá é influenciado 

pelas ideias do pensador Aimé Cesaire, um dos formuladores do conceito de 

negritude. 

 Em 1951 gradua-se em medicina na cidade de Lyon, França e depois de 

sua residência em psiquiatria decide ir para a Argélia a fim de dar suporte médi-

co em hospital psiquiátrico. Quando explode a guerra de libertação argelina, 

Fanon adere a Frente de Libertação Nacional (FLN) em 1954 e três anos depois é 

expulso pelos franceses, indo para a vizinha Tunísia onde continuaria prestando 

apoio e resistência contra as barbáries do colonialismo europeu. Suas principais 

obras são Pele negra, máscaras brancas (1952) e Os condenados da terra (1961), 

esta escrita durante a guerra anticolonial e que é considerada um paradigma nos 

estudos pós-coloniais. Veio a falecer no mesmo ano de sua principal publicação 

vítima de leucemia nos Estados Unidos, onde se tratava da doença. 

 Ao mesmo tempo em que Frantz Fanon e a guerra anticolonial da Argélia 

possuem uma simbologia importante quando observamos a libertação dos povos 

africanos quanto ao jugo europeu, já que este território africano foi submetido 

                                                           
17Uma significativa parte dos sujeitos da modernidade tardia do Terceiro Mundo é resultante dos processos 

diaspóricos que a globalização produziu. Enfatizamos àqueles que são descendentes de africanos e do 
sudeste asiático que, principalmente, durante os séculos 16 e 17 foram levados para América a fim de 

serem escravizados ou como opção de mão de obra barata e, nos séculos 20 e 21  seus descendentes mi-

gram para a Europa assim como outros de África e Ásia em busca de melhores oportunidades e recursos. 

Assim essas personagens atravessam fronteiras em escalas globais, possibilitando a formação de novas 

combinações no espaço-tempo, gerando novas demandas e críticas a respeito dos processos culturais e 

econômicos sob a égide do Atlântico Norte. 
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diretamente a Quarta República Francesa e que, para a conquista de sua sobera-

nia necessitou-se de um tremendo esforço de guerra por parte da população 

argelina, Angola, seus intelectuais e guerrilheiros também ocupam um lugar de 

destaque na historiografia do período. Isso porque as colônias portuguesas fo-

ram às últimas a conseguir se livrarem do domínio europeu e fascista, somente 

no ano de 1975, exatos quinze anos após o Ano Africano18. 

 No contexto colonial luso-africano, Angola sendo a principal colônia no 

aspecto econômico e populacional, destacamos um importante intelectual que, 

assim como Frantz Fanon na Argélia, exerceu um influente papel nas atividades 

do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), o principal grupo arma-

do e depois político do país, este Pepetela. 

 Esse intelectual, nascido Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos, na 

cidade de Benguela, costa atlântica, no ano de 1941. Em 1958, assim como vários 

colonos, Pepetela ruma à metrópole para prestar faculdade, onde inicia os estu-

dos em engenharia e logo após troca para história. Nesse período em Lisboa, na 

Casa dos Estudantes do Império começa a participar de diversas reuniões estu-

dantis com jovens oriundos de outras colônias portuguesas. 

 Já no ano de 1962, Pepetela foge de Portugal para Paris, onde permanece 

por seis meses, com o intuito de se escapar da convocação dos exércitos coloniais 

portugueses. No ano seguinte, se muda para Argel, capital da Argélia e se fixa por 

seis anos no recém-independente país africano e lá conclui seus estudos em so-

ciologia pela Universidade de Argel. Nesse período, juntamente com demais an-

golanos asilados na capital argelina, funda o Centro de Estudos Angolanos com a 

finalidade de prestar auxílio ao MPLA (Movimento Popular de Libertação de 

Angola). 

 Em 1969, Pepetela é recrutado para as linhas de frente no setor político-

militar e é designado como responsável pela educação. Já três anos depois, ele é 

deslocado para outra frente de combate e é designado como secretário perma-

nente de educação, ao mesmo tempo em que escreve o seu segundo romance: As 

aventuras de Ngunga (1972), sendo este publicado pelo Serviço de Cultura do 

partido no ano seguinte em cópias mimeografadas. Quanto ao apelido de Artur, 

“Pepetela”, este foi dado como seu nome de guerra que em umbundo significa 

“pestana”. 

 Outros pontos de destaque de Pepetela são: a co-fundação da União dos 

Escritores Angolanos (UEA) em 1975, e no ano seguinte se torna vice-ministro da 

educação pelo MPLA. Já no ano de 1982 deixa o cargo, e em 1995 após 22 anos 

lecionando na Universidade Agostinho Neto torna-se professor titular da mesma. 

Dois anos mais tarde é laureado com o maior prêmio literário do mundo lusófo-

                                                           
18 No ano de 1960, 17 territórios africanos proclamam a sua independência, sendo classificado como o 
maior processo político da história da África, referente à criação dos novos Estados soberanos. 
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no, o Prêmio Camões, através de sua obra: A gloriosa família: o tempo dos flamin-

gos (1997). 

 A partir do momento que analisamos a trajetória biográfica dos dois 

intelectuais anticolonialistas, podemos perceber certa semelhança em suas traje-

tórias. Essa relação vai mais além, ela explora o lado político, educacional e ético 

sobre a luta pela emancipação do ser humano e da crítica ao perverso colonia-

lismo, mostrando claramente a conversão do pensamento de Pepetela ao que 

Fanon defendia e escrevera durante a sua estadia e luta na África Setentrional. 

 Segundo Fanon, nas colônias onde houve lutas sangrentas pela liberta-

ção, os intelectuais nativos fizeram uma grande aproximação com o povo, ruindo 

muito dos valores eludidos pela burguesia colonialista em prol de um pensamen-

to coletivo. Vemos esse caso nos países onde foi implementado um regime socia-

lista e um alinhamento em um primeiro momento com o Grupo de Casablanca19. 

Para o psiquiatra martinicano a violência é o único método de ruptura total do 

sistema colonialista, sendo que, a luta armada é o mais claro reflexo de que o 

povo está apostando nos meios mais violentos, este como uma espécie de contra 

violência em resposta a iniciativa do colonialista que sempre tratou o nativo des-

sa forma. 

 Seguindo o raciocínio de ação e reação de violência e contra violência 

por parte das complexas relações entre os colonialistas e os colonizados, esta 

também não se dá apenas com baionetas e canhões, fuzis e facões. O crítico lite-

rário Edward Said afirma que, além do domínio territorial pela força bruta dos 

europeus outros métodos foram usados como, por exemplo, a criação de revistas 

e instituições científicas e pseudocientíficas (principalmente os franceses) e pela 

publicação de romances (ênfase aos britânicos). 

 Nessa luta do plano intelectual/cultural damos destaque a Pepetela, que 

além da sua luta armada na floresta de Mayombe, utilizou o romance, em obras 

como MuanaPuó, Mayombe e As aventuras de Ngunga para denunciar o colonia-

lismo (não se furtando em trechos de violência explícita), criticar as contradições 

do MPLA e ensinar para a população em geral a importância do engajamento da 

luta pela libertação e o seu caráter social. Dessa forma, a nossa obra escolhida – 

As aventuras de Ngunga – teve como função principal servir como uma cartilha 

de linguagem simples e de fácil acesso a população, sendo mais específico, estava 

“preocupado com a pedagogia dos militantes da região leste de Angola, onde ele 

atuava como militante do MPLA”, como afirma MIA COUTO (2009: 81). 

Pepetela, por conhecer na prática o interior da engrenagem política que se organi-
zava a favor da independência, detecta com lucidez as peças que emperram seu 

                                                           
19 Bloco formado em 1961, liderado pelos líderes de Gana, Egito e Guiné, possuía como apelo uma política 

neutralista e o rompimento total com as suas antigas metrópoles. Além disso, havia como objetivo final a 

criação de um grande Estado, os Estados Unidos da África, a fim de superar as fronteiras impostas pela 
Conferência de Berlim (1885) e se fortalecer, se colocando como um importante ator no cenário mundial. 
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funcionamento e denuncia, através de sua ficção, o prejuízo causado por posturas 
equivocadas, apontando comportamentos que poderiam contribuir para o aperfei-
çoamento das estratégias de luta. MARIA C. S. CAMPOS (2009: 230) 

Nesse caso, a narrativa mesmo que ficcional possui uma enorme impor-

tância para a constituição da Nação e na tentativa de criação de uma angolanida-

de por parte de Pepetela. Isso se dá principalmente por dois motivos: o primeiro 

tem como intenção brecar as lutas fratricidas entre as nações do sul e do leste 

com as regiões de controle do MPLA durante a guerra de libertação (litoral e 

norte). A segunda está vinculada a história e consequentemente a identidade dos 

africanos (esta descartada pelos colonialistas europeus), pois como vemos: 

O colono faz a história e sabe que a faz. E porque se refere constantemente à histó-
ria de sua metrópole, indica de modo claro que ele é aqui o prolongamento dessa 
metrópole. A história que escreve não é, portanto, a história da região por ele sa-
queada, mas a história de sua nação no território explorado, violado e esfaimado.  
A imobilidade a que está condenado o colonizado só pode ter fim se o colonizado 
se dispuser a por termo à história da colonização, à história da pilhagem, para cri-
ar a história da nação, a história da descolonização. FRANTZ FANON (38:1968) 

Um ponto fundamental abordado pelos dois intelectuais está relaciona-

do às questões de igualdade de gênero. A libertação de um país só será total 

quando o campo e as mulheres também assumirem o protagonismo da luta, co-

mo afirma Fanon: o campesinato não pode ser utilizado apenas como massa de 

manobra pela cidade grande e o papel da mulher deve ter um destaque além da 

inserção de seu nome na constituição nacional. Nesse aspecto entra em conflito a 

relação do tradicional e do moderno. 

O crítico literário Homi K. Bhabha, em sua interpretação do artigo “Argé-

lia sem véu” de Fanon, mostra que as mulheres podem e devem ter um papel de 

relevância assim como os homens e, de certo modo, utilizar alguns elementos do 

tradicional a seu favor como um catalizador do nacionalismo anticolonial. Rea-

firmando que as tarefas esclarecidas dão densidade a consciência nacional. 

a tentativa do colonizador de retirar o véu da mulher argelina faz mais que trans-
formar o véu em símbolo de resistência; ele se torna uma técnica de camuflagem, 
um instrumento de luta – o véu oculta bombas. O véu que antes assegurava a fron-
teira do lar – os limites da mulher – agora mascara a mulher em sua atividade re-
volucionária, ligando a cidade árabe e o bairro francês, transgredindo a fronteira 
familiar e colonial. Como o véu é liberado na esfera pública, circulação entre e 
além das normas e espaços culturais e sociais, ele se torna objeto de vigilância e in-
terrogatórios paranoicos. Cada mulher de véu, escreve Fanon, tornou-se suspeita. 
E, quando o véu é retirado para penetrar mais profundamente no bairro europeu, 
a polícia colonial vê tudo e não vê nada. Uma mulher argelina é apenas, afinal de 
contas, uma mulher. Mas a fidai20 argelina é um arsenal e, em sua bolsa, ela carrega 
suas granadas na mão. HOMI K. BHABHA (2013: 112) 

                                                           
20 Para os povos árabes-muçulmanos significa aquele que se sacrifica para vir a ser um mártir na luta. 
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Já Pepetela ao invés de elucidar a importância da mulher como faz Fanon 

em Os condenados da terra e no seu ensaio, aponta para outra questão tão legíti-

ma quanto à suscitada pelo martinicano. Essa denúncia pode ser observada em 

dois pontos do seu romance: como os pais de Ngunga foram assassinados pelos 

colonialistas e sua irmã mais nova fora levada de sua aldeia, certa vez Ngunga 

resolve partir de lá. Na sua caminhada é convidado pelo chefe do kimbo21 da 

região, o Presidente Kafuxi, a se estabelecer no local em troca de comida, caso o 

menino ajudasse nas lavras junto as suas três esposas. Nesse período sob a tutela 

do líder tribal, Ngunga percebe a exploração que o líder desempenha, pois esse 

possuía a força braçal da criança e de suas mulheres e na hora de ajudar os guer-

rilheiros, este entregava minimamente os estoques de comida guardando para si 

a maior parte. 

Também temos outro ponto em que Pepetela é mais contundente ainda, 

criticando as relações tradicionais nos casamentos arranjados. A menina por 

quem Ngunga se apaixona – Uassamba – contraiu matrimônio através de um 

arranjo pelos pais, com o “velho” Chipoya, também um líder tribal com muitas 

lavras, já casado com outras três mulheres e, apesar da menina também gostar 

de Ngunga e ouvir os seus apelos para deixa o esposo e rumar com o menino ela 

não poderia, pois o seu cônjuge iria retirar o alambamento22 e deixar os seus pais 

em necessidade. 

Ngunga encostou-se a uma árvore. Por que o Mundo era assim? Tudo o que era 
bonito, bom era oprimido, esmagado, pelo que era mau e feio. Não, não podia. Uas-
samba, tão nova tão bonita, com aquele velho? Lá por que ele a comprara à famí-
lia? Como um boi que se compra ou uma quinda23 de fubá? PEPETELA (52: 1981) 

 

A relação da mulher nas sociedades africanas também não deixa de ser 

um reflexo dos desafios já existentes e que viriam pela frente na formação dos 

novos Estados-nações, a questão do conflito entre o tradicional versus o moder-

no é consequência de uma sociedade híbrida, que não é europeia, mas que tam-

bém seria bem diferente daquelas pré-coloniais. Esse é um desafio batido pelos 

dois autores, principalmente por Fanon, pois como afirma Edward Said, – a busca 

por um primitivismo, um essencialismo seria a formação de um fundamentalis-

mo – o que seria um grave erro. Esse raciocínio é seguido a partir do ponto de 

vista do sociólogo Anouar Abdel-Malek, onde este defende que os povos recém-

libertos da África e Ásia têm que encarar o mundo a partir das conjunturas histó-

ricas herdadas, a relação da mulher com as sociedades africanas não poderia 

mais funcionar conforme as antigas tradições e, a luta pelos direitos feministas 

                                                           
21 Povoado. 
22 Dote. 
23 Tipo de cesto, na língua quimbunda. 
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também haviam chegado com os movimentos de libertação. Esse questionamen-

to é feito por Pepetela através do diálogo entre Ngunga e o Comandante Mavinga 

– referência militar para o menino. 

— O comandante Mavinga explica para Ngunga que seria prejudicial fugir junto à 

sua amada, pois os pais iriam ter que acertar as contas com o seu genro e que, a 

menina não poderia viver na condição que o pioneiro estava acostumado, ou 

seja, andarilhando, este haveria de criar novas responsabilidades que não estaria 

pronto. O diálogo se sucede na seguinte forma: 

[Ngunga] Oh, este Mundo está todo errado! Nunca se pode fazer o que se quer! 
— Hei de lutar para acabar com a compra das mulheres – gritou Ngunga, raivoso. – 
Não são bois! 
[Mavinga] — Para isso precisas de estudar. Eu não sei sobre o alambamento. Sem-
pre se fez, os meus avós ensinaram-me isso. Mas, se achas que está mal e que é 
preciso acabar com ele, então deves estudar. Como aceitarão o que dizes, se fores 
um ignorante como nós? PEPETELA (54:1981) 

Percebe-se que junto à revolta de Ngunga com o modo como as mulhe-

res são tratadas pelas leis tradicionais, a questão da educação é destacada pelo 

Comandante Mavinga novamente, pois em um momento anterior quando o me-

nino abandona o kimbo do  Kafuxi e vem a conhecer o comandante da Secção, 

este o coloca na escola sobre a tutela do Professor União, sob o pretexto de que o 

conhecimento empírico que o miúdo possuía não seria o bastante e, se o pioneiro 

quisesse ser um bom guerrilheiro necessitava de uma maior aprendizagem, pois 

a escola era o símbolo de uma vitória contra o colonialismo, já que grande parte 

da população local não sabia ler e escrever, incluindo o próprio Mavinga. O que 

se mostraria essencial, pois quando Ngunga e União foram apanhados pelos co-

lonialistas, o menino tinha a possibilidade de deixar um bilhete avisando sobre o 

ocorrido, porém este não sabia escrever – assim é transmitida a importância da 

alfabetização por parte de Pepetela. 

Para Fanon, a educação também seria necessária para a formação de 

uma nação forte, sendo que, até mesmo o exército serviria como escola; nesse 

ponto ligamos com o romance de Pepetela, onde que Ngunga a partir de suas 

experiências nas secções do MPLA vai amadurecendo, como ele mesmo afirma 

que mudou muito, mudando até de nome e desaparecendo após o não de sua 

amada Uassama. 

“Ser responsável num país subdesenvolvido é saber que tudo repousa definiti-

vamente na educação das massas, na elevação do pensamento, no que chama um 

tanto precipitadamente politização” FRANTZ FANON, (1968: 161). 

O exército não é nunca uma escola de guerra mas uma escola de civismo, uma es-
cola política. [...] Por isso é fundamental que o soldado saiba que está a serviço do 
país e não de um oficial, por mais prestigioso que este seja. Idem (1968: 165). 
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Um dos principais pontos que Fanon e Pepetela abordam é em respeito 

ao nacionalismo, não aquele radical que vai gerar um xenofobismo e um etnocen-

trismo, quase beirando a um racismo. Mas sim, talvez possamos chamar desse 

jeito, – um sentimento que consiga unir as diferenças tribais e étnicas – tanto 

alimentadas pelos colonialistas para poder enfraquecer ainda mais aqueles que 

são oprimidos. E o meio mais indicado para essa união seria através dos contra-

ditórios partidos nacionalistas. 

É somente com o florescimento da ideia de libertação nacional que os 

países da África conseguem a independência, a resistência nacional permite que 

os clãs vejam além de seus horizontes. Segundo Fanon, e podemos ver, por 

exemplo, o caso da disputa armada entre o MPLA24 e a UNITA25, além da FLNA26 

que levou, não somente, a estagnação de Angola, mas a um retrocesso, foram às 

disputas tribais (depois da independência tornam-se regionais), levadas por 

segmentos dos partidos menores –financiados indiretamente até mesmo por 

Portugal às vésperas da independência angolana. 

Uma significativa parte da obra de Pepetela tem como preocupação a 

formação de uma angolanidade. Seus objetivos vão ao encontro de Fanon: 

Durante o período colonial convidava-se o povo a lutar contra a opressão. Depois 
da libertação nacional, é convidado a lutar contra a miséria, o analfabetismo, o 
subdesenvolvimento. A luta, afirmam todos, continua. O povo verifica que a vida é 
um combate sem fim. FRANTZ FANON (1968: 73) 

Nas andanças de Ngunga pelos kimbos, pelas secções do MPLA, o que 

havia em comum entre esses segmentos, era o esforço de guerra que as lavrado-

ras e lavradores e os líderes, mesmo que gananciosos ou corruptos, faziam para 

juntar alimentos para os guerrilheiros do MPLA e também na recepção às suas 

aldeias quando estes chegassem. E dos combatentes em lutar para expulsar os 

“tugas” e pôr fim ao regime colonial. Percebemos que o elemento nacional é o 

denominador comum para o povo ser forte e conseguir chegar ao seu primeiro 

grande objetivo, a independência. 

                                                           
24 MPLA, abreviação para Movimento Popular de Libertação de Angola, fundado em 1956 e liderado por 

Agostinho Neto. Foi o partido triunfante na guerra de libertação angolana. Possuía um caráter urbano 
sediado em Cabinda, enclave ao norte de Angola. Permitia a inclusão de brancos e mestiços, além de ter 

uma ideologia marxista-leninista e o forte apoio da URSS. Foi um dos membros fundadores da Conferência 
das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas, junto aos principais partidos libertadores das 

antigas colônias de Portugal. 
25 UNITA, abreviação para União Nacional para a Independência Total de Angola, fundado em 1964 e 
liderado por Jonas Salvimbi. Estavam estabelecidos no sul de Angola com o seu QG na Zâmbia. Tinha 

como proposta ser um partido popular a reunir massas e seu espectro ideológico mudava conforme o apoio 

externo. Era o partido mais frágil militarmente, tanto que foi cooptado pelas forças portuguesas. 
26 FPLA, abreviação para Frente Popular de Libertação de Angola, fundado em 1962 e liderado por Holden 

Roberto. Possuía um caráter racialista, permitindo a adesão somente de pretos e um caráter anticomunista. 

Seu reduto estava concentrado no norte de Angola e seus afiliados eram na maioria campesinos. Seus 
maiores apoiadores eram os EUA e o Zaire, atual República Democrática do Congo. 
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Uma vez mais recaímos nesta obsessão que gostaríamos de ver partilhada pela to-
talidade dos homens políticos africanos: a necessidade de esclarecer o esforço po-
pular, de iluminar o trabalho, de desembaraça-lo de sua opacidade histórica. Ser 
responsável num país subdesenvolvido é saber que tudo repousa definitivamente 
na educação das massas, na elevação do pensamento, no que chama um tanto pre-
cipitadamente politização. FRANTZ FANON (1968:161) 

No entanto, os problemas vão além, tanto para o intelectual americano 

quanto para o africano. Ngunga observando os adultos ao seu redor se pergunta 

se todos os homens são iguais, pois ele via um forte egoísmo nas ações dos adul-

tos; um dos principais questionamentos da novela aparece no mínimo umas três 

vezes. Isso porque ele observara as atitudes do Presidente Kafuxi em esconder 

grande parte da sua produção aos demais na doação para às Secções; do seu 

colega de escola Chivuala, – um quase adulto (adolescente) – que roubara a co-

mida destinada ao Professor União, mentira e batera em Ngunga; e até mesmo do 

próprio professor que, apesar de quase perfeito, expulsara o rapaz após presen-

ciar uma das agressões, – ação essa, de banimento condenada pelo miúdo –; da 

própria vaidade do Comandante Mavinga e de Chipoya, também líder de um 

kimbo. Mostrando o quão contraditório era o ser humano. 

Vamos nos deter aos dois líderes locais, Chipoya e Kafuxi e relacionar 

com as preocupações e denúncias de Fanon. A trama de Pepetela se passa no 

interior de Angola, enquanto que o foco maior do martinicano é a cidade. Mas, 

mesmo assim é possível fazer uma comparação entre os chefes dos clãs e da 

burguesia local. 

Nessa comparação entre as personagens rurais, Kafuxi e Chipoya e a 

burguesia nacional citadina, ambos desempenham papeis de traidores nacionais. 

Isso porque eles estão exercendo a mesma função que os colonialistas desempe-

nhavam. Ou mesmo servem de agentes intermediários entre a região ou o país 

com a antiga metrópole, impedindo um progresso, pois essas duas classes, tanto 

a do campo quanto a da cidade, só pensam no próprio beneficiamento uma man-

tendo as estruturas como estão e a outra as herdando dos colonos europeus. 

Para finalizarmos, uma significativa parte da obra de Pepetela, incluindo 

As aventuras de Ngunga, está ligada com a historiografia de Angola. Em artigo 

intitulado: Notas sobre utopia, em Pepetela, Benjamin Abddala, através da inter-

pretação de Paul Ricœur em relação às teses agostinianas sobre o tempo nos 

mostra como funciona a estrutura narrativa do romancista angolano: 

Não se trata de visualizar na volta da estrutura o modelo cíclico ou retilinear da 
representação do tempo, mas de reconfigurá-la conforme o movimento dialético 
da espiral, que retoma, interfere e projeta essa forma. A forma artística, embalada 
por gestos criativos similares, retoma então o modelo e impulsiona-o, não permi-
tindo assim que ele se petrifique. BENJAMIN ABDALA (2007:240) 
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A condição de Ngunga está ligada a utopia ao devir do presente-futuro. 

Ela representa a esperança de um país novo pronto para superar as contradições 

existentes, ao mesmo tempo em que Fanon acredita que o surgimento de um 

Terceiro Mundo coeso nasça para ser uma alternativa ao modelo fracassado 

imposto pela Europa no mundo. 

“Esta história de Ngunga foi-me contada por várias pessoas, nem sempre 

da mesma maneira. Tive de cortar algumas coisas que pensei não serem verdade 

ou com menos interesse”. PEPETELA (1981:57) 

Abdala afirma que o mito é a expressão da vontade de uma nova história. 

Não é somente o registro de histórias arquétipos do passado, mas também a 

materialização dos impulsos, ele é o continuum que abarca psiquismo humano e 

historicidade juntos. 

Ou talvez Ngunga tivesse um poder misterioso e esteja agora em todos nós, nós os 
que recusamos viver no arame farpado, nós os que recusamos o mundo dos pa-
trões e dos criados, nós os que queremos o mel para todos. Se Ngunga está em to-
dos nós, que esperamos então para o fazer crescer? PEPETELA (1981:59) 

Este o penúltimo parágrafo do fabuloso romance de Pepetela, talvez, nos 

resume qual é a intenção dos intelectuais pós-coloniais da primeira geração. Um 

nacionalismo que buscava a independência e um socialismo que buscava a digni-

dade, ou seja, o humanismo. Esse é o Ngunga, ou melhor, a utopia que havia den-

tro desses pensadores do “recém-inaugurado” Terceiro Mundo. 
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Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar duas cartilhas sinodais 

luteranas produzidas na década de 1920, de modo a perceber possíveis inten-

ções ideológicas em seus conteúdos didáticos. Estas cartilhas foram produzidas 

em idioma alemão, por duas editoras de sínodos religiosos luteranos. Uma delas 

foi editada pela editora Rotermund, ligado ao sínodo Sul Rio-Grandense e a outra 

pela editora Concórdia, ligada ao sínodo de Missouri. Ambas as editoras atuaram 

junto às comunidades teuto-brasileiras produzindo materiais didáticos, como 

livros e cartilhas, os quais eram a base para a escolarização inicial (Kreutz, 

2007). Para Choppin (2002), o livro didático vincula, um sistema de valores mo-

rais, religiosos, políticos, e uma ideologia que conduz um grupo social.  Ao consi-

derar o livro didático como um objeto de ensino e formador de mentalidades, 

objetivamos, a partir da análise dos discursos apresentados nas cartilhas, perce-

ber as representações desses discursos (Pesavento, 2004) mobilizados por moti-

vos políticos e ideológicos. Os ideais defendidos pela editora Rotermund são 

representados pela difusão do germanismo e os princípios da editora Concórdia 

são pautados na defesa doutrinária luterana com suposta neutralidade política 

(DREHER, 1984; WEIDUSCHADT, 2007).  

 

Palavras Chave: Cartilhas Sinodais; Ideologia; Neutralidade. 
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Introdução  

 

 O presente estudo tem como objetivo analisar duas cartilhas destinadas 

ao ensino da leitura e da escrita em escolas sinodais luteranas27, produzidas em 

idioma alemão na década 1920, de modo a perceber possíveis intenções ideoló-

gicas em seus conteúdos didáticos. Trata-se, portanto, da cartilha Fibel Für Deu-

tsche Schulen in Brasilien (Cartilha para escolas alemãs no Brasil), produzida 

pela editora Rotermund ligada ao sínodo Sul Rio Grandense28; e da cartilha 

Schreiblesefibel für Unterricht der Elementarklassen (Cartilha para Ler e Escrever 

- ensino para educação básica), produzida pela editora Concórdia ligada ao síno-

do de Missouri29. Ambas as editoras atuaram junto às comunidades teuto-

brasileiras produzindo materiais didáticos, como livros e cartilhas, os quais eram 

a base para a escolarização inicial. Segundo Kreutz (2007), os sínodos eram 

comprometidos com a causa religiosa, ressaltando a fé e o cotidiano em suas 

produções editoriais. Assim como, a alfabetização era algo constitutivo da iden-

tidade cultural dessas pessoas, por possibilitar o acesso direto às escrituras. 

Logo as cartilhas foram pensadas e elaboradas especificamente para os teuto-

brasileiros, pois se tratava de material produzido em alemão e de acordo com a 

realidade vivenciada. Esses materiais didáticos eram vinculados a um projeto 

comunitário sobre a liderança das igrejas, que visava, conforme Kreutz (2007), 

tanto os aspectos sociais e religiosos, quanto o do trabalho. 

 

Perspectiva teórico-metodológica  

 

 O livro didático tem se tornado cada vez mais uma fonte privilegiada de 

pesquisa quando se quer buscar respostas sobre ações e comportamentos da 

sociedade em determinadas épocas, ou de determinadas culturas. Como produ-

tos de uma época os livros didáticos constituem diferentes suportes e contem-

plaram diferentes interesses, sofrendo assim ações do governo, influência da 

Igreja e da própria sociedade civil. Eles são, portanto, “objetos por meio dos 

quais se pode buscar construir a história dos modos de conceber, a formação 

ideológica da criança, bem como dos processos pelos quais a escola constrói sua 

cultura, seus saberes, suas práticas. (BATISTA; GALVÃO, 2009, p.16)”. 

Para Choppin (2002), “o livro didático vincula, de maneira mais ou me-

nos sutil, um sistema de valores morais, religiosos, políticos, e uma ideologia que 

conduz um grupo social” (p.14). Por conseguinte, os livros didáticos expressam 

                                                           
27  Escolas, vinculadas às igrejas luteranas cujos ideais estão pautados nas orientações de Martin Lutero. 

Para aprofundar ver Lutero (2001) 
28  Sínodo Sul-Rio-Grandense, atual Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB).   Para 

aprofundar no assunto ver Dreher (1984). 
29 Sínodo de Missouri, atual Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB). Para aprofundar o assunto ver 
Rehfeldt (2003) e Weiduschadt (2007). 
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normas, discursos, imagens e ritos, entendidos como importantes a serem ensi-

nadas por determinadas instituições, que promovem a produção e circulação 

desses materiais. Assim, eles são importantes fontes de pesquisa quando se obje-

tiva entender representações de discursos de determinados grupos éticos e cul-

turais. Para Pesavento (2004), as representações formam “uma realidade parale-

la à existência dos indivíduos, mas fazem os homens viverem por elas e nelas” 

(p.39). Dessa forma: 

As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste 
mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua 
existência. São matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 
integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sen-
tido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade. 
(PESAVENTO, 2004, p.39) 

É perceptível que a representação de algo possui um papel importante, 

pois é internalizada no inconsciente coletivo e é considerada como natural, dis-

pensando reflexão. Nesse sentido, Weiduschadt e Tambara (2016) apontam que 

o significado do das cartilhas sinodais não se instituiu apenas pelo seu conteúdo 

escrito, mas é relevante a forma em que ele é apresentado. Para Chartier (1996), 

[...] os textos quaisquer que sejam, quando são interrogados não mais somente 
como textos, transmitem uma informação sobre o seu modo de emprego. [...] Há, 
portanto, uma maneira de ler o texto que permite saber o que se quer fazer que o 
leitor faça (p 235).” 

 Logo, é relevante observar o modo de organização e o contexto no qual 

eram produzidos, e o público que objetivavam alcançar para entender os senti-

dos e intencionalidades representadas nas cartilhas didáticas. 

 

Apresentação dos Sínodos e aspectos teóricos sobre suas intencionalidades 

 

Nesse contexto de produção e circulação de material didático produzi-

do em língua alemã para atender escolas sinodais, vinculadas às igrejas luteranas 

constituídas entre os teuto-brasileiros atuavam, predominantemente, duas edi-

toras: A editora Rotermund ligada ao sínodo Sul-Rio-Grandense, cujos ideais 

defendidos pelo referido sínodo e, por conseguinte, presentes na elaboração dos 

livros didáticos, estão representados pela difusão do evangelho e do germanismo 

(DREHER 1984). E a editora Concórdia que, segundo Weiduschadt (2007) tinha 

seus princípios pautados na defesa da doutrina luterana com suposta neutrali-

dade política.  Logo, compreendemos em Pesavento (2004) que “a força da re-

presentação se dá pela sua capacidade de mobilização e de produzir reconheci-

mento e legitimidade social” (p.41). Isto é, de alguém que a reconheça e a repro-

duza.  



48 

 

Para analisar e compreender possíveis representações políticas e ideo-

lógicas nos conteúdos didáticos das duas cartilhas sinodais é importante que 

façamos antes uma contextualização teórica dos princípios sobre as quais esta-

vam fundamentados seus trabalhos. O sínodo Sul-Rio-Grandense foi fundado no 

Brasil em 1886, por pastores oriundos da Alemanha e o sínodo de Missouri que 

se instalou no Brasil em 1900, foi fundado por missionários norte-americanos.  

Nesse sentido, Dreher (1984) afirma que antes da formação dos Síno-

dos, quando atuavam junto as comunidades os professores e pastores sem for-

mação na fundação de escolas, não é possível perceber uma mobilização no sen-

tido de preservação da germanidade. Dreher (1994) afirma que o foco nas ques-

tões étnicas surgiu a partir de 1871 com a unificação alemã. Passando a ser re-

forçado com o início do período sinodal Sul Rio-Grandense, principalmente por 

intermédio dos periódicos e dos discursos defendidos por importantes lideran-

ças desse sínodo como Wilhelm Rotermund30 que afirmava a necessidade da 

preservação do caráter germânico. Nessa acepção Arendt (2005) entende que o 

movimento germanista31 de caráter etnocêntrico valeu-se da imprensa e da lín-

gua alemã para construir, demarcar e gerenciar a identidade alemã. 

Dreher (1984) ressalta ainda a importância dada pelo Rotermund ao 

não romper completamente seus vínculos com a origem étnica, quando se refere 

a uma fala que teria sido proferida por ele em um jornal da época, o Deutsche 

Post (Correio Alemão), que era produzido em sua editora e circulava entre as 

comunidades alemãs:  

É certo que nossas crianças venham a conhecer nas escolas, a língua e a história do 
país, mas antes de tudo devem conhecer a língua e a história do próprio clã: e o 
que lhes deve ser ensinado de história, de doutrina e afirmação de fé pode ocorrer 
em língua alemã. (ROTERMUND IN DEUSTSCHE POST 18.12.1880, apud. DREHER, 
1994, p.91). 

 Podemos observar no discurso supracitado que Wilhelm Rotermund re-

conhecia a importância das crianças aprenderem a língua local, sendo que ele 

como editor produzia livros didáticos em gramática portuguesa além da vasta 

literatura escolar e religiosa. Porém, segundo Dreher (1994) Rotermund nunca 

deixou de acenar para a importância dos imigrantes e de seus descendentes lem-

brarem-se de suas origens, pois ele entendia que, 

                                                           
30 Wilhelm Rotermund era um professor e pastor alemão que emigrou para o Brasil no ano de 1864, em 

1877  fundou a editora Rotermund. Foi também autor da primeira cartilha Fibel Für Deutsche Schulen in 

Brasilien (Cartilha para escolas alemãs no Brasil) produzida em 1878, e no ano de 1886 fundou o sínodo 

Sul-Rio-Grandense. Para aprofundar o assunto ver Dreher (1984) 
31  A ideologia defendia que o povo alemão não precisa estar ligado a um território especifico ou a um 

estado para construir uma nação. Concebiam a nação como um fenômeno étnico cultural constituído pela 
língua e pela herança de sangue. Para saber mais ver Seyferth, (1982). 
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Quem deixasse de sentir e pensar evangelicamente deixa de ser alemão; e vice-
versa: quem nega a língua alemã e a índole alemã também se perdera para a nossa 
Igreja. Germanidade e Evangelho estão ligados entre si para o que der e vier. (RO-
TERMUND IN SINODALBERICHT, 1916, p.18, apud. DREHER, 1994, 93) 

Talvez influenciado pela própria Igreja alemã que financeiramente auxi-

liava a manutenção do sínodo Sul Rio-Grandense, é que Rotermund entendia a 

necessidade da preservação do caráter germânico? Mas, é também importante 

frisar que ao fundar o sínodo e a editora ele tinha como “objetivo em suas ativi-

dades edificar, fortalecer e defender os cristãos evangélicos no Brasil em especial 

no Rio Grande do Sul,” (DREHER, 1984, 90). Assim, o Sínodo Sul Rio-Grandense 

passou a ter um espirito agregador e evangelizador, para atingir o maior número 

de alemães e seus descendentes no Rio Grande do Sul e reconhecia-se como re-

presentante da Igreja alemã no Brasil. 

Diferentemente, o Sínodo de Missouri que tinha origem norte-americana 

e reconhecia-se como mantenedora dos ideais de Lutero, mantendo seus princí-

pios pautados na defesa de uma confessionalidade estritamente luterana. Assim, 

entendia que para conseguir “fortalecer o campo religioso, era necessário buscar 

uma diferenciação do que havia sido feito por outras denominações religiosas” 

(WEIDUSCHADT, 2007, p. 98). Nesse sentido, seu projeto confessional e missio-

nário era levar aos imigrantes alemães e seus descendentes a genuína base con-

fessional luterana pautada na bíblia. Ao se diferenciar do sínodo Sul Rio-

Grandense que tinha como objetivo em sua formação organizar um sínodo forte 

e permanente para exigir do governo leis condignas aos evangélicos (STE-

YER,1999). 

 O Sínodo de Missouri, segundo Marlow (2005), apesar de adotar a lín-

gua alemã para se comunicar, pois a maioria do seu público alvo eram os teuto-

brasileiros, sempre prezou por sua autonomia, buscando diferenciar-se frente ao 

sínodo Sul Rio-Grandense. Sendo assim o Sínodo de Missouri buscava não man-

ter vínculos com a Alemanha e renegava expressamente a ideologia do germa-

nismo, pois entendiam que não era necessário o fomento étnico para disseminar 

os princípios cristãos. Magalhães (2014) afirma que em contraponto ao compor-

tamento do Sínodo Sul Rio-Grandense:  

[...] a política eclesiástica do Sínodo de Missouri, que era composto por diversas 
paróquias existentes na Região Sul e orientado por pastores luteranos dos Estados 
Unidos. [...] jamais se comprometeu com a ideologia étnica e nem sequer aceitou fi-
liar-se à liga dos Sínodos Luteranos no Brasil. (MAGALHÃES, 2014, p.219).  

É perceptível que o sínodo de Missouri mantinha posições distintas, tan-

to que investiu no campo missionário entre luso-brasileiros e comunidades ne-

gras, apesar de sua vinda ao Brasil ter sido motivado pelas comunidades alemãs 

que se reconheciam luteranas, mas não era atendido por nem um Sínodo Lutera-
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no. Isto posto, a pergunta é o quanto o investimento para fora das comunidades 

teutas-brasileiras não foi uma estratégia política no momento? Tendo como obje-

tivo se diferenciar e ganhar a simpatia do governo brasileiro sendo que conforme 

Marlow (2005) a sua suposta neutralidade permitiu que fosse bem menos perse-

guida durante o período do Estado Novo32.   Weiduschadt (2007) afirma que: 

Eles buscaram não se envolver em questões sociais e políticas. Procuraram no seu 
projeto educacional e religioso formar uma identidade alinhada aos princípios hie-
rárquicos de uma igreja que deveria estar preocupada em formar, através da edu-
cação, alunos e fiéis nos conhecimentos ortodoxos da religião luterana e promover 
uma conduta moral aceitável na vida pessoal. (235). 

Desta forma, o Sínodo de Missouri entendia que as atividades referentes 

à vida civil como questões políticas e econômicas era papel do estado. Cabia a 

eles atuar exclusivamente no campo eclesiástico, cuidando da fé e da educação, 

promovendo assim a formação de cidadãos comprometidos com as boas práticas 

cristãs. É importante lembrar conforme Weiduschadt (2007) que a atuação no 

âmbito educacional, a preocupação em formar escolas e disseminar a literatura 

para os imigrantes era uma prática adotada pelos dois sínodos.  

Com base nas referências acima nos propomos a fazer uma breve análise 

de suas cartilhas, uma de cada editora, de modo a perceber o quanto as ideologi-

as defendidas por cada sínodo estão representadas nesses materiais. 

 

Análise das representações étnicas,  

políticas e religiosas em cartilhas sinodais  

 

Ao ter como objetivo perceber possíveis representações dos discursos 

ideológicos nas produções editoriais da editora Rotermund e Concórdia iremos 

nos deter em analisar os conteúdos ilustrativos e textuais das duas cartilhas e 

buscar fazer relações ao pensamento ideológico dos Sínodos. Desta maneira 

Chartier (1996) afirma que as condições de produção de leitura são passíveis de 

problematizações e merecem ser valorizadas para se entender determinados 

aspectos culturais e sociais. Neste sentido Albrecht (2017) reforça que o livro 

didático se torna um importante objeto de pesquisa, enquanto instrumento didá-

tico que influencia a formação de identidades. 

Antes de determos na análise dos conteúdos das cartilhas, entendemos 

conveniente apresentar a capas das duas cartilhas. A saber, a Cartilha Fibel für 

Deutsche Schulen in Brasilien, (Cartilha para as escolas alemãs no Brasil) da edi-

tora Rotermund, e a Cartilha Schreiblesefibel für Unterricht der Elementarklassen 

                                                           
32 Regime político brasileiro de cunho autoritário e centralizador, fundado por Getúlio Vargas em 1937 e 

durou até 1945. Teve como uma das suas principais medidas a política de nacionalização do ensino. Para 
aprofundar o assunto ver Gertz (2007). 
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(Cartilha para Ler e Escrever - ensino para educação básica) da editora Concór-

dia.   

 

 

              
   Figura 1: Capa da cartilha da editora Rotermund        Figura 2: Capa da cartilha da editora Concórdia 

 

A cartilha da editora Rotermund foi impressa no ano de 1927, e foi fruto 

de sucessivas edições e reedições entre 1878 quando foi produzida pela primeira 

vez por Wilhem Rotermund até 1932, sofrendo ao longo do tempo reelabora-

ções, modificações e acréscimos. A versão analisada foi assinada por Reinado 

Heuer que passou a assinar a cartilha a partir de 1924 em duas versões, edição A, 

(Ausgabe A - Deutsche Schrift) escrita alemã com a letra gótica, e a edição B 

(Ausgabe B - Lateinschrift) de escrita latina, sendo que as edições anteriores 

possuíam uma única versão.  Já a cartilha da editora Concórdia não traz a infor-

mação do ano da impressão, porém como o sínodo fundou a sua editora no Brasil 

no ano de 1923, sua impressão data, provavelmente, na segunda metade da dé-

cada de 1920. 

Um dos primeiros elementos que buscamos observar foi o prefácio das 

cartilhas, nesse sentido Galvão e Batista (2009), fazem referência à importância 

dos protocolos de leitura sendo que são eles que vão indicar as formas de leitura, 

pois elas podem conter importantes informações das intenções de quem as pro-

duziu.  

Ao analisar as informações da cartilha Fibel da editora Rotermund, po-

demos observar que ela é a terceira edição, B de escrita latina.  Assim, a cartilha 

apresenta nota assinada por Reinaldo Heuer, justificando a importância de se 

optar em adotar a escrita latina na cartilha Fibel com o objetivo de reforçar as 
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habilidades das crianças em se adaptar com as duas formas de escrita, estimu-

lando assim os seus sentidos. Ressalta também a questão da comunicação escri-

ta, para facilitar o aprendizado da língua alemã por diferentes países. O autor 

enfatiza ainda que a escrita alemã geralmente é mais fácil, mais rápida e mais 

bonita do que a realização do alfabeto latino não alemão. 

Como se trata de uma cartilha de alfabetização e iniciação a leitura, ob-

servamos que no primeiro parágrafo da apresentação da cartilha identifica-se 

um protocolo de leitura que aponta para as vantagens do uso de imagens, indi-

cando que os primeiros exercícios preparados para o ensino da escrita e da leitu-

ra eram exercícios de fala nos quais a criança devia ser capacitada a repetir as 

palavras de forma clara pelo professor. O texto lembra ainda que para educar o 

aluno de forma que ele prestasse atenção era mais proveitoso que o professor 

mostrasse as figuras da cartilha, e desenvolvesse frases e pequenos textos relaci-

onados e inclusive as deixassem criar algumas. O editor da cartilha afirma ainda 

que as imagens da cartilha fornecem um rico material didático para o ensino 

intuitivo33. 

A partir dessas informações da importância da escrita alemã e do ensino 

por intermédio de imagens, buscamos nas ilustrações indícios que possam levar 

a reforçar a questões étnicas como a germanidade. A cartilha possui 82 ilustra-

ções sendo que nas primeiras 41 páginas as imagens compreendem quase a tota-

lidade do conteúdo apresentado. Trata-se de imagens relacionadas ao contexto 

rural e a realidade das comunidades teuto-brasileiras. Como pode observar na 

figura a seguir: 

 
Figura 3: Crianças brincando 

Fonte: Cartilha Fibel 

 

                                                           
33 O método intuitivo, conhecido como lições de coisas, foi concebido com o intuito de resolver o problema 

da ineficiência do ensino diante de sua inadequação às exigências sociais decorrentes da revolução industri-

al que se processara entre o final do século XVIII e meados do século XIX. Para saber mais sobre ver. 

Método intuitivo. Glossário. História, Sociedade e Educação no Brasil. Disponível em 

<.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_metodo_%20intuitivo%20.htm> acesso 19 agosto 
2017 
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Conforme podemos observar na figura acima as imagens apresentam várias 

questões étnicas expressas principalmente na forma de se vestir, em que as pes-

soas estão representadas com vestimentas consideradas típicas da cultura ger-

mânica, segundo Albani (2014) das regiões da Baviera, chamada no geral de 

Tracht (traje).  

As imagens ilustradas mantinham presentes características culturais 

germânicas, o que de certo modo é natural, sendo que se trata de um material 

étnico cultural alemão. Assim, a cartilha representa o que era de mais valioso 

para os imigrantes e seus descendentes, que era segundo Albrecht (2017) a esco-

la, a igreja, o trabalho e o lazer. Mas um item bastante presente em diferentes 

contextualizações de imagens é um chapéu com uma pena, considerado uma 

marca da germanidade. Pesavento (2004) afirma que “toda imagem dá a ver, 

todo texto dá a ler. Mas todo discurso se reporta a uma imagem mental, assim 

como toda imagem comporta uma mensagem discursiva”, (p,86). Ao considerar a 

imagem um discurso visual podemos inferir que é possível identificar traços da 

germanidade nas ilustrações. Como podemos observar na figura a seguir que 

traz também o lazer representado nas brincadeiras das crianças, no trabalho e da 

igreja, ilustrando o campo de visão do homem, logo suas imagens são carregadas 

de significados.  

 
Figura 4: Práticas de trabalho e lazer 

Fonte: Cartilha Fibel 
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Quanto aos discursos escritos observamos os títulos dos textos e seleci-

onamos alguns para ler e analisar. À vista disso não foi perceptível textos com 

menção ao germanismo, tratam-se de títulos e textos que representam situações 

do cotidiano das comunidades rurais teuto-brasileira em sua grande maioria 

relacionados a animais e suas utilidades domésticas, outros relacionados à im-

portância do trabalho e da escola e alguns textos religiosos e de comportamento 

cristão. E também histórias que fazem parte do imaginário social infantil, como o 

Lobo e os sete Cabritinhos e Chapeuzinho Vermelho, que tendem a ser usadas 

como cunho educativo com crianças.  

Na cartilha Schreiblesefibel não foi possível começar a análise seguindo o 

que estava indicado no prefácio, pois faltam algumas páginas na cartilha, que se 

perderam com o desgaste do tempo a saber, os protocolos de leitura. Assim, não 

podemos apresentar em nossa análise os direcionamentos editoriais para o seu 

uso com as crianças. Nesse sentido, Albrecht (2017) lembra-nos de que “ao ana-

lisarmos cartilhas produzidas para escolas sinodais, devemos considerar que o 

significado do livro não está apenas no seu conteúdo escrito, mas é relevante 

buscar perceber a forma como se apresenta” (p.35). Logo, usamos como base de 

análise os princípios doutrinários defendidos pelo sínodo enfatizados por Wei-

duschadt (2007) que era a confessionalidade e a educação dentro dos princípios 

cristãos. 

Da mesma forma que a Fibel, a Schreiblesefibel apresenta um grande 

número de imagens ilustradas principalmente no início de cada texto um total de 

46 ilustrações com imagens unitárias esteticamente simples, porém com ênfase 

no uso de imagens de objetos de uso doméstico, ferramentas de trabalho agríco-

la, e também representações da fauna e da flora, e materiais de lazer, como o 

livro e o violino. Isto posto, Belmiro (2008) afirma que a imagem controla a ima-

ginação, preenchendo espaços vazios a partir de representações conhecidas. 

Como podemos observar nas figuras abaixo: 

 

 
Figura 5: O ensino da letra W                             Figura 6: O ensino do CH 

Fonte: Cartilha Schreiblesefibel, p.9.                 Fonte: Cartilha Schreiblesefibel, p.18. 
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É visível que não há na cartilha imagens com referências à germanidade 

a não ser o uso da língua na escrita. A esse respeito Marlow (2005) afirma que, o 

Sínodo de Missouri entendia que o uso da língua alemã não significava necessa-

riamente a defesa e a preservação do germanismo34. 

A Schreiblesefibel possui menos representações de cunho religioso que a 

Fibel, porém a Fibel as reproduz dentro de um contexto que envolvem outras 

imagens não dedicando um espaço exclusivo a elas.  A Schreiblesefibel é mais 

objetiva nesse sentido dedicando textos e imagens exclusivos a questão religiosa, 

neste sentido Weiduschat (2012) afirma que o sínodo dedicava tempo e espaço 

para a edificação cristã. Conforme podemos observar na figura a seguir:  

 

 

Jesus, o bom Pastor. 

Um pastor vigia as ovelhas. 

Jesus é meu bom pastor. Ele 

me pastoreia. Eu sou ovelhi-

nha de Jesus. Jesus deu a sua 

vida pelas suas ovelhas Ele 

também morreu por mim. 

Jesus me salvou dos pecados. 

Ele é meu salvador. No batis-

mo me tornei ovelhinha de 

Jesus. Jesus ama as crianças. 

Figura 7: Jesus o "Bom Pastor" ao lado a tradução do texto escrito para o português 

Fonte: Cartilha Schreiblesefibel p.31, 

 

                                                           
34 A manutenção do idioma alemão servia apenas para que a Palavra de Deus atingisse o maior número de 
pessoas, a saber, os teuto-brasileiros. Para aprofundar no assuntou ver, Marlow (2005). 
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Apesar de a ilustração estar um pouco desfigurada pela ação do tempo, 

podemos observar que se trata de uma imagem clássica no campo religioso que é 

a figura do “Bom Pastor” complementado com um texto escrito relacionado a 

práticas cristãs. Assim, o sentido confessional do sínodo, justifica-se nessa repre-

sentação ideológica, mostrando que ela não é neutra em aspectos religiosos.  

 As suas imagens reforçam também a importância dada à educação e ao 

comportamento em sala de aula, conforme podemos observar nas figuras abaixo. 

 
 

Figura 8: criança estudando              
Fonte: cartilha Schreiblesefibel capa 

Figura 9: menino sentado na carteira 
Fonte: cartilha Schreiblesefibel. P. 01 

 

 

 Como um dos objetivos do Sínodo era formar bons cidadãos comprometi-

dos com a causa religiosa, e que refletissem comportamentos cristãos as imagens 

vêm a corroborar com tal afirmativa e reforçado pelos estudos de  Weiduschadt 

(2012) que aponta que o Sínodo de Missouri mantinha uma linha mais rígida de 

ensino, mantendo o foco principal que era o ensino voltado para a prática cristã. 

Já seus discursos escritos seguem a mesma normativa da cartilha Fibel, 

isto é, textos relacionados a animais presentes no cotidiano dos teuto-brasileiros 

e de cunho religioso e lazer. Não foi perceptível nos títulos e nem nos textos ana-

lisados indícios políticos relacionados a questões étnicas e sociais de fomento a 

germanidade.  

Portanto, é perceptível no Sínodo de Missouri certa neutralidade, porém 

não é possível inferir com precisão que não se tratava de estratégia política, pois 

a sua ênfase na questão comportamental e religiosa que era formar pessoas para 

o exercício da cidadania realçada na ética cristã. Com esse comportamento o 

Sínodo de Missouri foi bem menos perseguido durante a política de nacionaliza-

ção do ensino no Estado Novo. Conforme Marlow (2005) “enquanto que há uma 

série de referências e questionamentos ao trabalho realizado pelo Sínodo Rio-

Grandense, quase nenhuma menção se faz ao Sínodo de Missouri (p.116).” Assim, 
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podemos concluir que o seu posicionamento de neutralidade política de não se 

envolver em questões étnicas veio a beneficiar o sínodo de Missouri que acabou 

sofrendo menos perseguição durante o Estado Novo.  

 

Considerações finais  

 

Tendo em vista os aspectos observados nas duas cartilhas, entendemos 

que a análise do material didático foi importante para confirmar e revelar carac-

terísticas do projeto educacional das duas instituições por meio das publicações 

editoriais.  Porém, faz-se necessário tecer algumas considerações a respeito das 

possíveis intenções ideológicas presentes nos conteúdos didáticos.  

Em vista dos argumentos apresentados em nossas referências sobre o 

Sínodo Sul Rio-Grandense e sua ligação com a ideologia germânica defendida por 

vários dos seus integrantes e representada nas produções editorias da editora 

Rotermund, podemos inferir que tais discursos podem ser percebidos nas ilus-

trações da cartilha Fibel, sendo que fazem alusão a vestimentas e modos de ves-

tir na Alemanha na época, com destaque para o chapéu com pena.  Já nos discur-

sos escritos detém-se mais no cotidiano dos teuto-brasileiros não deixando de 

lado o caráter evangelizador a qual o sínodo se propôs, com destaque para ima-

gens e texto religiosos. 

Da mesma forma, o discurso da cartilha Schreiblesefibel produzida pela 

editora Concórdia, vem ao encontro do discurso de espírito confessional e de 

neutralidade política defendia pelo Sínodo de Missouri. Nas suas ilustrações e 

texto não são perceptíveis discursos que fazem menção a germanidade, sendo 

este um caráter diferenciador em relação ao outro Sínodo. Logo, seus conteúdos 

didáticos representam a vivência diária reforçando a questão comportamental e 

enfatizam a questão religiosa com textos e ilustrações, justificando sua identida-

de confessional. 

 Porém, entendemos que a sua opção em não se envolver diretamente 

em questões étnicas e políticas, não pode ser considerado como neutralidade 

política, apesar de defenderem veemente que mantinham essa posição. O fato de 

não se envolver em tais questões já pode ser considerado um posicionamento 

político. Ainda mais que a suposta neutralidade conforme Marlow (2005) benefi-

ciou o sínodo que foi menos perseguido durante a ditadura do Estado Novo.  

A partir dessas considerações entendemos que ainda há campo para 

pesquisas mais aprofundadas nas relações étnicas políticas e sociais representa-

das em livros escolares vinculados a sínodos luteranos. Para concluirmos que-

remos lembrar conforme Pessavento (2004) que “A literatura é testemunho de si 

própria, portanto o que conta para o historiador não é o tempo da narrativa, mas 

sim o da escrita” (p.82). Assim, os discursos reproduzidos nas cartilhas devem 

ser tomados a partir do contexto das expectativas da época em que foram produ-

zidas. 
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Resumo: No escopo de pensar representações da violência ligadas à ditadura 

militar no Brasil, a escrita do cárcere contemporânea constitui objeto privilegia-

do para o estudo das cotidianas práticas violadoras de direitos humanos pratica-

das por agentes e instituições que deveriam garantir a segurança dos detentos 

no espaço prisional nacional. Tais práticas são reiteradamente denunciadas nes-

se conjunto de textos que desde os anos 2000 tem se evidenciado no cenário 

literário nacional. O texto em foco, Memórias de um sobrevivente (2001), de Luís 

Alberto Mendes, formaliza uma contundente denúncia contra um sistema crimi-

nal, judicial e penal visto como totalmente ineficiente e autoritário. Abordando o 

cotidiano do cárcere como estado de exceção permanente, no qual os presos são 

alvo de variadas torturas e parecem mesmo destinados à morte, o romance au-

tobiográfico de Mendes pode ser considerado exemplo do que Michael Pollak 

(1989) chama “memórias subterrâneas”, escritos de segmentos marginalizados 

que, quando alcançam o espaço público com suas contestações e reivindicações 

de justiça, criam um campo de batalha no terreno da ‘memória oficial’ da Nação. 

 

Palavras-chave: Memórias de um sobrevivente, violência de Estado, direitos hu-

manos. 

 

 

“É a mão do capitão do mato que está atrás de cada homem fardado.” 

Apelo, de Clara Ianni e Débora Maria da Silva 
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 A epígrafe acima refere um ponto de partida muito anterior à ditadura 

civil-militar de 1964 na formação social brasileira como sendo historicamente 

passível de ser marcado como matriz de origem da permissividade para o uso da 

violência e do arbítrio por parte das mais variadas instâncias de autoridade em 

território nacional. Elemento inerente ao processo colonizador na América, em 

especial à prática escravista, o uso de força contra o corpo dos indivíduos identi-

ficados com os segmentos sociais subalternizados, constitui já uma tradição ar-

raigada em nossa cultura há pelo menos cinco séculos, quando os europeus que 

chegavam ao continente iniciaram o genocídio da população indígena autóctone. 

 A institucionalização da violência no Brasil evidencia-se ao longo da his-

tória do país, tendo na escravidão africana a matriz fundamental de sua consoli-

dação entre nós. “É a mão do capitão do mato que está atrás de cada homem 

fardado” diz em Apelo Débora Maria da Silva, líder do movimento “Mães de 

Maio”, formado por mulheres que também perderam os seus filhos devido à 

violência policial e exigem investigação e justiça. Filmado no Cemitério Dom 

Bosco, no bairro de Perus, que foi criado em 1971 pelo governo militar (1964-

1985) para receber cadáveres de vítimas do regime repressor, em sua maioria 

desaparecidos, o documentário cria um arco temporal no qual a violência do 

presente é ligada à do passado ditatorial por meio de um discurso público. Mais 

distante ainda no passado está o capitão do mato aludido em sua fala, o que am-

plia o arco até o período escravista da história nacional.  

 Este parece mesmo ser o ponto de partida necessário quando se fala da 

prerrogativa que autoriza o uso da força por parte dos representantes das elites 

nacionais sobre os corpos daqueles que tem ao seu comando. Partindo do capi-

tão do mato do período colonial até os homens fardados da cena contemporânea, 

o legado da violência perpetua-se em nossa história, chegando até as autoridades 

das delegacias e dos presídios, que detém poder de vida e morte sobre aqueles 

que supostamente deveriam estar apenas cumprindo pena com vistas à ressocia-

lização, mas tornam-se alvo fácil do abuso e da perversa instituição da tortura, 

esta efetivamente uma herança dos anos de chumbo do passado ditatorial que foi 

incorporada na rotina da vida carcerária nacional. 

 “Nossos filhos são mortos pelas mesmas mãos”, diz a voz de Débora Ma-

ria da Silva, falando a partir de sua condição de mãe que clama por justiça na 

cena contemporânea brasileira, mas ecoando em seu discurso o clamor das vozes 

das mães de desaparecidos, torturados e mortos na cena brasileira dos anos 70, 

cujos cadáveres após décadas de buscas por parte de familiares começam a 

emergir do solo que percorre com passos transidos de agonia. Apelo constitui 

uma convocação aos vivos para recordar os mortos, uma declaração em prol do 

direito à memória. “Mãos que mudam de corpo, mãos do mando de gente que 

tem as leis, o dinheiro e as armas a seu favor”, diz a mesma Débora na sequência. 
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Sabemos que são as mesmas mãos que até hoje chacinam, oprimem e torturam 

em nome da ordem, da segurança e da paz social.  

 Nessa perspectiva, pode-se considerar as prisões enquanto espaços nos 

quais “as mãos do mando de gente que tem as leis, o dinheiro e as armas a seu 

favor” atuam de modo permanente,  criando uma situação de estado de exceção 

que já é familiar aos moradores de periferias, comunidades, favelas e bairros 

pobres, nos quais a polícia costuma entrar com prerrogativas excepcionais de 

poder, com vistas a reprimir muito mais do que a garantir a segurança das co-

munidades. Ali habitam aqueles desconhecidos inimigos sociais, que boa parte 

da sociedade preferia não ver e contra os quais aceita o uso de violência indis-

criminada com o argumento da necessidade de defesa. Por tal razão o estudioso 

Loïc Wacquant afirma: “As prisões brasileiras são verdadeiros depósitos huma-

nos, ou 'campos de concentração para pobres'.” (2001: 9).  

 Tal afirmação é recorrentemente confirmada ao longo das 478 páginas 

de Memórias de um sobrevivente, de Luiz Alberto Mendes, romance considerado 

por Márcio Seligmann-Silva como constituindo parte de um todo mais amplo, 

que se configura como um “novo imperativo de memória do presente decorrente 

da experiência brutal da violência nas prisões do país” (Seligmann-Silva, 2003: 

1), voltados a impedir que o esquecimento recaia sob a barbárie estatal em suas 

mais brutais manifestações. A certa altura da narrativa, lê-se, por exemplo: 

“Éramos a escarradeira do mundo. Jamais houvera qualquer preocupação em nos 

reeducar. Tudo era vingança social e contenção.” (Mendes, 2001: 452).  

 A função estritamente repressiva e violenta da prisão fica evidenciada na 

consideração acima. Em outro momento, o narrador aborda a dinâmica perversa 

do cárcere, que privilegia os presos mais frágeis como alvo preferencial para o 

exercício da violência: “Predominava a lei do mais forte. […] Tendo a polícia, por 

fora, para oprimir e barbarizar a todos. Embora tendessem a oprimir os mais 

fracos, que pareciam os mais desorientados. Os loucos, os débeis mentais e os 

fracos eram o alvo favorito de todos naquele depósito de vidas humanas.” (2001: 

122). 

 Nesses depósitos, a vida do detento realmente vale muito pouco. Luiz 

Alberto Mendes depõe nesse sentido, asseverando que só lhe resta contar com a 

justiça divina, uma vez que o mundo carcerário parecia abandonado ao arbítrio 

dos castigos físicos intermináveis. Nele a impunidade das autoridades carcerá-

rias era algo certo, cabendo às vítimas resignarem-se à situação: “Eu podia mor-

rer ali, de repente, e daí, como ficava? Não ficava. Era só me colocar num saco de 

estopa, com umas pedras e jogar no rio. Muitos dos meus amigos da praça desa-

pareceram em delegacias. Sempre soube disso.” (2001: 75) 

 É nítida a ideia do narrador de viver sob ameaça sem qualquer possibili-

dade de defesa, inclusive porque os agentes de segurança do Estado atuam con-

tra sua integridade física e mental, e não em sua defesa. Seu relato aponta a inuti-
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lidade de qualquer reação à barbárie institucionalizada do cárcere: “Mesmo por-

que, se denunciássemos a tortura a nossos pais em geral não fariam nada. E se 

fizessem, denunciassem a tortura, difícil acreditar que isso redundaria em algu-

ma punição para os PMs. […] Não acreditávamos em justiça, quem iria se impor-

tar conosco?” (2001: 129). Sua própria mãe, relata o narrador, lhe contara que “a 

mãe do Osório, que estava ao lado na visita anterior, abordara-a lá fora. Alertara-

a para que não contasse a ninguém que éramos espancados ali. Se os guardas 

soubessem, poderiam nos bater mais, por vingança.” (2001: 133). Trata-se no 

presente desta enunciação de garotos em tenra infância, já sujeitos ao jogo das 

perversões e aliciamentos dos funcionários: 

Quando judiavam muito de um de nós, vigiavam-no para não dar chances de de-
nunciar. Quando as marcas eram muitas, colocavam-no no castigo, na cela-forte da 
triagem, para escondê-lo da família. Depois, quando sumiam as marcas, procura-
vam dar doces, balas, cigarros para comprar a vítima. E, por incrível que pareça, 
éramos tão carentes, que aceitávamos suborno. (2001: 118)  

 Por ter habilidade com a escrita, Luiz será um dos primeiros a publicar 

dentro deste conjunto de escritos que Márcio Seligmann-Silva chamou “um pe-

queno boom de literatura prisional” (2003: 3) no sistema literário nacio-

nal.35Tendo passado em instituições corretivas praticamente toda a vida, seu 

texto é o que configura com mais riqueza de detalhes a dinâmica perversa do 

aprisionamento: “Eu já fora educado no crime, onde vale tudo, menos caguetar e 

dar a bunda. Delatores eram estigmatizados, desprezados e odiados por todos, 

fortes e fracos. Viviam apanhando e caguetando, num moto contínuo. Apanha-

vam porque caguetavam e caguetavam porque apanhavam.” (2001: 120). 

 Mesmo que seja transferido, de instituições corretivas para menores a 

delegacias e a prisões, o narrador registra a existência de uma única realidade, a 

permear todo o convívio nos espaços de reclusão: “A rotina continuou a mesma: 

os menores apanhando dos maiores e todos apanhando da polícia.” (2001:150). 

“Seu Lameu tinha a periculosidade de fazer uma vara do membro do boi. Resse-

cava-se ao sol e virava uma vara inquebrável e pesada.” (2001: 161). O órgão 

sexual do animal ressecado servia de arma fálica para as surras cotidianas. Re-

quinte de perversidade, o uso de tal instrumento de tortura reforça a sensação 

de opressão do detento. Márcio Seligmann-Silva apresenta o sentido de urgência 

da escrita no interior de um espaço no qual não se lhe resguardam quaisquer 

direitos: 

                                                           
35 Compõem este conjunto as seguintes obras: Letras de liberdade (2000), de autores diversos, 

Memórias de um sobrevivente (2001), de Luiz Alberto Mendes, Diário de um detento (2001), de Jocenir, 

Pavilhão 9 – Paixão e morte no Carandiru (2001), de H. Ramos, Sobrevivente André du Rap (do Massacre 

do Carandiru) (2002), de André du Rap com a colaboração do jornalista Bruno Zeni, Vidas do Carandiru – 

Histórias reais (2002), Humberto Rodrigues (org), Enjaulado (2002), de Pedro Paulo Negrini e Cela forte 
mulher (2003), de Antonio Carlos Prado. 
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Estas narrativas contam as tentativas de vencer com alguma astúcia a força bestial 
de um sistema penal que apenas serve para eliminar aqueles considerados “resto” 
(homo sacer, para recordarmos Agamben interpretando Benjamin e Foucault; 
AGAMBEN, 1998 e 2002) de uma sociedade moldada pela ideologia do consumo e 
do sucesso.” (2003:6) 

 Memórias de um sobrevivente corrobora a consideração de Seligmann-

Silva, evidenciando ao longo de suas páginas a autoconcepção do preso como 

amontoado de carne desprezível, que qualquer representante da ordem pode 

eliminar sob a tortura sem maiores consequências. Recorrendo habitualmente à 

dimensão física da violência para impor respeito, os mesmos chegam por vezes 

ao ponto de perderem eles próprios o controle de suas ações, quase matando 

jovens colocados sob sua responsabilidade e, assim, comprometendo chefias e 

mesmo a instituição prisional como um todo:  

Queriam que eu dissesse quem havia me espetado. Disse que não vira. […] Manda-
ram que colocasse as mãos para tomar bolo, que iria apanhar até contar. E lá veio 
borrachada. A dor passou da carne para os ossos e estalou na cabeça. […]  
A gritaria foi tamanha, que subtenente, que era o comandante local, subiu as esca-
das para ver o que estava acontecendo. Os soldados ao vê-lo param de bater. […]  
Ao me ver todo ensanguentado, com sangue pelas paredes e pelo chão assustou-se. 
Perguntou o que eu fizera para apanhar tanto. Disseram que eu estava com valen-
tia, que não queria pôr os pés para eles baterem… O subtenente começou chaman-
do-os de animais, disse que eles queriam derrubá-lo do comando com aquela es-
tupidez. (2001: 141-142) 

 O narrador relata inclusive as dicas trocadas entre os presos para sobre-

viver a tantas brutalidades: “Após a tortura no pau-de-arara, se a vítima se en-

tregar ao sono que sobrevém, é perigoso acordar entrevada e com tudo travado: 

ossos, nervos e músculos. Com massagens e exercícios, por mais que doa ou cus-

te suportá-los, a recuperação é automática. Ciência de sobreviventes.” (2001: 

294). Aqueles que eram deixados na cela forte, precisavam recorrer a estratégias 

aviltantes com vistas a sobreviver. Assim relata Mendes: “No nono dia de fome, 

Dinho molhou metade de um rolo de papel higiênico, e se pôs a comê-lo. […] O 

gosto era horrível, inenarrável.” (2001: 296)  

 Um dos momentos mais brutais dentro da narrativa de Luiz Alberto 

Mendes é aquele no qual narram-se automutilações de presos, justificadas pela 

necessidade de fugir das mãos dos agentes de segurança cujas práticas de tortu-

ra causavam horror antecipado no conjunto dos detentos. Assim, o mesmo rela-

ta que um preso a certa altura bate com cabeça no ferro da grade até ferir-se, 

cena que não lhe será dado esquecer: “Nunca mais esqueço aquela poça de san-

gue na entrada do xadrez. Está fotografada para o resto da vida, como uma tatu-

agem.” (2001:301).  

 O cena brutal se incorpora à mente metaforizada, como fotografia ou 

tatuagem. A irrealidade do real se manifesta e o narrador confessa ter que sair 
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de si buscando entender o que se passava em seu entorno: “Assistia àquilo tudo 

como fosse um filme, não parecia real, no entanto doía e sangrava” (2001: 293). 

Não apenas ele mesmo, também os colegas da prisão são apresentados em cir-

cunstâncias de aterrorizante feição, como na tentativa realizada de evasão da 

tortura institucional: “Um outro companheiro pôs-se a cortar o antebraço com 

gilete. O sangue esguichava. Notei que ele sorria. Seria preciso levá-lo ao hospi-

tal para suturar, e ele teria escapado da tortura.” (2001:301) 

 O horror não é composto apenas de situações de automutilação. Por ve-

zes o preso precisa pedir ajuda a outro para lograr ferir-se: “Ainda outro implo-

rava para que um de nós lhe quebrasse o braço. O sujeito chorava de dor, mas em 

seu rosto havia paz. Escapara da tortura. Não sei se valia o preço, pois a fratura 

era exposta.” (2001: 301). Como ápice desta cadeia irracional de violência no 

espaço carcerário o romance de Mendes traz cenas nas quais os presos matam-se 

uns aos outros como animais, numa estratégia desesperada de sobrevivência: 

“Pegaram o único sujeito que dormia no xadrez, espetaram osso de galinha afia-

do em seu ouvido. A finalidade exclusiva era serem autuados em flagrante de 

homicídio. Assim os tiras teriam de mandá-los para a casa de detenção, e eles 

estariam a salvo da tortura por pertencerem à Justiça.” (2001: 396-7). 

 Memórias de um sobrevivente traz relatos de maus tratos físicos, que 

compõem o vale-tudo instituído nos cárceres nacionais nos anos 70 e 80. A vio-

lência que eclode crua e perturbadora nestas circunstâncias pode ser aproxima-

da do estilo que as críticas Marisa Lajolo e Regina Zilberman definem como “es-

tética do soco-no-estômago”, que caracterizaria, por exemplo, a literatura de 

Rubem Fonseca da época, sobretudo os livros de contos Feliz Ano Novo (1975) e 

O cobrador (1979). Segundo as mesmas: 

Trata-se de uma estética eminentemente masculina, que discute a justiça social – 
ou sua falta – num meio que se moderniza e progride tecnologicamente, mas acirra 
as clivagens entre os grupos dominantes e os carentes de poder, levando esses úl-
timos à marginalidade ou à revolta.” (1996: 55). 

 O romance em estudo não se restringe, entretanto, a descrever as cenas 

brutais de violência cotidianamente presentes nos presídios daquela época e 

ainda vigentes na cena atual. A narrativa formula contundente crítica ao mau 

funcionamento das instituições de Justiça em nosso país durante o período dita-

torial e alerta para os danos ocasionados em jovens meninos que recém inicia-

vam-se no crime. Danos estes, que destruíam a sua humanidade assim alimenta-

vam a sede de vingança que repercutiria na sociedade como violência incontível:  

Estávamos presos ilegalmente desde 18 de maio. Passáramos 3 meses de torturas 
intensas, agora tudo terminara. O sofrimento havia sido o máximo, envelhecêra-
mos. [ ..]. estávamos todos com cicatrizes e marcas no corpo e na alma. Ficariam 
para sempre. Algo fora destruído em nós. Pelo menos o que ainda nos restava de 
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humanidade, pureza e inocência. Agora éramos cobras criadas. O ódio em nós era 
o mais virulento possível. (2001: 399) 

 Mendes mostra-se ciente de que os agentes carcerários, à época com 

prerrogativas plenas de ação, tinham o respaldo de seus superiores para agir do 

modo brutal como agiam. E que estes, ao autorizarem a tortura cotidiana, tinham 

o respaldo de todos aqueles que viviam fora da prisão e que nos autorizavam a 

exterminar esta parcela indesejada da população: “Estávamos cientes de que 

aqueles que nos barbarizaram o fizeram em nome de uma sociedade. Uma socie-

dade que nos repelia, brutalizava, segregava e que quase nos destruía. E o pior: 

uma sociedade que precisava dessas monstruosidades para se manter. A tortura 

era uma instituição social.” (2001: 399-400). 

 O narrador do romance chega mesmo a declarar a vigência da pena de 

morte informal no sistema carcerário nacional: “Se estivéssemos em um país 

menos demagógico e mais civilizado, talvez recebêssemos a pena de morte. Po-

deria até ser justo. Mas em nome dessa justiça, teríamos de ter recebido um tra-

tamento que respeitasse as condições existenciais humanas em nossa infância e 

adolescência.” (2001: 399-400). No mesmo sentido afirmava: “Éramos ainda 

adolescentes, tínhamos entre dezoito e dezenove anos, e se não nos mataram 

fisicamente, roubaram todo o conteúdo que poderia existir em nossas vidas. Nos 

enterraram vivos. Estávamos mortos, bem mortos. E me pareceu sempre uma 

grande incoerência matar gente que mata gente apenas para mostrar que não se 

deve matar gente.” (2001: 399-400) 

 Memórias de um sobrevivente tem como narrador um indivíduo que está 

longe de constituir o que Michael Pollak chama uma “testemunha autorizada”, 

alguém que atenda à exigência de credibilidade que se coloca àqueles que se 

encarregam do trabalho de reinterpretação do passado. Ainda assim, testemunha 

e acusa a incoerência daqueles que lhe punem por matar e autorizam a sua mor-

te por agentes de segurança do Estado, que, ao exercer o poder de morte, se igua-

lariam ao criminoso tão execrado, mas, que ao contrário deste, são aplaudidos 

pelo conjunto sociedade autoritária, que assim afasta de si os indivíduos que 

julga desprezíveis.  

 Descredenciado pelos crimes cometidos e ocupando um lugar de fala 

desde o espaço de exclusão dos infratores, que é o presídio, ainda assim ele narra 

o que viveu e analisa as raízes da barbárie institucionalizada nas prisões: “O 

despreparo psicológico e o baixo nível de formação e informação social faziam 

dos soldados que guarneciam essas penas [...] verdadeiros assassinos sanguiná-

rios. […] Verdadeiros executores.” (2001: 252). Mesmo que portador de uma 

identidade estigmatizada de presidiário, o narrador tece considerações críticas 

fundamentadas aos mecanismos institucionais usados para a obtenção da confis-

são vigentes no cárcere brasileiro: “Espremiam o sujeito de todas as maneiras. E 

o faziam porque sabiam que a vítima era um ladrão.” (2001: 274). 
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 Michael Pollak (1989) chama “memórias subterrâneas”, escritos de seg-

mentos marginalizados que, quando alcançam o espaço público com suas contes-

tações e reivindicações de justiça, criam um campo de batalha no terreno da 

‘memória oficial’ da Nação. Tal é o caso desta narrativa. Mendes rompe com a 

fachada de “país do futuro” que o governo militar instituído com o golpe de 1964 

difundia ao questionar a validade dos métodos pouco inteligentes utilizados 

pelos responsáveis pela segurança dos presídios nessas circunstâncias: “Eles vão 

do criminoso ao crime, e não do crime ao criminoso, como seria a lógica. A tortu-

ra era uma das poucas instituições da polícia brasileira que davam certo, pelo 

menos com aqueles infelizes presos pelo resto da vida.” (2001: 274 -275). 

 Dotado de aguda consciência histórica e também de visão ampla acerca 

da perversa dinâmica social presente no país, o protagonista de Memórias de um 

sobrevivente se indaga: “Queriam proteger a sociedade de nós, mas talvez a solu-

ção fosse nos proteger da proteção social.” (2001: 146). Nos “campos de concen-

tração para pobres, quem não morre, se brutaliza a tal ponto, que só lhe resta 

vingar-se, devolvendo à sociedade todo o mal recebido: “Daí é para se perguntar 

se éramos animais, como queriam, ou se éramos animalizados, como nos faziam. 

Marginais e criminosos ou “marginalizados” e “criminalizados”? O resultado se 

observaria no estrago, na devastação que retribuiríamos, no futuro, à sociedade 

(2001: 146)  

 Ainda que preso, Mendes conhecia a resistência que se organizava fora 

das grades ao arbítrio instituído pela ditadura civil-militar, manifestando senti-

mento de solidariedade àqueles que julga seus pares, como os operários do ABC 

em greve, que, como ele, estavam naquele momento apanhando da polícia, as 

crianças abandonadas, às quais o futuro reserva um futuro como o seu, marcado 

pelo sofrimento brutal. Diz ele no epílogo de seu romance, escrito à época do 

lançamento da obra: 

Meu livro conta uma história de trinta anos atrás, mas que pode ser atualíssima. 
Nós, a molecada abandonada ou foragida, nos reuníamos na praça da República 
em bandos. A sobrevivência era uma luta árdua. Pois hoje a molecada se reúne na 
praça da Sé, e a luta pela sobrevivência talvez seja pior ainda. A diferença é que 
nós tínhamos doze, treze anos, no mínimo. Hoje essas crianças têm oito, nove anos 
de idade e, enquanto éramos centenas, hoje somam milhares. Os anos, as décadas 
se passaram e quase nada mudou, as coisas até pioraram, como no caso da FEBEM 
(Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor) de São Paulo. (2001: 477-8.). 

 Colocando-se como  um observador privilegiado da realidade, o 

narrador alerta para o fato de que os problemas insolúveis que a vida lhe 

apresentara, e cuja solução não encontrara, acabam por perpetuar-se como 

desafios que se colocam a um número crescente de jovens, que tornam-se  

infratores cada vez com menor idade e cada vez em maior quantidade pelas ruas 

da cidade.  “Dostoievski, que conhecia bastante bem as prisões, costumava dizer 
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que cada país tem a prisão que merece. O Brasil não poderia escapar a esta 

regra”, assim pondera acidamente o crítico João Camillo Penna (Penna,2013: 

160), estudioso das escritas da violência no país.  

 Tendo construído estabelecimentos carcerários com base no imaginário 

arbitrário decorrente de todo o processo colonial no continente americano, não 

seria de se surpreender que no interior dos mesmos ocorresse a prática 

corriqueira da tortura e vigorasse a impunidade que os anos da ditadura militar 

no país apenas reforçaram. Estudar obras nas quais se dá justamente a eclosão 

de desta memória pessoal subterrânea, que incide no tecido social para disputar 

o espaço na reconstrução do passado da Nação, tal como ocorre no livro de Luiz 

Alberto Mendes, não configura apenas uma pesquisa acadêmica, mas, constitui 

um espaço de enfrentamento do apagamento da memória vigente em nosso país.  

 Segundo Aleida Assmann: “A temática dos estudos culturais relativa à 

memória não se mostra apenas como um campo novo de estudos, mas também 

como uma maneira especial de processar as amplas malhas de problemas que 

concernem ao todo da sociedade.” (Assmann, 2013, p.22). Tal é a nossa opinião e 

com base nela se redige este artigo para que práticas de tortura e violência que o 

período ditatorial estimulou e amplamente difundiu em seus obscuros porões 

não sejam mais aceitas pela sociedade. 
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Resumo: Este artigo problematiza uma pesquisa de mestrado em andamento na 

área da educação, que busca investigar como transcorreu o processo de consci-

entização sobre o papel da mulher na construção das identidades de gênero, a 

partir de relatos experienciados por mulheres assentadas da reforma agrária 

vinculadas à confecção artesanal. Os grupos pesquisados fizeram parte de um 

projeto de extensão da Universidade Federal de Pelotas, que ocorreu entre os 

anos (2014-2016) denominado “Trabalho Artesanal com Mulheres do Movimen-

to dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”, realizado no interior do municí-

pio de Pinheiro Machado/RS. A discussão sobre gênero em ambientes não for-

mais tem se tornado objeto de estudo no campo acadêmico, o que pode contribu-

ir com as análises e estudos sobre violência e seu enfrentamento. Detectar como 

se sistematizam as relações de gênero em nossa sociedade, superando o modelo 

patriarcal marcado pela desigualdade é mais uma temática indispensável a ser 

feita no campo educacional. Desse modo, essa investigação tem por objetivo 

apresentar a união entre a educação popular e a teoria feminista, contribuindo 

na organização de um espaço coletivo de diálogo e tomada de consciência para a 

desconstrução social do pensamento patriarcal, que historicamente vem cons-

truindo as identidades de sexo e gênero. 

 

Palavras-chaves: Mulheres; Trabalho; Educação Popular; Gênero.   
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Introdução  

 

A importância de estudar a discriminação contra mulheres no meio ru-

ral, dá-se, pela forma de distribuição injusta de tarefas e lugares sociais para 

homens e mulheres, decorrentes das relações sociais de sexo. Essa forma de 

divisão é histórica, e adaptada de acordo os interesses de cada sociedade, tendo 

como características às atividades de cunho produtivo ao homem, enquanto à 

mulher é destinado as tarefas reprodutivas. Essa desigualdade de gênero está 

ainda mais presente no meio rural, sustentando-se em valores morais e tradições 

típicas deste contexto social.  

No entanto, indo na contramão desses valores, buscamos problematizar 

essa temática na área da Educação, com o objetivo de investigar como transcor-

reu o processo de conscientização dessas assentadas sobre o papel da mulher na 

construção das identidades de gênero, e de que forma essas mulheres buscaram 

subsídios para enfrentar a ideologia da “inferioridade feminina” e a dominação 

patriarcal. Os assentamentos pesquisados localizam-se no interior do município 

de Pinheiro Machado - RS, sendo eles o assentamento Santa Inácia, Campo Boni-

to, Alegrias e Pinheiro Machado, destes contamos com a participação de 40 mu-

lheres.   

 

Nossa caminhada 

 

Desde o ano de 2014, o projeto de extensão da Universidade Federal de 

Pelotas (UFPel) denominado, “Trabalho artesanal com mulheres do Movimento de 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)”, mobilizou-se em abordar a temática 

feminista sobre gênero e patriarcado por meio de oficinas artesanais encami-

nhadas com grupos de mulheres assentadas no interior do município de Pinheiro 

Machado - RS. Tínhamos como objetivo geral contribuir para um processo de 

emancipação36 e empoderamento37 dessas mulheres e como objetivos específi-

cos buscamos construir um espaço de convivência e de formação, numa perspec-

tiva existencial e profissional, em direção à revisitação das trajetórias de vida e 

                                                           
36 A emancipação humana aparece, na obra de Paulo Freire, como uma grande conquista política e ser 
efetivada pela práxis humana, na luta ininterrupta a favor da libertação das pessoas de suas vidas desumani-

zadas pela opressão e dominação social. As diferentes formas de opressão e de dominação existem em um 
mundo apartado por políticas neoliberais e excludentes não retiram o direito e o dever de homes e mulheres 

mudarem o mundo, através da rigorosidade da análise da sociedade, com vivencias de necessidades materi-

ais e subjetivas que contemplem a festa, a celebração e a alegria de viver (FREIRE 2000, apud MOREIRA, 
2017, p.145). 
37 Conceito central ao referencial teórico e prático de Freire, presente pela primeira vez no livro Medo e 

ousadia, escrito em parceria com Ira Shor (1986). Os autores já de início alertam para os equívocos a que o 

tema pode conduzir. Previne que deve ser tomado não no sentido de dar poder a alguém, em que o sujeito 

“recebe” de outro alguém recurso (com merecimento dele ou sem), dentro de uma perspectiva individualis-

ta, mas no sentido de ativar a potencialidade criativa de alguém, como também de desenvolver e potenciali-
zar a capacidade das pessoas (GUARESCHI, 2017, p.147). 
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de trabalho de cada participante. Promovendo desse modo, a circulação de sabe-

res, instrumentalizando-as, a partir de suas práticas e de suas experiências, a 

trabalhar com materiais alternativos e criar novos, visando qualificar o trabalho 

que já realizavam, enriquecendo seus próprios processos.  

A experiência das oficinas artesanais operou em diferentes campos da 

vida da mulher rural, desde o desenvolvimento das potencialidades criativas, até 

na promoção da autonomia38. Esse tempo em comunidade, possibilitou trocas de 

experiências de vida e fortaleceu cada integrante na sua subjetividade e coletivi-

dade. A amizade e o companheirismo dessas mulheres rurais, vinham se aniqui-

lando em sucessão das tarefas domésticas, que por vezes toma conta das horas 

que seriam destinadas ao lazer. Dentro da sociedade capitalista, o trabalho do-

méstico (aqui também compreendida a socialização dos filhos, o cuidado dos 

mais velhos e doentes) e a subordinação aos homens é vista como um processo 

natural. “De acordo com esse pensamento, é natural que a mulher se dedique aos 

afazeres domésticos, [...] como é natural sua capacidade de dar à luz” (SAFFIO-

TI,1987, p.09). O incentivo à integração dos encontros, trouxe à tona por meio de 

denúncias essas posições desiguais entre homens e mulheres e reconciliou o 

convívio coletivo, consolidando o fortalecimento e amadurecimento das lutas de 

gênero. 

 

O Trabalho Artesanal e a Educação Popular Feminista como possibilitado-

res de conquistas 

 

No início da intervenção do projeto algumas integrantes julgavam a ex-

periência do ‘fazer-artesanato’ complicada e muitas tinham receio de não desen-

volver essa capacidade. Esse medo de se lançar a novos desafios, nos revelou um 

abatimento profundo e enraizado na autonomia dessas mulheres rurais. Nesse 

contexto, a equipe do projeto empenhou-se em elaborar distintas possibilida-

des39, utilizando múltiplos materiais e motivando cada mulher a enxergar novas 

situações concretas. O resultado foi surpreendente e pode-se comprovar isso na 

fala de umas das assentadas: “Agora eu sei que mulher pode fazer muito mais do 

que só limpar a casa!” (Assentada X, 2016).  

                                                           
38 É uma das categorias centrais na obra de Freire. Uma tarefa fundamental no ato de educar, ligada a outros 

princípios basilares da prática educativa, seria fundamentalmente a autonomia do direito pessoal na cons-

trução de uma sociedade democrática que a todos respeita e dignifica (MACHADO, 2017, p.53). 
39 Possibilidade na obra de Paulo Freire, está associada a uma atitude transformadora que o educador neces-

sita ter gente a realidade observada. Na Pedagogia da indignação (2000), a possibilidade se apresenta 

como decisão, escolha, intervenção na realidade. A possibilidade está em dizer a palavra, “em desafiar os 

grupos populares, para que percebam, em termos críticos, a violência e aprofunda injustiça que caracteri-

zam sua situação concreta” (FREIRE, 2000, p.82). A possibilidade sempre existe em Freire, pois há sempre 

o que ensinar, sempre o que aprender e ela situa-se no experimentar com intensidade a dialética entre a 
“leitura do mundo” e a “litura da palavra” (HERBERT, 2017, p.324). 
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A metodologia do projeto de extensão, esteve intimamente conectada a 

prática educativa de Paulo Freire, ligados aos conceitos do coletivo40, dialogici-

dade41, autonomia, emancipação e libertação42, compreendendo que o aprendi-

zado é algo dinâmico e construído coletivamente, respeitando os saberes indivi-

duais de cada um. É por isso, que cada integrante, pode participar contribuindo 

com seu saber prático, indicando o uso de sucatas naturais proveniente do meio 

                                                           
40 Para Paulo Freire a educação é um ato político, portanto um trabalho coletivo, que reeduca lodos os 

sujeitos e atores envolvidos. Envolve postura e atitude diante do mundo e do homem, que é diferente um do 

outro com suas culturas e crenças. Não são as teorias modernas ou os conceitos abstratos que educam. É a 
pratica concreta que, sendo pensada a luz da teoria, transforma a realidade histórica de ada povo. Esta é, em 

suma, a Pedagogia de Paulo Freire – uma práxis transformadora das estruturas e das pessoas, presentes em 

todas as suas obras, em especial em Pedagogia do oprimido, Educação como pratica da liberdade, Peda-
gogia da autonomia e Pedagogia da esperança (GOÉS, 2017, p.77). 
41 A proposta de uma educação humanista-libertadora em Freire tem no diálogo-dialogicidade uma das 
categorias centrais de um projeto pedagógico critico, mas propositivo e esperançoso em relação ao nosso 

futuro. (ZITKOSKI, 2017, p.117). 
42 Libertação é um conceito central no pensamento freiriano, intrinsecamente vinculado a liberdade, consci-
entização e revolução. A centralidade da libertação na educação aparece primeiramente em Pedagogia do 

oprimido (1970), onde Freire descreve a libertação como uma práxis, “a ação e a reflexão dos homens 

sobre o mundo para transformá-lo” (FREIRE, 1970, p.79). Está conscientização exerce um papel no pro-

cesso libertador. Para Freire, a educação libertária tem sua razão de ser “no impulso inicial conciliador. Daí 

que tal forma de educação que aplique a superação da contradição educador-educandos.” (FREIRE, 1970, 

apud JONES, 2017, p. 243). 
 

Figura 8: Grupo de mulheres exibindo seus trabalhos de serigrafia com giz de cera em 

camisetas, assentamento Alegrias. 

Fonte: Acervo do Projeto, Jun/2016. 
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ambiente onde vivem e atribuições de técnicas para elaboração das peças produ-

zidas.  

A sucata natural mais utilizada pelas participantes origina-se do próprio 

ambiente de vivência e trabalho, podendo destacar aqui, as diferentes qualidades 

de sementes, galhos de árvores, palha de milho, cascas de ovos, pedras e musgos. 

A sucata industrializada derivou de materiais reciclados, resultados de produtos 

adquiridos por meio de compras pessoais na cidade ou doações de terceiros, 

como a caixas de papelão, garrafas pet, jornal, retalhos de tecido entre outros. 

Acerca disso, umas das participantes disse: “Às vezes a gente acha, que só as coi-

sas que são compradas é que são bonitas... olhe só pra esses artesanatos de cascas 

de ovos... quem poderia imaginar que poderiam ficar assim!” (Assentada J, 2014). 

 

 
 

 

 

A combinação das diferentes qualidades de materiais utilizados para 

confecção artesanal, resultaram em peças de cestaria em jornal, cerâmica fria, 

tapeçaria com malha, bonecas de palha de milho, fuxicos de retalhos entre ou-

tros. Os objetos produzidos no decurso do projeto foram vendidos na Feira da 

Reforma Agrária que segue acontecendo duas vezes por mês no centro da cidade 

de Pinheiro Machado/RS. 

Figura 2: Oficina de mosaicos com cascas de ovos em caixas de MDF. 

Fonte: Acervo do Projeto. Setembro de 2014. 
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O incentivo à produção artesanal se constitui como uma forma alternati-

va de incentivo às economias de base local, assegurando a preservação da cultu-

ra local, bem como a geração de emprego e renda para inúmeras famílias, consi-

derando que grande parte delas encontra no artesanato uma forma de garantir a 

manutenção do bem-estar de seus familiares (LEMOS, 2011).  

Nos últimos três anos de intervenção universitária, observou-se o forta-

lecimento do intercâmbio entre a Universidade e os assentamentos da reforma 

agrária, principalmente na construção de saberes necessários à libertação hu-

mana.  Por intermédio das narrativas de histórias de vida, foi possível denunciar 

a naturalização dos papéis sociais atribuídos a homens e mulheres, principal-

mente na divisão sexual do trabalho, onde à opressão de gênero foi percebida de 

forma mais acentuada no trabalho desenvolvido pelas mulheres.  Vejamos algu-

mas declarações, “Lá em casa, sempre me ensinaram que serviço doméstico era 

coisa da mulher fazer” (Assentada C, 2013); 

“Eu sempre como comida fria. Todo mundo senta na mesa e ergue o prato pra cima 

pra mim servir um por um, cortar a carne a salada, servir o suco. Quando me sento 

a comida já esfriou e todos já terminaram de comer. Fico sozinha na mesa” (Assen-

tada C, 2015). 

A denúncia, não é uma tarefa fácil, e representa um grande avanço na lu-

ta feminista.  Reconhecer o opressor, é o primeiro passo na luta contra os abusos 

exercidos pelo sistema patriarcal e nos permite dar sentido ao processo de desa-

lienação das categorias sociais mais discriminadas, “que na ordem das bicadas 

são as mulheres”.  

 

Figura 3: Artesanatos produzidos durante as oficinas de projeto. Município de Pinhei-
ro/Machado/RS. Fonte: Acervo do Projeto, 2015. 
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É na dialética entre teoria e prática, que essas mulheres constroem saberes que 
movimentam-se socialmente, filosoficamente e politicamente em direção a equi-
dade dos gêneros. A apropriação da temática “o que é feminismo”, empodera e ofe-
rece elucidações para a mulher camponesa combater o patriarcado, desapegando-
as da normatização que lhes foram impostas desde o nascimento (NEGRETTO; 
SILVA, 2017, p. 2211). 

A imagem abaixo simboliza uma grande vitória do protagonismo femini-

no na luta pelo acesso à emancipação. Apresenta o encerramento das atividades 

do projeto de extensão “Trabalho Artesanal com Mulheres do Movimento de Tra-

balhadores Rurais Sem Terra (MST)” que se concretizou num evento de formatu-

ra organizado pelas próprias participantes. Nesse momento, tornou público a 

marcha de um dos grupos atendidos pelo projeto de extensão, intituladas Guer-

reiras da Arte¹. Esse nome, originou-se durante no período de realização do pro-

jeto, e significa para as integrantes a força da mulher que luta, seja a luta pela 

reforma agrária, contra a divisão sexual do trabalho, nas frentes de massa, e em 

todo os lugares onde exista opressão. 

 

 

Não basta só libertar a mente, há uma grande necessidade  

de se libertar o corpo 

 

 

A importância de estudar a Divisão Sexual do Trabalho, dá-se pela existên-

cia do patriarcado43 enquanto discurso familiar ainda vigente na atualidade, 

                                                           
43Patriarcado é um “sistema de relações sociais que garante a subordinação da mulher ao homem” (SAF-
FIOTI, 1987, p.16).  

Figura 9: Formatura grupo de mulheres Guerreiras da Arte. Assentamento Santa Inácia  
– Município – Pinheiro Machado/RS. 

Fonte: Acervo do Projeto. Mar, 2016. 
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principalmente no mundo rural. Heleieth Saffioti (1987) desenvolveu em sua 

obra a temática do patriarcado e nos mostrou o quanto ele tem sido impedidor 

da emancipação feminina. A subordinação da mulher a este sistema opressor é 

naturalizada e desvalorizado desde as atividades laborais e essências para so-

brevivência humana, como preparar o alimentos, cuidado das crianças e higieni-

zação do ambiente de vivência, até na “ajuda prestada ao marido”. Essa ajuda 

significa que muitas das mulheres assentadas trabalham lado a lado diretamente 

com o companheiro na lavoura e não são reconhecidas pelo trabalho realizado, 

não participam dos lucros e não recebem retorno igualitário nas atividades de 

ordem doméstica, causando consequentemente frustação e desconforto, confor-

me afirma uma assentada: “Queria ser mais valorizada como esposa, como artesã 

e agricultora. Queria que me respeitassem mais” (Assentada, M, 2016).  

Para Hirata e Kergoat (2007), essa “complementariedade” que existe no 

trabalho realizado pelas mulheres, está ligada na própria reprodução dos papéis 

sexuados, que podem aparecer de diversas formas. No modelo tradicional e fami-

liar à nossa sociedade, o papel doméstico é assumido inteiramente pelas mulhe-

res, e o papel de “provedor” é sempre atribuído aos homens. Nessa representa-

ção social cabe exclusivamente às mulheres conciliar vida familiar e trabalho 

agrícola.  

Mesmo que o primeiro passo para o processo de libertação tenha sido da-

do, ainda há muita luta pela frente. Verificamos que, pelo viés de uma Educação 

Popular Feminista, voltada para construção coletiva de conhecimento, a mulher 

camponesa conquistou a liberdade intelectual e se libertou das amarras ligadas 

ao pensamento patriarcal machista e conservador, que até dado momento ela 

ajudava a reproduzir. Essa libertação aconteceu a partir do momento que elas 

buscaram respostas para compreender a naturalização dos processos sociocultu-

rais de discriminação contra mulher e outras categorias sociais. Concomitante-

mente, essas mulheres buscaram aplicar essas novas reflexões na prática, ou seja, 

dentro da esfera familiar. Porém, a luta por mudanças na vida pessoal e social, 

nem sempre trazem os objetivos pretendidos, isso porque historicamente, o 

patriarcado empenhou-se muito para ser um sistema social que castra não só as 

mulheres, mas também os homens. 

Para se aprofundar na questão da luta contra a opressão de gênero no 

campo, é necessário primeiramente se deter em alguns pontos importantes da 

Pedagogia Popular de Freire. Primeiro, é que, segundo Paulo Freire (1987) “Nin-

guém liberta ninguém, ninguém liberta-se sozinho, os homens se libertam em 

comunhão”. Essa ideia de liberdade traz uma necessidade de ações conjuntas. 

A organização inicial entre as mulheres pesquisadas por exemplo, e a cons-

tante comunicação entre elas foi extremamente importante e fundamental para 

que o processo de libertação se torne-se uma possibilidade. Porém, para que esse 

processo se torne realidade, é necessário engajamento de todas e todos em prol 
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da mesma causa, só assim podemos transformar a realidade. Desse modo, todas e 

todos devem participar dos espaços de decisão, todas e todos devem dividir as 

atividades comuns do dia a dia e todas e todos devem lutar contra a opressão de 

gênero. Só assim, a luta contra o patriarcado no meio rural não se tratará de 

mero ativismo. 

Para que o processo de libertação, não se trate de mero ativismo é neces-

sário reflexão para transformação. A reflexão é a capacidade dos indivíduos em 

grupo, reconhecer em que nível está essa opressão e de que forma ela é pratica-

da. Sem a reflexão, o engajamento se torna algo utópico que não gera um diálogo 

legitimo em interesse da mesma causa.  

O questionamento transformador, ainda que contenha boa dose de irreverência, 
representa um estágio muito mais complexo da consciência crítica. Este passo 
mais adiante inclui a coragem do irreverente, mas exige também a coerência na 
demolição das injustiças, compreensão clara das possibilidades de redefinição das 
relações sociais, propositura dos caminhos a serem trilhados. Ora, para que as 
pessoas se conduzam desta forma é preciso que se informem muito bem sobre as 
situações vividas, reflitam sobre elas e as discutam com outros críticos do status 
quo vigente. Discussões francas e abertas são altamente esclarecedoras, melho-
rando, via de regra, a compreensão dos problemas e, por conseguinte, também as 
estratégias de luta formuladas para combatê-las (SAFFIOTI, 1987, p.102). 

Para nos libertamos das garras dos nossos opressores precisamos encon-

trar no diálogo a nossa arma de defesa. A maioria das mulheres e dos homens 

camponeses são coagidos a ficarem silenciados, não podendo expressar suas 

opiniões tornando-se pessoas submissas aos detentores do poder da sociedade 

vigente. O diálogo é a base da comunicação, por via dele que conheceremos o 

outro, suas carências e necessidades. Se eu não escuto o outro eu não o conheço. 

A palavra é a chave da libertação do oprimido (MEDEIROS, 2008). 

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos homens. Não 
é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há 
amor que o funda. Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, diálogo. Daí 
que seja essencialmente tarefa de sujeitos e que não possa verificar-se na relação 
de dominação. (FREIRE 1987, p.45). 

Outro fator importante no processo de libertação e emancipação de ho-

mens e mulheres assentados, é atentar para o processo inverso, isto é, se nossas 

motivações forem apenas igualar-se ao nosso 'opressor', ou mesmo, usurpar o 

seu lugar, ter o seu poder, daremos continuidade ao ciclo vicioso da opressão. 

Vamos nos igualar exatamente aquilo que tanto criticamos. E desse modo, a luta 

perderá o sentido. “E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao 

buscar recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem 

idealistamente opressores, nem se tornam, de fato, opressores dos opressores, 

mas restauradores da humanidade em ambos” (FREIRE, 1987, p. 16).  
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Se há desejo de desconstruir a opressão, não podemos construir novos 

processos. É necessário superar essa condição e encarrar um novo papel social, o 

de restaurador da humanidade dentro da sociedade. Se essa luta é feminista, 

humanista e histórica, a preocupação dos oprimidos é com o opressor. Nosso 

papel é, nos libertamos da condição de oprimidos e libertar os opressores, que 

precisarão reconhecer a sua condição.  

 

Conclusão  

 

Problematizar a luta feminista pelos viés da educação popular, pode ser 

definida como uma forma de educar transformadora, que liberta o ser humano, 

atuando contra os efeitos de uma psicologia da opressão, contribuindo para a 

humanização de uma sociedade menos injusta, menos iníqua, menos castradora. 

O enfrentamento da opressão, do anonimato político, social e econômico, diz 

respeito à todas as mulheres e homens que querem tornar-se sujeitos de direito 

a partir de um direito que se comporte diferente do está imposto. 
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“COMO ELES ARRANJAM ADESÕES”: OS 
EMBATES POLÍTICOS DURANTE  

O PROCESSO ELEITORAL DE 1945  
NO SUL GAÚCHO 
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Resumo: O ano de 1945 marcou a história com o fim da Segunda Guerra Mundi-

al, que significou também a derrota dos regimes totalitários que dominavam a 

Europa. Por consequência, na América do Sul, países como o Brasil e a Argentina 

iniciaram um processo de redemocratização, acompanhando a onda democráti-

ca.  No Brasil, Getúlio Vargas promove a reabertura político-partidária em abril 

de 1945. Esse processo levaria a organização de partidos de âmbito nacional e 

naquele ano as disputas, sobretudo presidenciais, se concentrariam em torno de 

duas legendas: PSD, organizado pelos apoiadores de Vargas e a UDN, organizada 

pelos opositores.  Nessa perspectiva, a reabertura política passa por elementos 

de temporalidade, experiência e expectativa pertinentes ao estudo histórico.  

Dito isso, o presente trabalho analisará alguns episódios de confronto político 

entre dois grupos, PSD e UDN, no sul do Rio Grande do Sul. Como fontes desse 

trabalho serão utilizadas as notícias sobre esses eventos publicados nos jornais 

da época, objetivando entender os embates políticos, registrados nos jornais, que 

ocorreram nas eleições de 1945 no sul gaúcho e seus desdobramentos. 

 

Palavras-chave: Redemocratização; Partidos; Jornais. 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os embates entre diferen-

tes grupos políticos44 durante reabertura eleitoral de 1945 no extremo sul do 

Brasil, a região sul do estado do Rio Grande do Sul, por meio de fontes jornalísti-

cas das cidades de Pelotas e Rio Grande. Nesse momento, tanto os partidos polí-

ticos, quanto populares, entraram em conflito na defesa de diferentes propostas 

de sociedade. Os partidos – mais especificamente o Partido Social Democrático 

                                                           
44 De acordo com Carl H. Landé (1977), os agentes tendem a se organizar em grupos políticos, com o 

intuito de maximizar força em prol dos seus objetivos. Para o autor, os grupos que atendem a este requisito 
poderão ser enquadrados como políticos. 
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(PSD) e a União Democrática Nacional (UDN)45 – buscavam, primeiramente, a 

vitória nas urnas, que lhes garantiria o monopólio da produção e controle do 

poder simbólico exercido pelo Estado. Por outro lado, os populares – representa-

dos pelos queremistas – defendiam a manutenção dos direitos trabalhistas e dos 

avanços sociais do período Vargas (1930-1945).  

Entretanto, queremistas e pessedistas se colocavam como signatários do 

legado varguista, enquanto a UDN se firmava como oposição ao então presidente 

da república. Essa dualidade centralizou os debates durante 1945 no sul gaúcho. 

Nem sempre as discussões ocorreram de modo pacífico, apenas no campo das 

ideias, além de emoções, as disputas políticas, muitas vezes, chegavam às vias de 

fato.  

Na região, não havia um jornal totalmente oposicionista, como o Diário 

de Notícias de Porto Alegre. Na cidade de Rio Grande o jornal Rio Grande se apre-

sentava como imparcial, assim como os demais jornais, mas era possível perce-

ber uma inclinação udenista. A outra folha riograndina, o jornal O Tempo, emitia 

posicionamentos pró-varguista, sendo também a favor dos queremistas. Já o 

Diário Popular de Pelotas era claramente identificado ao PSD.  

Sendo assim, as notícias sobre a UDN e os grupos oposicionistas apareci-

am de maneiras diferentes em cada jornal. No Rio Grande, elas ocupavam prati-

camente o mesmo espaço das notícias dos “de dentro” 46, assim como no jornal O 

Tempo, a diferença é que, por vezes, era perceptível certa inclinação para os opo-

sicionistas, apesar desta folha publicar todos editais federais e municipais, o que 

denota o caráter mais brando da censura estadonovista nesse momento. No Diá-

rio Popular essa relação era diferente, quase nenhuma notícia da oposição foi 

divulgada ao longo de 1945. Os opositores só tiveram espaço até a criação da 

coluna “Nos domínios da Política”, no mês junho. Depois disso, os de fora só apa-

reciam para receber críticas. Já O Tempo publicava reportagens sobre todas as 

correntes, embora apresentasse uma inclinação pró-governo visível nas matérias 

favoráveis ao governo e aos trabalhadores e nos posicionamentos em momentos 

de acirramento das disputas políticas. 

Dito isso, buscaremos abordar um cenário mais amplo dos embates polí-

ticos em tela, analisando não somente as elites políticas, mas todos os grupos 

participantes do processo, nos remetendo a perspectiva da História Cultural da 

Política (BÖSCHA; DOMEIERB, 2008). Desse modo, destacaremos a participação 

                                                           
45 Os partidos com maior destaque nessa etapa do processo no Rio Grande do Sul eram o PSD e a UDN, 
que rivalizavam polarizando o campo político (retomaremos esse conceito mais a frente). O Partido Comu-

nista Brasileiro (PCB) não aparecia com tanto destaque na impressa local, apesar de possuírem uma atuação 

relevante na cidade de Rio Grande. Já o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) até outubro de 1945 não havia 

sido fundado no estado, fato que ofuscou seu protagonismo nesse primeiro momento. 
46 Utilizaremos das categorias “de dentro” e “de fora”, desenvolvidas por Skidmore (1996), para designar, 

respectivamente, partidos e sujeitos que estavam a favor ou faziam parte do grupo governista e aqueles 
contrários ao governo. 
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do maior número de agentes possíveis, como, por exemplo, os queremistas, os 

partidos e os jornais, que realizavam uma atuação ativa no processo, pautando as 

discussões de acordo com os seus interesses. 

 

Os embates políticos (Junho – Setembro de 1945) 

 

Em junho de 1945, animada pela lei eleitoral47, a oposição lança uma 

carta, através do Diário de Notícias, Assis Chateaubriand, em defesa da candida-

tura de Eduardo Gomes, dando conta de um movimento organizado na cidade de 

Rio Grande com a realização de vários comícios, fundação de um comitê que 

contaria com a simpatia popular. Teriam assinado essa “missiva” 48 lideranças 

locais apontadas como prestigiosas.      

No dia 03 de junho, em uma nota publicada pelo Diário Popular, e nos 

jornais de Rio Grande, os mesmos autores da missiva em favor de Eduardo Go-

mes, vem a público denunciar o caráter fraudulento da publicação e negar seu 

apoio ao candidato udenista:  

DECLARAÇÃO. Os signatários da presente, surpreendidos com a notícia publicada 
na edição de hoje, do jornal “Diário de Notícias”, de Porto Alegre, em “Suas Notas 
Políticas”, intitulada A OPOSIÇÃO EM RIO GRANDE, da qual consta os nomes dos 
infra-inscritos como signatários de uma missiva enviada aos Diários Associados, 
hipotecando solidariedade ao exmo. sr. Brigadeiro Eduardo Gomes e fazendo refe-
rências á vários comícios e reuniões aqui realizados Pró Candidatura de S. Excia., 
declaram que a referida missiva é falsa, como falsas são as assinaturas constantes 
da mesma. Declaram ainda não terem conhecimento de quaisquer “Comícios ou 
Reuniões aqui realizados pró candidatura Eduardo Gomes, conforme consta, da 
forjada missiva. Rio Grande, 2 de junho de 1945. Assinados: Arnold Coimbra; Ar-
mando Oliveira Couto Dias; Lindalvo Alberto Curupi Monteiro; Ernani Ramos La-
ges; Lourival da Rocha Cristelo; Pedro Carlos Peixoto Primo; Evento Rosa; Iran Ri-
beiro. (Diário Popular, 03/06/1945, p. 08). 

A nota relata a publicação de uma missiva pelo Diário de Notícias, na 

qual, os sujeitos que subscrevem a nota constituiriam numa frente a favor de 

Eduardo Gomes. No entanto, os mesmos desmentem tal notícia a eles vinculada.  

O debate através dos jornais dá conta de um ambiente tensionado com 

os jornais diretamente envolvidos na disputa política. A “criação” de fatos não 

era algo incomum neste contexto, existem outros exemplos de matérias, artigos, 

notícias inventadas por partidos e jornais visando promover seus pontos de vista 

                                                           
47 O processo de redemocratização de 1945 contou com diversas etapas. Ele começa no final de 1944, nos 
bastidores do governo, e ganha publicidade a partir de janeiro do ano seguinte. Contudo, o processo eleito-

ral de fato inicia após a publicação do Decreto Lei nº 7.586 de 28 de maio de 1945, que “regula, em todo o 

país, o alistamento eleitoral e as eleições a que se refere o art. 4º da Lei Constitucional nº 9, de 28 de feve-

reiro de 1945”. 
48 “Significado de Missiva: s.f. Carta; bilhete em que uma mensagem é enviada a alguém. 

Bilhete; mensagem enviada a alguém com o intuito de comunicar alguma coisa.” Disponível em: 
http://www.dicio.com.br/missiva/ Acessado em: 16/08/2017. 
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e detratar opositores. A resposta rápida dos envolvidos e a repercussão deste 

fato na imprensa nacional apontam para uma intensificação da mobilização polí-

tica tanto local como nacional.       

Do ponto de vista da oposição, a divulgação da existência de uma frente 

eduardista em Rio Grande, reforçaria a posição da UDN na capital do estado, 

visto seu perfil industrial da cidade, sua localização estratégica e seu importante 

contingente de trabalhadores, por isso, os sucessos udenistas na região sul, 

acrescentariam ao capital político49 dos de fora. Porém, talvez, contrariando as 

pretensões da oposição, a notícia não ficou restrita a capital, pelo contrário, ga-

nhou repercussão nacional, chegando às páginas do jornal carioca “A Noite”.  

Com o título: “Como eles “arranjam” adesões” (A Noite, 05/06/1945, p. 

8), o jornal carioca divulga a negativa dos líderes riograndinos enfatizando que: 

“deve tratar-se de uma carta forjada, possivelmente por inimigos, com interesses 

ocultos, tendo tomado providências para apurar os responsáveis pelo citado 

documento”. O interessante, é que no jornal carioca a disputa política através da 

imprensa avança no sentido de desqualificar a oposição, acusando-a de fraude.  

No mês seguinte, o Diário Popular volta a carga contra a oposição, agora, 

utilizando da falta de articulação política do discurso oposicionista. 

SURPREENDENTE: JORNAIS DA OPOSIÇÃO PROVOCAM UMA CAMPANHA A FA-
VOR DO GOVERNO! Com a sua ordem do dia de atacar o governo sistematicamen-
te, sempre e sempre, sem maiores análises ou considerações em torno dos assun-
tos tratados, os jornais oposicionistas acabam de cometer uma de suas maiores 
“gafes” [...]. E, por mais surpreendente que pareça, eles, com a sua diretriz de ata-
car sempre, com ou sem razão, acabam de provocar uma verdadeira campanha 
popular em favor do governo. Trata-se, nada mais, nada menos, das acusações fei-
tas pela oposição ao plano de eletrificação do Rio Grande do Sul, do qual foi grande 
pioneiro o dr. Walter Jobim, candidato do Partido Social Democrático à governança 
do Estado e atual secretário das Obras Públicas. O monumental plano de eletrifica-
ção, que está sendo executado com toda a urgência e que virá permitir ao Rio 
Grande do Sul um surto de progresso verdadeiramente surpreendente, fazendo 
baixar o preço da energia elétrica de maneira fantástica e possibilitando o seu for-
necimento a quase toda a terra gaúcha, está sendo atacado pela oposição como 
bolchevista, palavra cujo sentido eles parecem não conhecer sequer de longe. [...] 
Os oposicionistas aqui do Sul, quando se fala no assunto, “despistam”, procurando 
mudar de conversa, dizendo que talvez os seus colegas do Rio não conheçam as 
necessidades fundamentais do Rio Grande do Sul. A verdade, porém, é que eles pa-
recem conhecer apenas as suas próprias necessidades e é para a satisfação destas 
que, sem a menor coerência, ora acusam o governo de fascista, ora afirmam que os 
seus planos são bolchevistas, não se preocupando sequer em salvar as aparências, 
declarando cousas completamente opostas de um dia para outro, apenas com o 

                                                           
49 O capital simbólico é: “uma propriedade qualquer (de qualquer tipo de capital, físico, econômico, cultu-

ral, social), percebida pelos agentes sociais cujas categorias de percepção são tais que eles podem entendê-

las (percebê-las) e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor. (BOURDIEU, 2002, p. 107)”. Do mesmo modo: 

“O capital político é uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no reconhecimento ou, 

mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem a uma pessoa — ou 
a um objecto — os próprios poderes que eles lhes reconhecem. (BOURDIEU, 1989, p. 187-188)”. 
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lema de atacar sempre e o mais violentamente possível. (Diário Popular, 
20/07/1945, p. 08). 

Essa notícia revela, por parte da oposição, uma visão dogmática, liberal, 

regionalizada do país e dessintonizada em relação aos interesses populares, 

afinal, quem seria contra um plano de eletrificação que levasse energia ao interi-

or e fornecesse a mesma a preços mais acessíveis.  

Provavelmente essa visão é reflexo do antigo modo de fazer política, cu-

jos partidos eram regionalizados, fragmentados pelo país, ou seja, aqueles gru-

pos que agora fazem parte da oposição, uma parte deles estava acostumada com 

o modelo político anterior a 1930, que nesse momento não se sustenta, pois, é 

necessário pensar de maneira nacional. Do outro lado temos os governistas, que 

nasceram “dentro do governo” (SOUZA, 1983), apresentam uma maior facilidade 

de enxergar o conjunto nacional levando em conta suas particularidades.  

As matérias examinadas revelam a existência de uma luta simbólica 

(BOURDIEU, 2002) dentro da mídia. Logo no começo da reportagem, ela faz refe-

rência aos “jornais oposicionistas”, isso pressupõe a existência dos não oposicio-

nistas, o que coloca o Diário Popular nesse lado. O artigo sobre os de fora, mostra 

o trabalho afinado do periódico a partir dos erros adversários e, certamente, o 

inverso também era verdadeiro. 

No dia 05 de agosto, Ernesto Dornelles faz um pronunciamento, na qual 

afirma que a oposição está em declínio e que seus ataques “superviolentos”, que 

repetia a política do passado, estavam afastando o público de sua campanha.  

Na realidade, não se pode falar em redemocratização, como o fizeram os líderes do 
eduardismo usando, ao mesmo tempo, a velha manobra de “ou estás conosco, ou 
és fascista, quiçá comunista”. Eles mesmos se encarregaram de mostrar que não 
são democratas, não admitindo sequer a divergência de opiniões. Tal espírito de 
preponderância pessoal, absolutamente antidemocrático, foi não há dúvida, o fun-
damento primeiro da impopularidade dos propagandistas da U.D.N., a quem fal-
tam ideias novas, atualizadas com as novas reivindicações populares, que não po-
dem ser postas de lado. (Diário Popular, 05/08/1945, p. 12). 

 

Em meio a toda critica realizada a UDN, existem algumas questões que 

historicamente correspondem ao modo de agir das duas siglas. Primeira, o pes-

sedista Ernesto Dornelles questiona os valores democráticos da UDN, mas, os 

dois partidos possuem tendências antidemocráticas, como dizemos popularmen-

te trata-se “do sujo, falando do mal lavado”, visto que o país se encontrava num 

regime ditatorial idealizado por integrantes do PSD. Segunda, realmente os edu-

ardistas não tinham a mesma aderência dos varguistas nas camadas populares, 

já o PSD possuía certa aceitação – de acordo com o que podemos observar nos 

jornais – devido à vinculação a imagem de Getúlio Vargas, frequentemente evo-

cada pelo partido no Rio Grande do Sul, que lhe garantia um capital simbólico 
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considerável. A questão aqui é, que de tempos em tempos, a História parece se 

repetir, e esse antagonismo de 1945 no extremo sul do Brasil é muito semelhan-

te ao que vivemos nos dias atuais, na qual, ao defender um posicionamento, logo 

você é enquadrado dentro de um grupo que se opõe a outro. Daí talvez, não seja 

a História que se repete, mas o modo de fazer política que marcou profundamen-

te nossa cultura política50. 

No início de agosto, na Vila Madureira, Rio de Janeiro, um comício da 

UDN teria sido interrompido por um grupo de queremistas. De acordo com a 

versão divulgada pelo Diário Popular (09/08/1945, p. 08), eles estavam respon-

dendo as provocações e ofensas da oposição ao presidente. Esses conflitos, que 

eram bastante comuns no período, também podem ser observados no sul do Rio 

Grande, ou seja, a região sul não estava descolada do restante do país, embora 

tivesse certas particularidades. Durante o movimento Pró-Anistia, que ocorreu 

no mês de abril de 1945, houve vários ataques ao presidente Vargas acusando-o 

de “ditador” e “fascista”.  Esses ataques – tanto em Pelotas como em Rio Grande – 

partiam de uma oposição organizada e que utilizava os mesmos argumentos e as 

mesmas táticas udenistas observadas nos demais centros nacionais. A resposta 

dada pelos populares também não destoava daquilo que se via em outras cidades 

do país. Como em outras situações semelhantes, populares saíram em defesa do 

presidente. Mais do que difusa, essa reação partia de trabalhadores organizados, 

que estavam engajados para defender Vargas (FERREIRA, 2003; 2005). Na pers-

pectiva da imprensa favorável ao governo, os responsáveis pelos tumultos e 

conflitos não eram os trabalhadores, mas a oposição, cuja retórica agressiva e 

violenta ofendia Vargas e, indiretamente, os próprios trabalhadores que afiança-

vam o estado-social varguista: 

OS FATOS DE PELOTAS. Também aqui tivemos um comício, em regozijo a queda 
de Berlim, transformado de um momento para outro em reunião política de ataque 
ao governo de Getúlio Vargas, felizmente sem consequências mais sérias. CONDE-
NE-SE A VIOLÊNCIA, MAS APONTEM-SE OS SEUS CAUSADORES. Condenamos sim, 
e não temos dúvida em fazê-lo, a violência com que foram interrompidos os comí-
cios da oposição pelos operários cariocas, mas não hesitamos da mesma forma, 
para sermos, honestos com os próprios fatos, em apontar as suas causas e seus 
causadores, conscientes ou não, incluindo-os na mesma condenação. Longe fica-
ram os tempos dos discursos violentos e pessoais. Longe ficou o tempo em que o 
povo sempre estava disposto a aplaudi-los ou a escutá-los, sem protestar. (Diário 
Popular, 09/08/1945, p. 08). 

                                                           
50Segundo Rennó (1998, p.71): “Cultura política é definida, segundo Almond, como o conjunto de orienta-

ções subjetivas de determinada população (1990, p. 144). Inclui conhecimentos, crenças, sentimentos e 

compromissos com valores políticos e com a realidade política. O seu conteúdo é resultado da socialização 

na infância, da educação, da exposição aos meios de comunicação, de experiências adultas com o governo, 
com a sociedade e com o desempenho econômico do país”. 
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O jornal conclui com uma frase significativa para o momento: “Longe fi-

cou o tempo em que o povo sempre estava disposto a aplaudi-los ou a escutá-los, 

sem protestar”, que expressa à posição dos populares no novo campo político51, 

na qual eles não são apenas espectadores dos acontecimentos, mas sujeitos his-

tóricos atuantes dentro do processo.  

Porém, apesar da inserção dos trabalhadores, antigas práticas não desa-

pareceram durante a primeira “Era Vargas” (1930 - 1945), como, por exemplo, o 

coronelismo. Segundo Edgard Carone (1988), esta prática foi ressignificada du-

rante o período, sobretudo no Estado Novo, quando o sistema de intervenções 

permitiu a renovação das relações caudilhas com intermédio do governo, que 

colocava as elites locais no comando em troca do seu apoio. Em uma via paralela, 

só que contrária aos interesses dessa parcela da sociedade, o estado empoderava 

o trabalhador, através dos sindicatos e das leis trabalhistas.  

O resultado disso foi à inserção dos trabalhadores no jogo político, uma 

camada popular que adquiriu maior autonomia no período, uma das ambiguida-

des – do ponto de vista conservador – produzidas pelo governo Vargas. A maté-

ria a seguir mostra isso de maneira explicativa. 

Um fato humorístico teve lugar aqui quando da chegada do dr. Raul Pila para assis-
tir ao Congresso do Partido Libertador; levados por seus patrões, compareceram 
ao local em que desembarcou o dr. Pila numerosos operários, avisados previamen-
te para saudá-lo à chegada com grandes vivas. No momento combinado fizeram os 
“chefes” os sinais combinados e os operários nem se lembrarem do que fora com-
binado às pressas, estabanadamente, prorromperam em “Viva o dr. Getúlio Vargas, 
viva o Presidente da República”. Passados os primeiros momentos de confusão, a 
situação foi dominada, voltando tudo a normalidade. (Diário Popular, 11/08/1945, 
p. 06). 

Não foi um “estabano” a reação dos operários, eles agiram de maneira 

natural, de acordo com a autonomia conquistada. O espanto que gerou o “fato 

humorístico” foi, certamente, a falta de controle das elites tradicionais sobre o 

proletariado, reflexo das novas relações políticas/sociais do momento. Contrari-

ando as expectativas das oligarquias regionais, a adesão dos trabalhadores as 

suas causas já não era algo dado.  

                                                           
51 “O campo político é, pois, o lugar de uma concorrência pelo poder que se faz por intermédio de uma 

concorrência pelos profanos ou, melhor, pelo monopólio do direito de falar e de agir em nome de urna parte 

ou da totalidade dos profanos. O porta-voz se apropria não só da palavra do grupo dos profanos, quer dizer, 
na maioria dos casos, do seu silêncio, mas também, da força desse mesmo grupo, para cuja produção ele 

contribui ao prestar-lhe uma palavra reconhecida como legítima no campo político.  (BOURDIEU, 1989, p. 

185)”. Ainda, o autor coloca: “Os agentes por excelência desta luta são os partidos, organizações de comba-

te especialmente ordenadas em vista a conduzirem esta Forma sublimada de guerra civil, mobilizando de 

maneira duradoura, por previsões prescritíveis, o maior número possível de agentes dotados da mesma 

visão do mundo social e do seu porvir. (BOURDIEU, 1989, p. 174)”. 
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A reação dos trabalhadores a práticas “violentas” da oposição foram re-

correntes no período. Em Rio Grande, um comício da UDN teve um final inespe-

rado: 

Como estava anunciado, realizou-se às 20 horas de ontem, o comício promovido 
pela U.D.N. no Teatro 7 de Setembro. Falaram os oradores drs. M. Gerundo, Joa-
quim Luiz Osório, Vicente Russomano, Paulino de Melo Dutra e o ginasiano Gilber-
to Oliveira Cardozo. O teatro apresentava numerosos lugares vagos, no entanto, 
desde cedo, havia nas imediações, grandes aglomerações de povo. OS PRIMEIROS 
PROTESTOS. Ao falar o primeiro orador, em linguagem violenta, partiram da pla-
teia os primeiros gritos de protesto, saldos, principalmente, dos “queremistas”. Fi-
nalmente, o sr. Flores da Cunha encerrou a sessão, cerca das 23 horas, quando os 
protestos tinham tomado enorme vulto, principalmente do lado de fora do teatro. 
PROVIDÊNCIAS TOMADAS PELA POLÍCIA. As autoridades policiais pretenderam 
que o dr. Flores da Cunha deixasse o teatro pela porta dos fundos, a fim de evitar 
fatos sobre modo desagradáveis. No entanto, o dr. Flores da Cunha teimou em dei-
xar o recinto pela porta central. Nessa ocasião, acompanhado dos parceiros da 
U.D.N. recebeu uma estrepitosa e formidável vaia. A polícia procurou agir energi-
camente, sem cometer violências, no entanto, contra quem quer que seja. Da mas-
sa popular, já, então, animada de grande vibração e nervosismo, partiram várias 
pedras atingindo o próprio dr. Flores da Cunha, em pleno peito. O DR. FLORES DA 
CUNHA TENTA USAR O REVOLVÉR. Nessa ocasião, o dr. Flores da Cunha tentou fa-
zer uso do revólver, no que foi obstado por um oficial do Exército. Já, então, se 
formava uma grande e compacta massa de povo na esquina das ruas Andradas e 
20 de Fevereiro. PERDIDA A COMPARÊNCIA DO CORPO DE BOMBEIROS. As auto-
ridades policiais pediram, então a comparência do Corpo de Bombeiros, a fim de 
usar das mangueiras para dissolver a massa popular, cujo nervosismo parecia 
crescer. CHEGAM ELEMENTOS DA FORÇA FEDERAL. Como não chegassem os sol-
dados do fogo na impossibilidade da polícia conter o povo foi, então, pedida a pre-
sença de elementos da Força Federal que conduziram o dr. Flores da Cunha ao Ho-
tel Paris. Na manhã de hoje, o dr. Flores da Cunha, que quando Interventor sempre 
se negou a visitar Rio Grande, deixou a nossa cidade. (Diário Popular, 05/09/1945, 
p. 06). 

O comício da UDN estava sendo noticiado há quase uma semana pelo 

jornal Rio Grande, que mesmo antes do evento, sempre deu destaque a figura de 

Flores da Cunha em outros momentos e não se furtava de divulgar notícias da 

UDN. Porém, com a passagem do comício, o jornal não divulgou nenhuma notícia 

sobre como teria sido o evento. Por outro lado, o Diário Popular, divulgou a ma-

téria destacada acima e O Tempo se deteve a divulgar a versão dos trabalhadores.  

Filtrando as motivações políticas de cada divulgação, o que houve foi um 

comício com um final malsucedido, onde os oradores tiveram que ser conduzidos 

pelas autoridades devido ao grande número de descontentes que ocupavam a 

saída do teatro. Na versão do jornal O Tempo não encontramos nenhum indicati-

vo sobre a participação do público, ou que Flores da Cunha tivesse tentado sacar 

o revólver. Em contrapartida, aparecem outras informações não abordadas pelo 

Diário: 



88 

 

Em um ambiente de grande exaltação, realizou-se o comício da U.D.N., uma vez 
que os populares postados frente ao teatro 7 de Setembro, aos vivas a Getúlio Var-
gas e aos gritos a Waldemar Rippol, interrompiam a cada momento os oradores, 
criando um ambiente pesado, e que que a muito custo, e com muita habilidade, foi 
a ordem mantida pelas autoridades. A saída dos membros componentes do “Comí-
cio da U.D.N.” foi feita com garantias amplas das autoridades, que acompanharam 
os oradores até local seguro, mas sempre entre os apupos da multidão. Diversos 
incidentes surgiram, dando motivos a correrias, e chegando mesmo a serem agre-
didos alguns dos adeptos do Dr. Flores da Cunha, entre eles um cidadão cujo nome 
evitamos citar, que ao se referir a um grupo de manifestantes de cor preta, os tra-
tou de NEGROS NOJENTOS, como se esses negros não fossem brasileiros, e como 
se no BRASIL existisse, ou exista questão raciais. Os manifestantes empunhando 
uma Bandeira Brasileira e o retrato de GETULIO VARGAS, gritavam QUEREMOS 
GETULIO e por diversas vezes tentaram invadir o teatro o que não conseguiram 
tão somente, dada a intervenção enérgica das nossas autoridades. O comício de 
ontem, segundo conseguimos apurar, não foi um ato de repulsa ao candidato, da 
U.D.N. Major Brigadeiro do Ar Eduardo Gomes, e sim, contra os velhos políticos 
que o cercam, com os quais o público tem grande prevenção, e segundo palavras 
de um dos manifestantes, deles o, “O POVO TEM A MARCA QUENTE”. Respeitamos 
a opinião de todas as correntes mas lamentamos as ocorrências, pois desejaríamos 
antes registrar a realização do comício em um ambiente de ordem, numa afirma-
ção de eloquente e pura DEMOCRACIA. Entretanto, não podemos ocultar que um 
dos oradores foi o culpado pelo sucedido, uma vez que se referiu asperamente 
contra o Presidente GETULIO VARGAS, indiscutivelmente um ídolo do populacho, 
que já fez o seu canto cívico: a legenda, QUEREMOS GETULIO VARGAS. Impossibili-
tados de oferecer outras notas aos nossos leitores, dado a confusão que reinou du-
rante a referida reunião política, nos limitamos a registrar aquilo que vimos, o que 
fazemos despidos de qualquer orientação partidária pois o ‘O TEMPO’, é um jornal 
independente, portanto sem cores políticas. (O Tempo, 04/09/1945, p. 01). 

O jornal O Tempo também menciona o tumulto citado pelo Diário Popu-

lar, com a diferença que a hostilização dos queremistas era direcionada não ao 

partido, nem ao candidato à presidência, mas aos oradores presentes na cidade, 

que segundo a reportagem do jornal, provocaram a confusão na saída do teatro, 

pelos ataques que realizaram contra Vargas, sua obra, e por consequência aos 

queremistas, que teriam revidado. Fora isso, o jornal traz questões não mencio-

nadas anteriormente: como os gritos a Waldemar Ripoll, jornalista que teria sido 

morto a mando de Flores da Cunha em 1934; as ofensas racistas direcionadas 

por um dos correligionários da UDN, provavelmente um dos oradores. O inciden-

te em Bagé e o comício de Flores da Cunha em Rio Grande revelam um tensiona-

mento entre os udenistas e populares com o povo, assumindo uma posição de 

enfrentamento face às antigas lideranças regionais. A identificação da UDN com 

essas lideranças foi fator de enfraquecimento da candidatura de Eduardo Gomes 

na região Sul.    

A cobertura do fato pelo O Tempo segue no dia 07 de setembro, na qual, 

o jornal reforça a posição contra Flores da Cunha, que segundo o autor, foi o pivô 

de todo o problema. 
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O Povo e os Políticos. [...] Nesta cidade, os Comunistas: Os Progressistas; e os Cató-
licos já fizeram comícios, e os mesmos decorreram na melhor ordem possível, por-
tanto, o povo do Rio Grande, não é badernista, pois o que aconteceu com o sr. dr. 
Flores da Cunha, nesta cidade, aconteceu também em outras cidades do Estado, e 
lá não estavam os Riograndinos. A grande verdade é que o povo não tolera os polí-
ticos do passado, e, portanto, os apodos foram para eles, e nunca para U.D.N. por-
que esta tem em seio homens da estirpe moral do Major Brigadeiro do Ar Eduardo 
Gomes, bem como elementos do seu núcleo local, todos eles dignos do nosso aca-
tamento e da nossa estima. O sr. dr. Flores da Cunha, não podia esperar muitas 
cortesias de um povo que sempre relegou a um plano de indiferença, pois ainda 
está em nossa memória a sua recusa para as festas do Centenário da cidade, e o 
seu comparecimento a uma festa hípica no mesmo dia na cidade vizinha. Deverão 
surgir outros comícios. Os oradores que nos falam em linguagem elevada do pro-
grama político dos seus partidos, e nos falem claramente sobra a personalidade 
dos seus candidatos, e aí, hão de ver como os riograndinos, os escutarão com res-
peito, numa ambiente verdadeiramente democrático. Todos têm o mesmo direito, 
porque todos são brasileiros: Uns gostam de Luiz Carlos Prestes, outros do General 
Dutra ou do Brigadeiro Eduardo Gomes, mas a maioria gosta de Getúlio Vargas, 
respeitamos, pois, a Maioria, para que a Minoria possa também ser grande. Não 
somos queremistas, mas somos GETULISTAS, portanto repudiamos a desordem 
porque Getúlio Vargas já afirmou que garantirá a liberdade de todos, e que o Pre-
sidente Eleito será empossado. RUI BEVILAQUA. (O Tempo, 07/09/1945, p. 01). 

Até aquele momento as manifestações políticas não haviam gerado en-

frentamentos entre oposição e defensores de Vargas, apesar da retórica agressi-

va da oposição, como foi possível observar durante a campanha da anistia, os 

comícios não haviam chegado às vias de fato. Parece que a indignação, causada 

pelos ataques contra Getúlio Vargas, somaram-se a indisposição da população 

contra as antigas elites representadas na figura de Flores da Cunha.  

A folha menciona, e é possível confirmar, que o acontecido com Flores da 

Cunha em Rio Grande não foi um fato isolado, reações semelhantes ocorreram 

em outras cidades, como no caso de Jaguarão52, onde um comício presidido por 

Flores da Cunha e Joaquim Luiz Osório foi interrompido por trabalhadores. 

O articulista faz uma leitura atenta aos fatos e, até certo ponto, evitando 

tomar partido, o que não o impede de externar um ressentimento, que deve ter 

sido geral, em relação ao antigo interventor. Ao fim da nota, Bevilaqua, manifes-

ta-se como um getulista, categoria mais ampla capaz de incluir os queremistas e 

outros grupos, estes na sua maioria, que apoiavam Vargas contra seus detrato-

res.   

Apesar dos problemas gerados pelo comício, a oposição resolveu se de-

fender através de um manifesto lançado pela sua mocidade, cujo conteúdo não 

foi divulgado por nenhuma folha. Entretanto, a resposta a ele foi divulgada pelo O 

Tempo: 

                                                           
52 “Interrompido, em Jaguarão o comício organizado pela UDN” (Diário Popular, 31/08/1945, p. 06). 
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A “Ala Moça” da U.D.N., em nossa cidade, lançou um manifesto, “a população ordei-
ra”. Manifesto esse, enquadrado na ordem do dia das ‘oposições’, ataque e mais 
ataque ao “queremismo”. Eu, como membro desta plêiade de brasileiros, que cien-
tes de sua consciência democrática, fizeram ecoar, por esses céus do Brasil, o “que-
remos” símbolo da verdadeira democracia, onde sobe ao poder quem o povo 
QUER; não pude silenciar. Estas linhas, não são um ataque; mas sim uma defesa. 
Reconheço no candidato das oposições, um brasileiro digno deste nome e um ho-
mem cuja vida, toda ela, tem sido um exemplo de amor e patriotismo; mas também 
reconheço que, em torno de seu nome, se aglomeram velhos políticos, que se en-
contravam na letargia do comodismo; quando o Brasil passava por uma das épocas 
mais difíceis, de sua vida; e, agora, erguem-se para conglomerarem-se de salvado-
res da nacionalidade e outras perífrases que encham a boca deixando o coração 
vazio. Os seus intentos, longe de ficarem aí, vão mais além. Eles querem com sua 
falsa demagogia, destruir a grande obra do Presidente Vargas que, de a muito, já se 
impôs a consciência dos brasileiros, friso bem, em suspeitos. [...]. (O Tempo, 
07/09/1945, p. 01). 

A resposta ao manifesto, inicialmente, mostra que a reação da mocidade 

udenista foi colocar a culpa ou atacar os queremistas pelo ocorrido. Inclusive, em 

outro momento, o jornal havia divulgado que uma das versões levantadas apon-

tava para uma ação premeditada dos populares, ou seja, o problema não teria 

ocorrido por causa do discurso da oposição, e sim, por motivação dos queremis-

tas lá presentes. 

Além disso, a matéria em discussão segue o mesmo padrão da anterior, 

atacando aos antigos caciques políticos com uma linguagem respeitosa ao candi-

dato da oposição. Inclusive assumindo as qualidades do adversário apesar dos 

seus apoiadores, os políticos tradicionais. Contudo, isso abre espaço para questi-

onamento sobre a presença de figuras da oligarquia política regional ao lado de 

Vargas.  Lideranças tradicionais - como os Echeniques, os Duval, em Pelotas - 

teriam abandonado antigas práticas políticas? Acreditamos que não, mas a dife-

rença reside na composição dessas elites com o governo varguista e seus posici-

onamentos em aceitar os avanços da legislação trabalhista, por ele promovidos, e 

que foram significativos do ponto de vista dos trabalhadores. Trata-se de uma 

aliança que não é orgânica, pelo contrário, a aproximação dos antigos caciques 

com a política varguista tem por objetivo manter seus privilégios enquanto elite.  

A resposta ao manifesto da mocidade udenista ressalta as diferenças en-

tre os queremistas e os antigos caciques da oposição: 

[...] E sobretudo, estudai bem os “queremistas” eles representam a nação agradeci-
da ao seu presidente; eles sabem que “antes de 30 éramos um país fraco e dividido 
e hoje, somos uma nação forte, tratada de igual para igual no concerto das nações e 
também sabem que o autor desta formidanda obra é Getúlio D. Vargas. Ha dos que 
viviam à custa dos cofres públicos, e agora querendo retornar as vantagens e go-
zos de outrora, se aproveitam do momento de confuso, por que passamos, para 
iludir o povo com propagandas tendenciosos e transformaram, esse mesmo povo, 
em degraus para galgarem o poder. E, finalmente, julgai, com imparcialidade, 
quem compõe a mais baixa escória; assista um comício “queremista” e um da 
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“oposição”. Naquele vereis a propaganda convincente, o entusiasmo neste, vereis o 
ataque, o ódio o despeito. [...]. (O Tempo, 07/09/1945, p. 01). 

Em boa parte dos discursos da situação, um dos recursos muito utiliza-

dos é a comparação com a situação política anterior a 1930, um contexto presen-

te no espaço de experiência53 dos populares. Nessa dinâmica, a balança sempre 

era mais favorável aos de dentro, devido aos avanços sociais do período. Em con-

trapartida, não faltavam críticas aos de fora, como por exemplo: de querer viver 

do dinheiro público, serem demagogos, elitistas entre outras. Embora as críticas 

não estejam incorretas, elas têm seu fundamento no espaço de experiência dessas 

antigas lideranças, que não conseguem se descolar das práticas políticas da Re-

pública Velha. Consequentemente, sua incapacidade de compreender o novo 

cenário político engessa a formulação de um horizonte de expectativa condizente. 

Encerrando o trecho, o autor faz a comparação entre os dois comícios, na qual, 

removendo a paixão do autor, podemos afirmar que o da oposição, não só nessa 

região, sempre foi mais agressiva com tendências ao ódio, não tão distante do 

que vivenciamos na política atual. 

 

Considerações finais 

 

Diversos foram os momentos de troca de farpas entre os de dentro e os 

de fora. Não só entre junho e setembro ocorreram ataques, mas em outros mo-

mentos também. A diferença, é que os casos trabalhados nesse capítulo foram os 

pontos altos da oposição. Acontecimentos polêmicos, como da missiva aparen-

temente falsa lançada pelo Diário de Notícias, ou o comício da UDN em Rio Gran-

de, casos que viraram notícia nacional54.  

 Nesse período, os partidos revelam seu modus de fazer política, práticas 

como, por exemplo, publicar notícias fraudulentas, lobby político através da im-

prensa, subverter o discurso do adversário. Nada parecia passar despercebido ao 

olhar dos agentes envolvidos. Assim como os partidos, os jornais também foram 

                                                           
53 Reinhart Koselleck (2012, p.308) coloca que “[...] experiência e expectativa são duas 

categorias adequadas para nos ocuparmos com o tempo histórico, pois elas entrelaçam passado e futuro. 

São adequadas também para se tentar descobrir o tempo histórico, pois, enriquecidas em seu conteúdo, elas 
dirigem as ações concretas no movimento social e político”. Para o autor (KOSELLECK, 2012, p. 309), 

espaço de experiência “é o passado atual, aquele no qual acontecimentos foram incorporados e podem ser 
lembrados”. Ou seja, são experiências vivenciadas pelos sujeitos que estão presentes no seu consciente. Já 

o horizonte de expectativa pode ser entendido como “aquela linha por trás da qual se abre no futuro um 

novo espaço de experiência, mas um espaço que ainda não pode ser contemplado” (KOSELLECK, 2012, p. 
311). É nesse horizonte que homens e mulheres depositam suas esperanças e expectativas de futuro, cons-

truindo-as a partir de suas experiências, com base num prognóstico possível. Contudo, não podemos pensar 

que o espaço de experiência condiciona o horizonte de expectativa, pois o seu objetivo não é apenas traçar 

prognósticos de futuro, mas entender as tensões existentes entre passado, presente, futuro e a partir disso, 

pensar a noção construída pelos agentes sobre o seu tempo histórico. 
54 Sobre a falsa nota: “Como eles “arranjam” adesões” (A Noite, 05/06/1945, p.08); “Pedras ao Senhor 
Flores da Cunha e aplausos ao senhor Getúlio Vargas” (A Noite, 07/09/1945, p.06). 
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partícipes dos embates políticos e partidários. Neste caso, podemos citar o caso 

do jornal Rio Grande omitindo-se a respeito do comício desastroso da UDN, após 

tê-lo divulgado com bastante fôlego; o Diário Popular, se mostrando indiferente a 

outras legendas a não ser no momento de criticá-las; O Tempo defendendo os 

queremistas e revelando de forma clara, em títulos de primeira página e o silen-

ciamento do seu coirmão riograndino a respeito das ações pró-Vargas. 

 Também conseguimos observar, que a UDN não foi apenas um “saco de 

pancadas” dos governistas, da imprensa e dos populares, pelo contrário, reagia 

aos ataques a ela proferidos, prova disso, foi o manifesto de sua mocidade, dis-

tribuído pela cidade, contestado pela situação partidária e pelos queremistas. Por 

seu turno, os queremistas apareciam como um grupo autônomo que mantinha 

uma participação ativa nos acontecimentos políticos. Isso nos faz imaginar, ape-

sar dos poucos registros existentes, que houve ataques e contra-ataques em ou-

tras localidades mobilizando vários grupos políticos na região.  

Além disso, gostaríamos de destacar que os momentos de enfrentamen-

tos não ficaram circunscritos a esse período e a esses casos. Apenas foi uma op-

ção metodológica que selecionou boa parte dos enfrentamentos registrados que 

ocorreram durante a campanha eleitoral de 1945 no sul gaúcho.  Todavia, acredi-

tamos que se trata de um recorte pertinente, pois revelou diversas particulari-

dades dos grupos envolvidos, bem como, a conectividade do regional com o naci-

onal.  

Para finalizar, não podemos deixar passar o registro dos usos do passa-

do, do período varguista e do momento anterior, que foram utilizados de manei-

ra prática – de acordo com os interesses de cada grupo – e plástica55, se moldan-

do aos interesses dos agentes e oferecendo subsídios para o embate político. Sem 

sombra de dúvida, essas movimentações também moldaram os grupos em dispu-

ta no campo político regional.  
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DESEJO, LITERATURA E AIDS: UMA RE-
FLEXÃO APÓS UMA LEITURA DA OBRA 

DEPOIS DAQUELA VIAGEM (1997) 

SUELLEN CORDOVIL DA SILVA (UNIFESSPA/UFSM) 

 

 

Resumo: Verificamos que os alunos dos nossos dias possuem curiosidades cada 

vez mais intensas sobre a sexualidade dentre outros assuntos. Em alguns mo-

mentos existem literaturas como forma de paradidáticos em algumas escolas que 

procuram explicar sobre a vivência de uma pessoa com AIDS adquira na adoles-

cência. Por alguns dias de nossas adolescências tivemos uma felicidade de ser 

orientada por alguns professores a lermos livros sobre o assunto. Depois daquela 

viagem (1997) é um livro que completa 20 anos em 2017 e é uma obra autobio-

gráfica da autora Valéria Piassa Polizzi que descobriu em 1988 quando tinha 18 

anos de idade, que era portadora do vírus da AIDS.  Ela conta sobre sua experi-

ência sobre lidar com a doença em um período que a expectativa de vida de paci-

entes com HIV era de dez anos, além disso ela descreve sobre a importância do 

uso da camisinha nas relações sexuais. A sociedade parece propor uma lei do 

desejo, com isso verificamos com nossas leituras do doutorado da disciplina 

“Desdobramentos interdisciplinares das teorias feministas” que existem um 

grupo excluído por serem diferente. Pretendemos desenvolver uma reflexão 

sobre essa obra entre outras e a realidade do desejo, a literatura e a AIDS. 

 

Palavras-chave: Desejo, Literatura, Aids, Escola. 

 

 

 Verificamos que os alunos dos nossos dias possuem curiosidades cada 

vez mais intensas sobre a sexualidade dentre outros assuntos. Em alguns mo-

mentos existem literaturas como forma de paradidáticos em algumas escolas que 

procuram explicar sobre a vivência de uma pessoa com AIDS adquira na adoles-

cência. Por alguns dias de nossas adolescências tivemos uma felicidade de ser 

orientada por alguns professores a lermos livros sobre o assunto. Essa lembran-

ça despertou depois da leitura do artigo Amor em tempos de Aids: A ficção de 
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Sarah Schulman, Pablo Pérez e Hervé Guibert de Anselmo Alós que analisa três 

romances sobre questões sobre a pandemia de HIV/AIDS desenvolvido nessas 

narrativas.  

Dentre os livros lidos como paradidáticos na escola das “Freiras” (Escola 

católica), tínhamos que ler: Depois daquela viagem (1997). Esse livro completa 

20 anos em 2017 e é uma obra autobiográfica da autora Valéria PiassaPolizzi que 

descobriu em 1988 quando tinha 18 anos de idade, que era portadora do vírus 

da AIDS.  Ela conta sobre sua experiência sobre lidar com a doença em um perío-

do que a expectativa de vida de pacientes com HIV era de dez anos, além disso 

ela descreve sobre a importância do uso da camisinha nas relações sexuais. Con-

forme no trecho ela questiona e apresenta algumas perguntas problemáticas que 

desenrola as respostas ao longo da narrativa: 

Podemos continuar? Então, continuemos. Você deve estar se perguntando agora 
como foi que isto aconteceu e aposto que deve estar imaginando que eu sou pro-
míscua, uso drogas e, se fosse homem, era gay. Lamento informar que não é nada 
disso e, mesmo que fosse, não viria ao caso. Mas acontece que eu era virgem, nun-
ca tinha usado drogas e obviamente não sou gay.  
O que aconteceu então? É simples, transei sem camisinha. 
[...] Agora você me pergunta: onde é que estava a camisinha nesta história toda? E 
eu respondo: não estava. Se já existia a AIDS? Já, sim, só que era coisa de “veado”, 
de “grupo de risco. E, além do mais, segundo meu namorado, camisinha era coisa 
de “puta”. Eu não era “puta”; logo, não precisava de camisinha. O namoro foi conti-
nuando e, aos poucos, comecei a me sentir sufocada. Já não podia mais sair com 
meus amigos, não tinha mais tempo de estudar e cada vez que eu olhava para o la-
do era briga na certa. Não lembro direito como começou, só sei que ele passou a 
me bater. (POLIZZI, 1997, p. 06) 

Hoje essa autora realiza diversas palestras relatando sobre suas experi-

ências numa tentativa de colaborar com as reflexões sobre o ato sexual e o HIV. 

Em relação as estimativas sobre HIV e AIDS para o Brasil (2016): Em 2016, havia 

830.000 [610.000 – 1.100.000] pessoas vivendo com HIV; Em 2016, estima-se 

que tenham ocorrido 48.000 [35.000 – 64.000] novas infecções pelo HIV;O nú-

mero de mortes relacionadas à AIDS no Brasil foi estimada pelo UNAIDS em 

14.000 [9.700 – 19.000] em 2016.O dado mais recente sobre prevalência de HIV 

estimada para o Brasil em relatórios do UNAIDS é de 0,4% a 0,7% em pessoas de 

15 a 49 anos – em 2014.  

Observamos que no texto Gênero, epistemologia e performidade: estraté-

gias pedagógicas de subversão do professor Anselmo Alós destaca sobre as peda-

gogias culturais as quais estão relacionadas com as práticas de ensino de lugares 

diferentes da sala de aula. A aprendizagem pode ocorrer em qualquer lugar. Por 

isso, neste texto discute sobre a pessoa diferente, ou seja, a qual não segue a 

condição binária de masculina ou feminina, não é reconhecida como humana.  
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As noções de status do corpo também são discutidas neste texto, em es-

pecial, sobre as oposições da mente e corpo oriundas de propostas cartesianas. 

Porém, compreendermos que o sexo e o corpo são construções culturais, ou seja, 

precisamos pensar sobre os dois pontos como um processo social e analítico. 

Sexo e gênero são constantemente problematizados por Judith Butler.  

A antropóloga Gayle Rubli comenta que existe uma banalização sobre as 

formulações de identidade de gênero, sexo, desejos e fantasias sexuais. Com es-

ses surgimentos de novas características de identidades de gênero criamos no-

vos questionamentos sobre a lógica heteronormativa. A ideia de problematização 

sobre o gênero não é algo negativo de fato, mas, sim uma tentativa de desvendar 

características obscuras sobre o gênero na sociedade.  

A sociedade parece propor uma lei do desejo, com isso verificamos com 

as leituras que existem um grupo excluído por serem diferente. A heterossexua-

lidade é como um regime político conforme afirma Wittig (1992) para que se 

perpetua-se a opressão masculina sobre a feminina. 

Um professor, na disciplina de “Teoria da narrativa” na minha graduação 

na Universidade Federal do Pará, recomendou a leitura de Orlando de Virginia 

Woolf para as discussões em sala de aula. Nos trabalhos de Virginia Woolf verifi-

camos elementos textuais recorrentes apresentado por meio das teorias sobre o 

feminismo e diferentes pontos sobre a alteridade e o desejo.  Virginia Woolf era 

uma mulher que constantemente se preocupava com as questões de autoria fe-

minina. Ela elaborou obras que retratassem essas violências psicológicas sofri-

das por pessoas em construção sexual na sociedade as quais são incompreendi-

das pelos defensores da heterossexualidade, e, não de uma abertura para novas 

personagens literárias em uma continua busca de compreender sobre si e sua 

sexualidade.   

Observamos na obra Orlando de Virginia Woolf a dificuldade enfrentada 

pela personagem na tentativa de se descobrir como um ser em transformação. 

Podemos dizer uma ser em continua mutação. No trecho o personagem reafirma 

sua decisão de ir em busca de seus alvos: 

(…) Nenhuma paixão é mais forte, no peito humano, que o desejo de impor aos 
demais a nossa própria crença. Nada também corta tão pela raiz nossa felicidade e 
nos encoleriza tanto como sabermos que outros menosprezam o que exaltamos. 
(…) Não é o amor à verdade, mas o desejo de prevalecer (…) (WOOLF, 1978, p.83).  

Ao mesmo tempo observamos a utilização da sua versão andrógena ou 

intergênero descoberta pelas mudanças de roupas criteriosamente descritas 

pela autora. Essas mudanças de construção do gênero no personagem são tidas 

como úteis para desenvolver novos desejos por meio de suas experiências:  

(…) Parece que não tinha dificuldade em sustentar o duplo papel, pois mudava de 
sexo muito mais frequentemente do que podem imaginar os que só usarem uma 
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espécie de roupas. E não pode haver nenhuma dúvida de que com esse artifício co-
lhia uma dupla colheita, que os prazeres da vida aumentavam e sua experiência se 
multiplicava. (WOOLF, 1978, p. 123). 

Esse exemplo do personagem Orlando de não ter dificuldade em susten-

tar a dupla condição de gênero é mais uma característica que os transexuais 

demonstram ou pelo menos tentam em muitos casos. Em alguns momentos eles 

são reconhecidos como mulheres, porém não serão considerados sujeitos femi-

ninos conforme Alós afirma.   

 No artigo Narrativas da sexualidade: pressupostos para uma poética 

queer de Anselmo Alós verificamos alguns problemas dos regimes 

heteronormativos do sexo e do gênero e suas relações com uma reescritura da 

literatura diante deste contexto opressor da sociedade. Essa investigação 

proposta no artigo visa estudar a condição sexual individualizada na literatura 

queer. A visão política ronda de modo desconfortável nas obras literárias com 

uma temática homossexual ou plural de gênero. Consideramos que a crítica 

literária tem um papel de julgar e promover a produção de conhecimento, 

visando caminhos ideológicos. O autor descreve seu posicionamento político em 

relação as suas experiências sociais homofóbicas desde sua adolescência. As 

palavras levadas como primordiais neste texto são corpo, violência, política e 

sexualidade.  
 Para exemplificarmos casos de opressão de literatura masculina, 
vejamos o clássico do esteticismo de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray que 
causou um escândalo quando foi lançado pela primeira vez no final de 1800. 
Notamos uma história de um homem que aparentemente vende sua alma à 
juventude e à beleza eterna e sua vida de ruínas fica presa no quadro pintado por 
Basil Hallward, como se houve um pacto estético implícito na obra. No entanto, o 
personagem Dorian Gray é forçado a assistir seus atos e indiscrições através de 
um retrato envelhecido pendurado em sua parede. O Retrato de Dorian Gray é 
um trabalho que data do ano 1890. Depois de três julgamentos, foi condenado a 
dois anos de prisão, com trabalhos forçados, por “cometer atos imorais com di-
versos rapazes”.  
 O romance trata de um jovem chamado Dorian Gray que posa para um 
retrato pintado por Basil Hallward, um brilhante pintor do século XIX. O pintor 
afirma que a pintura de Dorian Grayé sua maior obra-prima, porque esconde o 
“Mais íntimo” de seu ser na pintura por causa de seus sentimentos e a idolatria 
da beleza do jovem Dorian, descrito pelo personagem pintor como “um jovem de 
beleza incomum.” A personalidade de Dorian, a princípio, retém toda a pureza e 
sinceridade de um garoto de 18 anos. Gradualmente, no entanto, essa personali-
dade está sendo revelada ou persuadida de uma forma corrupta e sombria atra-
vés das concepções de vida do aristocrata Lord Henry. Em um ambiente vitoria-
no a homossexualidade estava presente da vida do autor Oscar Wilde. O autor 
sofreu por sua sexualidade e sua obra foi recortada por ser considerada libertina 
pelas experiências sexuais do personagem Dorian Gray. Ou seriam experiências 
do jovem Oscar Wilde?  
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 Essas experiências sexuais representadas por meio da literatura já 

foram expressas durante muitos anos, porém as obras literárias rodeadas de 

ações de sexualidades ainda perturbam um regime heteronormativo. Teresa 

AdadaSell em seu livro intitulado Identidade: homossexual e normas sociais (his-

tória de vida) trata do crescimento das conquistas homossexuais e das questões 

desenvolvidas sobre a não homogeneização do reconhecimento brasileiro diante 

dessas conquistas homossexuais. Ela dá atenção ao ato de ouvir o Outro. Ela reco-

lhe as experiências de atores sociais (homossexuais), por meio de entrevistas, para 

entender os diversos contexto de repercussão de violência com esses atores.  

 O espaço de Florianópolis é chamado como um paraíso dos gays do 

país, devido toda uma conjuntura política na cidade que reservam garantias e 

proteção à orientação sexual. Por isso, verificamos no trabalho da autora, por 

exemplo, a lei orgânica do município de 1994 no artigo quinto, inciso quarto que 

afirma “A igualdade absoluta entre cidadãos coibindo discriminação por motivo 

de origem, raça, cor, sexo, idade, estado civil, crença religiosa, orientação sexual, 

convicção política e filosófica e outras quaisquer formas”, porém ainda essa lei 

na prática é muito distante de acordo com as experiências descritas por ela. Es-

ses personagens das entrevistas eram desta cidade em especial.  

 Então, podemos observar uma dificuldade social para melhor com-

preender os espaços de uma literatura queer. Alós propõe redefinir a noção desta 

poética queer numa tentativa de promover uma autonomia literária desses per-

sonagens. Os desafios sociais são diversos para se ter um espaço respeitoso para 

os homossexuais como exemplificado por Teresa Sell. Por isso, a proposta de 

uma linguagem poética para esses contextos sociais oprimidos demarca uma 

forma de desenvolvimento político por meio de uma escritura entrelaçada de 

histórias sociais. Com isso, a ferramenta da intertextualidade é uma estratégia 

crucial para dar voz as classes menos favorecidas, em especial, no contexto ho-

mossexual. Esse trabalho permite restabelecer uma resistência diante da propos-

ta ideológica heteronormativa. As rupturas do heteronormativo são pontes para 

novas ideias filosóficas e instaura uma exaltação a diversidade e a pluralidade de 

desejos oprimidos que contribuem para um avanço da igualdade social.  

 Os elementos da narrativa são importantes para se descrever os posi-

cionamentos políticos como formas de engrenagens para a construção de uma 

nova linguagem poética. Essas construções narratológicas são articuladas para 

deslocar a consciência heteronormativa, por meio de discursos implícitos políti-

cos na obra literária contemporânea. Os discursos silenciado das comunidades 

queer e feministas em outras instâncias sociais encontram na literatura uma 

forma de luta de defesa de suas histórias. Essa desestabilização heteronormativa 

com o surgimento de uma literatura gay trouxe uma autonomia desses sujeitos 

na sociedade. 

Na conferência de Sarah Schulman intitulada Desafios do feminismo: 

amigos diante da família, sociedade diante do governo (2013) afirma que existe 
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um distanciamento entre a comunidade do feminismo e a da LGBT, pois a segun-

da comunidade segue hoje um caminho ligado aos aparelho do Estado. Essa pro-

blemática levantada pela a autora é recorrente atualmente. Ela retoma situações 

vividas pela sua geração com uma gama de pessoas mortas pela AIDS pelo descuido 

governamental. O governo ainda não toma medidas suficientes em relação a doença 

que perturba uma massa marginalizada da sociedade e a comunidade LGBT.  

Com a retomada histórica dos anos 60 a autora aborda a necessidade de 

ser contra o imperialismo e o colonialismo. Dessa forma, havia um desejo da 

comunidade LGBT de transformação social onde as diversidades de sexualida-

des, gênero e contextos psicológicos emocionais não fossem punidas pelo estado. 

A sociedade hegemônica passou a entender os objetivos iniciais da Liberação Gay 

para Direitos Gays. Essa conquista LGBT procurava a igualdade social com a co-

munidade heterossexual abandonando os preconceitos. Porém, a problemática 

emocional e psicológica dessas pessoas foi abalada sob a perspectiva de exclusão 

dessa comunidade anteriormente.  

Hoje, o mercado capitalista tira usufruto desse novo movimento para 

elaborar seus produtos voltados para esse nicho. Criou-se um desejo de igualda-

de do movimento intenso pelo seu espaço no contexto mercadológico, com isso 

as questões de conquistas dos direitos de igualdade social eram deixadas de lado, 

bem como as condições básicas de manutenção da vida, como, por exemplo re-

médios para algumas pessoas com a saúde debilitada pela a AIDS. Com o passar dos 

anos a comunidade LGBT obteve seu espaço ao aparelho do estado. Porém, a crimi-

nalização e preconceito de gays portadoras do soro positivo do HIV ainda alto.  

 Agora observo as críticas da autora em relação a esses assuntos de mo-

vimentos políticos numa tentativa de apagar os espaços de pessoas doentes ho-

mossexuais que precisam de ajuda, porém são prejudicadas pelos argumentos do 

medo mediados pelo estado. Agora uma parcela LGBT pode ter uma cidadania 

plenamente gay. No entanto, essa “conquista” LGBT permite que eles tomem 

ações desumanas encorajadas pelo Estado. A comunidade pode assumir um pa-

pel conjunta com o Estado de exclusão de outras camadas populares desconheci-

das. Essa proximidade da comunidade com o Estado foi um momento de ruptura 

com os ideais iniciais da comunidade LGBT.  

 A injustiça vai se desencadeando como algo limitado para uma classe 

dominante. O medo pode proporcionar uma exclusão de outras pessoas que pre-

cisam de ajuda. Todo o poder conquistado pelas comunidades precisam ser revi-

sadas e compreender suas implicações para evitar ações prejudiciais para suas 

ideologias. Dessa forma, Schulman comenta sobre as instituições e o feminismo, 

além da política pró-família e pró-natalidade invadindo as mentalidades da co-

munidade queer. 

 A responsabilidade na vida queer se torna cada vez maior, pois com o 

desencadeamento do sistema familiares na comunidade queer a cobrança pelo o 

Estado passa a ser imediata se algo sair fora de seus planos políticos. Obviamen-
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te, a construção de uma liberdade dada pelo Estado pode ser muito perigosa para 

a ideologia queer, pois a pressão como uma possível quebra de contratos ou não 

cumprimento do acordo estabelecidos com o Estado contribui mais ainda para o 

desequilíbrio físico, emocional e psíquico entre outros aspectos dessa comunidade.   

 As consequências de uma relação com a LGBT e a política estão em cons-

tante transformação e com um futuro incerto. Os cuidados com as criança em 

ambientes de famílias queer são de fato complexos diante do acordo trato com o 

Estado. O governo é uma máquina falida e viver sobre sua dependência é um 

grave risco para as comunidades novas e diversas de gênero. As tentativas de 

proporcionar uma abertura política para a comunidade queer oriundas do Esta-

do está na possibilidade dele em usufruir ou explorar dessa população mais tar-

de por meio das quebras políticas de contrato, proporcionando para os LGBTS 

uma imagem negativa por não cumprirem um acordo burocrático. Dessa forma, 

todos os marginalizados ficam refém de uma instituição estatal. Os traumas co-

meçam a se acumular e a destruir sonhos feministas e gays que outrora na déca-

da de 60 estavam se consolidando.   
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DOIS CASOS DE PATRIMONIALIZAÇÃO  
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Resumo: Considerada zona de interface entre o ambiente terrestre e marinho, a 

costa brasileira é classificada enquanto patrimônio nacional desde a Constituição 

de 1988. Desde então, políticas públicas de conservação de bens patrimoniais 

naturais e culturais foram levadas à cabo pelos municípios litorâneos, e aqui 

serão apresentados dois casos de patrimonialização junto ao ecossistema costei-

ro do Balneário Cassino (Rio Grande/RS). O primeiro caso diz respeito a política 

de salvaguarda das vagonetas e da atividade de vagoneteiro, elementos que pos-

suem sua origem quando da construção dos molhes da barra da cidade, no início 

do século XIX. Já o segundo corresponde a lei municipal que torna o uso dos car-

ros na beira da praia patrimônio cultural imaterial, tendo em vista que essa prá-

tica estaria ligada as origens do balneário em questão. Ao propor uma análise 

que intersecciona a legislação patrimonial às abordagens ambientais voltadas 

para área da costa, busca-se evidenciar não só a interação permanente entre 

natureza e cultura em sua historicidade, mas também um debate que leve em 

consideração as possibilidades de uma efetiva e segura política de educação pa-

trimonial em meio a biodiversidade da faixa litorânea do Rio Grande do Sul 
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Introdução 

 

 O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) logo em suas pri-

meiras linhas evidencia suas orientações básicas naquilo que tange à gestão pú-

blica das áreas litorâneas brasileiras. Nos próprios termos do documento:    

Art. 2º. Subordinando-se aos princípios e tendo em vista os objetivos genéricos da 
PNMA, fixados respectivamente nos arts. 2º e 4º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto 
de 1981, o PNGC visará especificamente a orientar a utilização nacional dos recur-
sos na Zona Costeira, de forma a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua 
população, e a proteção do seu patrimônio natural, histórico, étnico e cultural 
(BRASIL, LEI Nº 7.661, 1988) 

 Remetendo aos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente pro-

mulgados em 1981, o PNGC elenca o litoral como parte do patrimônio nacional. E 

tal perspectiva se consolida ainda mais quando da publicação da Lei Nº 5.300, de 

07 de setembro de 2004, que regulamenta o PNGC, e dispões sobre os usos e 

ocupação a partir de critérios de gestão da orla marítima.   

 É nesse escopo legal que os processos de gestão da/na zona costeira 

brasileira passam a ocorrer, a partir de desdobramentos municipais onde as 

comunidades litorâneas passam, inclusive, a elencar objetos ou práticas à beira-

mar enquanto bens patrimonializáveis, o que parece dar sentido ao que o docu-

mento oficial compreende por itens a serem salvaguardados por seu caráter 

natural, histórico, étnico e cultural.  

 O presente artigo se debruça, então, sobre dois casos de patrimonializa-

ção costeira no Balneário Cassino, praia localizada na cidade de Rio Grande – 

litoral sul do Rio Grande do Sul. O primeiro diz respeito à Vagoneta e atividade 

de vagoneteiro, estrutura física e tipo de trabalho derivado de um meio de trans-

porte criado durante a construção dos Molhes da Barra do canal de acesso marí-

timo da cidade, no início do século XX; já a segunda situação apresenta o uso de 

veículos automotores na orla marítima como parte do acervo patrimonial imate-

rial do litoral rio-grandino.  

 Com isso em mente, o interesse aqui é analisar a constituição dessas 

políticas públicas de patrimonialização costeira notadamente na esfera local, já 

que é nesse âmbito que a intervenção de salvaguarda é realizada. Sessa intersec-

ção será possível perceber as formas como natureza e cultura são apropriadas 

nesse processo, e de que forma isso estaria imbricado ao debate, e as possíveis 

ações de educação patrimonial e ambiental junto a biodiversidade desse ecossis-

tema costeiro.   

 Dito isso, ainda é preciso pontuar que, pensar a zona costeira enquanto 

um patrimônio nacional exige não deixar de lado uma postura crítica que leve em 

consideração mesmo as consequências das formas de uso que se estabelecem 

junto a cenário de biodiversidade problematizado. Assim, não se pode perder de 
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vista que se está diante de um recurso natural que possui limites, vulnerabilida-

des, os quais não podem deixar de serem pensados nesse contexto de patrimoni-

alização.  

 

Um território que não é vazio: o Balneário Cassino 

 

 Atendia por Costa da Mangueira a localidade que hoje é reconhecida 

institucionalmente por Balneário Cassino, e foi fundada em 1890 enquanto praia 

de banhos56. Documento que colabora para a criação de uma paisagem aproxi-

mada desses primeiros tempos de balneário marítimo, o Guia dos Banhistas diz 

sobre o local em questão:  

A sua apparencia era agreste, os caminhos intransitáveis, e constante a invasão das 
areias vindas do mar grosso, cuja aglomeração ocasionava o alagamento das bai-
xadas do terreno por effeito das chuvas. Entre os campos onde assentavam as ha-
bitações dos pequenos criadores ou estancieiros, e o mar grosso, media-se 300 
metros de terreno, ora alagadiço, ora dominado pelas areias movediças. E para 
augmentar o mal resultante da pobreza do terreno que pouca vegetação exponta-
nea sustenta – accrescia a invasão, por toda esta planície abandonada, de porção 
de gado entregue a seus propios instinctos, e devorando a rara vegetação, que úni-
ca sopitava a marcha das areias (GUIA DOS BANHISTAS, 1890, p. 4) 

 Mesmo com os falseamentos próprios que as criações de paisagens a 

partir de textos sugerem – não se pode esquecer que o Guia é criado pela própria 

empresa que viria a construir o aparato balnear – o que se faz presente é um 

território abandonado, entregue a própria sorte, ou melhor, entregue a pessoas 

que não reconheceriam o valor daquele espaço. Essa descaracterização, de forma 

pejorativa, parece inerente ao projeto de modernidade balnear que está em jogo, 

quando a ânsia do novo/moderno precisa forjar sua própria alteridade.  

 Porém, para além disso, é preciso reconhecer a presença nessa paisagem 

dos habitantes, e mesmo das formas de subsistência – por mais renegadas que 

sejam, elas não deixam de estar ali. E isso faz com que aqui se olhe com novas 

lentes uma premissa que Alain Corbin (1989) apontou já no título daquela que 

seria uma das obras mais importantes para o estudo dos litorais: o território do 

vazio.  

 Dialogar com Corbin, portanto, é reconhecer a importância de seu traba-

lho quando remonta a invenção de um modelo balnear no século XIX, e insere o 

litoral enquanto objeto histórico forjado no âmbito de um processo civilizacional 

moderno, mas também repensar essa condição de “vazio” que lhe é atribuído. 

Isso significa encarar esse vazio, então, como mais um dos espectros de uma 

modernidade que passa a fazer da natureza uma espécie de produto da cultura, 

                                                           
56 Para mais informações sobre o processo de invenção do Balneário Cassino no século XIX vide Ferreira 
(2012).  
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esse recurso que fornece aos sujeitos tudo que eles desejam – incluindo aí não 

reconhecer humanos, animais, fauna e flora que não interessem ao projeto civili-

zacional moderno em curso.  

 É nesse circuito de invenção da praia enquanto mais um artefato da 

modernidade que a criação do Balneário Cassino se inscreve. Uma invenção a 

qual precisa recriar uma paisagem, modelar a natureza, esvaziar mesmo de sen-

tido qualquer outro elemento que possa anteceder esse novo arranjo.  

 Assim, a invenção da praia passa a ser percebida como uma ação antró-

pica significativa junto a todo e qualquer ecossistema costeiro. E compreender 

dessa forma não é delegar a ação humana uma vilania cartunesca, mas sim reco-

nhecer que é impossível abolir o antropocentrismo nos discursos (...) visto que 

ele é parte constitutiva da “existência humana” (SOUZA; SOUZA, 2003, p. 72) 

 Ao reconhecer que os humanos são os construtores do discurso na e 

sobre a natureza, não é possível fugir ao fato que “mesmo que falemos de Ecolo-

gia, é sempre os humanos falando... É inevitável dizer na posição de seres huma-

nos, pois é o que somos! (SOUZA; SOUZA, 2003. p. 73). Com isso, um horizonte 

dentro de qualquer processo que envolva patrimonialização costeira – e conse-

quentemente atividades de educação ambiental em área de costa - deve ser pen-

sado em uma lógica de problematização da forma como esse antropocentrismo 

incide sobre a sociedade em suas práticas e representações, não mais deixando-o 

de lado, ou exacerbando-o ao ponto de vilanizar toda e qualquer ação humana no 

seu meio de existência. 

 Autores que apontam para uma promissora interlocução entre Antropo-

logia e Educação Ambiental, Foladori e Taks (2005) acreditam que um das con-

tribuições do campo antropológico às problemáticas ambientais seria o caráter 

informativo, que se caracterizaria por uma desmistificação dos preconceitos 

sobre a “relação das sociedades com seus ambientes naturais – preconceitos tais 

como os mitos da existência de um vínculo harmonioso entre sociedade e natu-

reza nos tempos pré-industriais” (FOLADORI; TAKS, 2004, p. 323). Para esses 

autores, isso colaboraria para a desconstrução de uma visão mítica e fundamen-

talista da natureza, como se em tempos pretéritos não houvessem tensionamen-

tos no âmbito das transformações que os seres humanos impunham aos ecossis-

temas que habitavam (FOLADORI; TAKS, 2004, p. 324).  

Enquanto proposição a superação dessa perspectiva, apresentam a res-

pectiva síntese:  

Em todo o caso, se alguma conclusão geral pode ser tirada, e a de que a natureza 
não pode ser considerada como algo externo, a que a sociedade humana se adapta, 
mas sim em um entorno de coevolução, no qual cada atividade humana implica a 
emergência de dinâmicas próprias e independentes na natureza externa, ao mes-
mo tempo que, em um efeito bumerangue, produz impactos na natureza social e na 
biologia das populações humanas (FOLADORI; TAKS, 2004, p. 326). 
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Recuperando os apontamentos anteriores, o caso não é de negar ou exa-

cerbar o antropocentrismo (SOUZA; SOUZA, 2003), mas sim de compreender 

esse processo de “coevolução” que Foladori e Taks apresentam. E o que está em 

jogo é a busca de sentidos dessa relação histórica entre natureza e cultura, e 

como essas se dão no tecido social de diferentes formas, e por diversos cami-

nhos, como não agregar a esse debate a contribuição de Isabel de Moura Carva-

lho e sua proposição de epistemologias ecológicas.  

Ao operar no campo da Educação Ambiental o que chama de busca pelos 

“sentidos do ambiental” (CARVALHO, 2002), a autora apresenta um quadro no 

qual esses sentidos são percebidos dentro de sua própria singularidade. E delega 

ao que chama de educador ambiental interprete essa tarefa de descortinar como 

cada sociedade pensa a sua própria relação com a natureza em determinado 

espaço e tempo, que sentidos atribui a ela no campo das práticas e do imaginário, 

objetivados no real a partir da experiência concreta dos sujeitos agindo no mun-

do, argumento que está no cerne da operacionalização de uma epistemologia 

ecológica, já que essa  

parte de uma premissa compartilhada de que os significados, os conceitos e as abs-
trações que resultam do processo do conhecimento não constituem um mundo à 
parte em relação à matéria e as coisas (CARVALHO; STEIL, 2014, p. 164).  

Assim, pensar os processos institucionais de patrimonialização na costa 

atlântica a partir dos elementos propostos acima é estar diante, primeiro, da 

invenção de uma praia, e das formas de uso que a compõe ao longo do tempo, 

expressando assim os sentidos do ambiental, da relação natureza e cultura que 

permanentemente lhe é forjada. Dessa interpretação poderá surgir, por exemplo, 

problematizações que levem em consideração se o sentidos atribuídos a esse 

“ambiental”, não seriam nocivos, ou colocariam em risco o próprio ecossistema – 

categoria essa que não se pode deixar de levar em consideração quando se trata 

da biodiversidade envolvida. 

Se a legislação orienta para a “proteção” do patrimônio natural e cultu-

ral, é possível compreender que está reconhecido aí não só uma historicidade 

intrínseca ao que será considerado patrimônio, mas a necessidade de não pôr em 

risco esse mesmo patrimônio que, antes de tudo, trata-se de um ecossistema 

pulsante em todas as suas dimensões orgânicas. Com isso, a busca desses senti-

dos do ambiental pode orientar para um horizonte no qual antes da busca por 

culpados, se perceba as engrenagens por qual se manifestam esse antropocen-

trismo nocivo ao meio ambiente e, daí sim, problematizar a questão de forma a 

superar esse cenário de disputa pelo imaginário natureza/cultura.  
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A Vagoneta e o vagoneteiro 

 

 A lei que declara Patrimônio Histórico e Cultural do Município do Rio 

Grande a vagoneta, bem como a atividade de vagoneteiro está definida nos se-

guintes termos:  

Art. 2º. Define como vagoneta, que trata o caput do artigo, como veículo descober-
to que se movimenta sobre trilhos, mais leve e simples que um vagão, possível de 
ser impelido por força humana e eólica, utilizado como auxílio ao transporte ter-
restre de passageiros e cargas, exclusivamente na estrutura do molhe Oeste da 
Barra do Porto do Rio Grande (LEI Nº 7.811, 27 DE NOVEMBRO DE 2014). 

E por vagoneteiro se compreende:  

Art. 3º. A função de vagoneteiro que trata do caput do artigo, é o operador do meio 
de transporte definido no parágrafo primeiro, exercendo sua função especifica-
mente na estrutura do Molhe Oeste da Barra do Rio Grande (LEI Nº 7.811, 27 DE 
NOVEMBRO DE 2014). 

Composto, além desses itens, por um quarto artigo que informa a valida-

ção dessa logo de sua publicação, o documento foi proposto pelo vereador Flávio 

Santos, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), votado em assem-

bleia e aprovado de maneira unânime, recebendo a assinatura do executivo em 

13 de dezembro do mesmo ano. Tendo esse processo tramitado de forma célere, 

parece ficar claro a intenção de sua aprovação sem nenhum tipo de resistência.  

O texto se vale de uma linguagem acessível quanto a sua compreensão, 

visto que apresenta de apenas dois artigos de caráter informativo, sem nenhum 

tipo de delimitação ligada a esse objeto de salvaguarda, ou características daqui-

lo que concebe como “atividade” de vagoneteiro. Como se pode perceber, não há 

qualquer aprofundamento ligado ao entendimento patrimonial em questão, no 

caso, elementos que forneçam tanto a historicidade, como também o caráter 

cultural de tal atividade no contexto da cidade do Rio Grande.  

E aqui cabe apresentar um desdobramento de caráter estadual dessa 

proposição, quando o deputado estadual oriundo dessa mesma cidade, Adilson 

Troca (PSDB), elabora o Projeto de Lei 406/2015, ao qual de forma bastante 

sucinta informa:  

Art. 1º - Reconhece como de relevante interesse cultural, artístico e turístico do Es-
tado do Rio Grande do Sul as vagonetas e os afazeres dos vagoneteiros sobre os 
molhes da Barra do Porto de Rio Grande. (RIO GRANDE DO SUL, PROJETO DE LEI 
Nº406/2015).  

 Em seguida aprovada, igualmente, por unanimidade na esfera legislativa 

estadual em 24 de maio de 2016, o que está em jogo agora é um “relevante inte-

resse” de caráter cultural, artístico e turístico. Da mesma forma, ao invés de “ati-
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vidades”, agora surge o termo “afazeres”, sem que qualquer esboço sobre o que 

viria ser essa relação dos sujeitos com a vagoneta, como ela se caracterizaria 

especificamente.  

 Para encontrar algumas dessas respostas, ou pelo completar algumas 

lacunas que essas legislações parecem expor, foi preciso buscar, primeiro, a insti-

tuição responsável pela gestão pública dos molhe Oeste de Rio Grande. E, nesse 

caso, o órgão competente por gerir as estruturas físicas, os recursos humanos e 

naturais do molhe é a Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG).  

 O molhe Oeste está sob a tutela da administração do Estado do Rio 

Grande do Sul, que se faz presente via SUPRG, órgão vinculado à Superintendên-

cia de Portos e Hidrovias (SPH) quando da tramitação das leis aqui referidas. 

Assim, estando na jurisdição da SUPRG, é impossível desvincular qualquer ativi-

dade de cunho patrimonial dessa instituição, visto que ela é a responsável por 

garantir a manutenção, o acesso a esse espaço e, também, a salvaguarda de seus 

artefatos.  

 E será dessa triangulação, entre legislação municipal, estadual e órgão 

gestor que surgirão itens que colaboram para completar àquilo que se chamou 

acima de “lacunas”. Desse exercício, que precisou projetar um breve olhar sobre 

as prerrogativas da SUPRG nesse caso, é possível saber que vagonetas e vagone-

teiros estão presentes dentro da política ambiental da instituição – o que ocorre 

a partir de demanda apresentada pelo órgão licenciador da atividade portuária 

(IBAMA) no âmbito de suas condicionantes de operação do Porto do Rio Grande.  

 Quem executa essa política ambiental dentro da instituição portuária é a 

Divisão do Meio Ambiente Saúde e Segurança (DMASS), fazendo isso através do 

seu Programa de Educação Ambiental (ProEA-PRG). É esse grupo que trabalha 

diretamente com a comunidade litorânea a qual pertence o grupo de vagonetei-

ros, implementando processos de Educação Ambiental que levam em considera-

ção, entre outros itens, o trabalho com esse grupo de trabalhadores do molhe 

Oeste.  

 Sendo que, a partir de um convênio firmado com o Núcleo de Educação e 

Monitoramento Ambiental (NEMA), elaborou um plano de ação visando não 

especificamente uma salvaguarda, mas o que pode ser considerado uma política 

de valorização das vagonetas e daqueles que operam tal transporte turístico – o 

que gerou um ordenamento dessa prestação de serviço turístico. A isso está con-

jugando uma política de monitoramento ambiental da fauna, especificamente os 

pinípedes que fazem uso do molhe oeste.  

 É possível perceber, até aqui, o que pode ser considerado um descom-

passo - ou mesmo desconhecimento por parte de quem legisla - entre as ações de 

patrimonialização em nível municipal, e as políticas costeiras federais voltadas 

ao patrimônio natural e cultural. Não há qualquer referência à Política Nacional 

do Meio Ambiente, ou ao Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 
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quando volta-se ao olhar para as questões socioambientais que envolvem legis-

lar sobre praias, da mesma forma que a discussão patrimonial, premissas e pres-

supostos que balizam esse campo são desconsiderados pelos textos legais, ou 

mesmo atividades que caracterizariam projetos de Educação Patrimonial nesse 

ambiente – o que não foi encontrado, igualmente.  

 Assim, o cenário é a publicação de leis envolvendo o território de praia 

que pouco asseguram processos de salvaguarda em uma esfera ambientalizada, 

para além do instrumento político em questão. Patrimonializar à revelia de ações 

futuras, ou mesmo políticas públicas pactuadas, contínuas e efetivas, é criar um 

vazio de sentido dentro do próprio intento da patrimonialização, assim como 

inócua seria a possibilidade de repensar essa relação natureza/cultura imbricada 

diretamente na atividade do ser vagoneteiro, esse sujeito que lida, cotidianamen-

te, com a entrada no mar, com os ventos, com a fauna que encontra pelo cami-

nho, entre outros elementos que poderia ser explorados de maneira salutar junto 

ao escopo do patrimônio natural costeiro existente.  

 

Veículos automotores na praia 

 

Em março de 2017, logo após uma série de audiências públicas sobre a 

exclusão de veículos automotores circularem à beira mar em um trecho de 

800m, e valendo-se da historicidade que essa forma de utilização da faixa costei-

ra possui no balneário, já que desde a década de 1920 (ENKE, 2013, p. 337) exis-

tem registros dessa prática, o vereador Filipe Branco, do Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), apresentou um projeto de lei contendo o seguin-

te conteúdo:  

Art. 1º. Fica declarado como integrante do patrimônio cultural imaterial do Muni-
cípio, o “costume do uso de veículos na beira da praia do Cassino” 
Art. 2º. O patrimônio cultural imaterial do Município declarado por esta lei, será 
regulado através do Plano de Zoneamento de Uso da Praia do Cassino, ordenando 
o uso e a ocupação da faixa de praia do Balneário Cassino (PROJETO DE LEI Nº 
43/2017, 02 DE MARÇO, 2017).  

 Ainda nesse texto legislativo, o projeto de lei apresenta o que chama de 

“Justificativa”, quando elenca uma série de fatores que corroborariam com o 

intento de salvaguarda de veículos na beira mar. É nesse momento que o concei-

to de Patrimônio Imaterial da UNESCO é trazido à tona, especificamente a parte 

ratificada pelo governo brasileiro em março de 2006, sendo ele:  

as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os 
instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que 
as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como 
parte integrante da cultura material (PROJETO DE LEI Nº 43/2017, 02 DE MARÇO, 
2017).  
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 A mesma justificativa segue evidenciando que os carros estariam dentro 

do que concebe como prática cultural enraizada na comunidade, compreenden-

do, também, que essa atividade é “transmitida de geração em geração e constan-

temente recriada e apropriada por indivíduos e grupos sociais como importantes 

elementos de sua identidade (PROJETO DE LEI Nº 43/2017, 02 DE MARÇO, 

2017). E, mais uma vez trazendo definições da UNESCO, entende que a salva-

guarda do patrimônio cultural imaterial se faz necessário no caso da praia do 

Cassino, já que estaria conectado a um saber, modo de fazer, a uma forma de 

expressão e baseada nos costumes e tradição.  (PROJETO DE LEI Nº 43/2017, 02 

DE MARÇO, 2017). 

 Encerra o texto legislativo utilizando a expressão “IMPORTANTE”, essa 

evidenciada em letras maiúsculas e marcadas por um grifo parece querer nos 

informar com ainda mais afinco que:  

Tal fato não só salvaguardaria um COSTUME (grifo do documento) ameaçado com 
sua aprovação e regulamentação enquanto um produto protegido, fomentar sua 
revitalização entre os moradores, rio-grandinos, veranistas e visitantes do Balneá-
rio Cassino, visto não serem mais passível de serem enquadrados como prática 
ilegal (PROJETO DE LEI Nº 43/2017, 02 DE MARÇO, 2017). 

 Ao contrário do caso apresentando anteriormente, esse projeto de lei 

intenta assegurar-se conceitualmente junto as questões patrimoniais internacio-

nais, da mesma forma que elenca legislação municipal “Plano de Zoneamento de 

Uso da Praia do Cassino” como guia ordenador da proposição. E tal plano remete 

diretamente a lei 6585, de 20 de agosto de 2008, a qual dispõe sobre as diretri-

zes e proposições de desenvolvimento urbano junto ao Plano Diretor Participati-

vo.  

 Nesse documento existem, em diferentes momentos, cinco citações à 

praia do Cassino. Dispõe no Art. 32 sobre o incentivo de práticas náuticas; já no 

Art. 40, item XXIV apresenta a necessidade de “Elaborar Plano de uso da praia do 

Cassino”, sendo que esse deve estar de acordo com o Plano Ambiental Municipal, 

Projeto Orla e Agenda 21; em seguida, Art. 32, fala da garantia efetiva do acesso 

público à praia e manutenção de sua função social; e no Art. 53 que versa sobre 

mobilidade urbana, item XXIV, elenca a necessidade de elaborar um projeto dis-

ciplinador específico ao trânsito na praia do Cassino, criando áreas de exclusão 

de veículos, inclusive. E a última passagem sobre o balneário aponta para a ela-

boração, no prazo de dois anos, de um Plano de Uso da Praia do Cassino, isso no 

seu artigo 178 – com parágrafo único que atenta para participação direta da 

população e associações representativas de vários segmentos das comunidades 

costeiras.  

 Como é possível perceber, uma série de atribuições é feita ao município 

em relação a linha de costa nesse Plano Diretor Participativo, como a criação do 
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plano de uso da praia – ainda não efetivado – a regulamentação sobre a mobili-

dade urbana nesse espaço, que já aponta para uma faixa de exclusão de veículos, 

o que contrastaria diretamente com a proposta legislativa de patrimonialização 

de automotores à beira mar. E tal contradição parece ficar ainda mais clara 

quando, a partir de leis federais e estaduais já apontam para a proibição desse 

tipo de tráfego na faixa de praia. 

 Tanto o texto do PNGC, como a Lei Estadual 9.204 de 11 de janeiro de 

1991, especificamente, tratam desse tema com o seguinte texto:  

Art. 1º - Nas áreas de praias balneárias, destinadas ao descanso, aos desportos, à 
recreação e ao lazer em geral, cuja demarcação é imposta aos municípios pela LEI 
Nº 8.676, de 14 de julho de 1988, fica proibida a circulação de veículos, devendo a 
autoridade municipal, que sobre elas detém a jurisdição, manter a correspondente 
sinalização (LEI ESTADUAL Nº 9.204 DE 11 DE JANEIRO DE 1991) 

 Na contramão da legislação vigente, a proposta de patrimonialização 

imaterial dos veículos na beira da praia do Cassino, então, parece ser uma res-

posta imediata a comoção causada pelas audiências públicas57 que em sua pauta 

previam uma área de manejo sem a presença de automotores na costa. Frisando 

que, essa medida é fruto de uma das condicionantes de liberação do uso da praia 

que o órgão licenciador, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 

Luis Roessler (FEPAM), apresentou ao executivo municipal em caráter obrigató-

rio.  

 Nesse mesmo contexto, também no primeiro semestre de 2017, o depu-

tado estadual Adílson Troca (PSDB) também protocolou na Assembleia Legislati-

va um projeto de lei que visa alterar a lei de 1991. O texto apresenta o seguinte 

parágrafo que modifica a atual legislação estadual:  

§ 2º - O disposto no caput não se aplica às praias que tenham condições compatí-
veis com programas implementados de manejo de conflito entre urbanização com 
campos arenosos e preservação de dunas, acompanhados e fiscalizados pelos ór-
gãos gestores das políticas do meio ambiente, respeitadas as devidas competên-
cias (PROJETO DE LEI Nº57/2017, 17 DE ABRIL DE 2017) 

 Quando das justificativas legais, o proponente se vale do Código de 

Trânsito Brasileiro, já que esse orienta como vias terrestres as praias abertas à 

circulação pública. Na sequência, introduz a responsabilidade pactuada entre os 

órgãos da federação no que tange à defesa ambiental desse território costeiro, 

sendo que caracteriza como problema a ser “equacionado” os programas de ma-

                                                           
57 No jornal de maior circulação local, o Jornal Agora, ocorreu uma enquete online na qual os leitores 

poderia optar entre sim, não ou um debate maior; e logo após as duas primeiras audiências públicas foi 

solicitado pelo legislativo municipal uma audiência no próprio plenário da Câmara, com representantes de 

vários setores da comunidade, e órgãos competentes pela fiscalização da zona costeira, como a FEPAM. 

Nesse contexto uma série de artigos foram publicados no já citado jornal envolvendo opiniões favoráveis, e 
também contrárias ao uso de veículos na orla.    
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nejo de conflito entre urbanização e legislação ambiental vigente, visando a satis-

fação daqueles que seriam os “legítimos” interesses desse espaço e suas partes 

envolvidas. (PROJETO DE LEI Nº57/2017, 17 DE ABRIL DE 2017).  

 A trama sobre a patrimonialização imaterial dos carros na praia do Cas-

sino inicia, então, nesse contexto das audiências públicas sobre o trânsito de 

veículos na orla. Será a partir disso que, politicamente articulado, o grupo de 

descontentes com as condicionantes ambientais vigentes irá propor essa iniciati-

va de patrimonialização dos veículos enquanto integrantes da cultura imaterial 

do balneário.  

 

Breves proposições finais 

 

 Em uma significativa passagem sobre as formas institucionais de patri-

monialização no Brasil, Funari e Pelegrini dizem que as políticas nacionais de 

salvaguarda oscilam “entre concepções e diretrizes nem sempre transparentes” 

(FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 43). Mesmo que pensem isso no âmbito da esfera 

federal, é possível trazer essa mesma premissa para o contexto trabalhado até 

aqui.  

 Acrescenta-se aí um segundo elemento de inflexão que parece ter per-

meado o texto, porém nunca explicitado, o conceito de risco. Ou seja, em se tra-

tando de um ecossistema costeiro, a noção de risco ambiental que envolve cada 

um desses processos de patrimonialização, e não pode ser deixada de lado.  

 Criar uma estrutura de pedra, a qual invade o oceano por um trecho 

considerável ao ponto de dividir o que é Atlântico e o que o estuário da Lagoa 

dos Patos, é sim estar diante de um significativo impacto ambiental. Ulrich Seeli-

ger é um dos pesquisadores a apontar isso quando diz que “A centenária e contí-

nua interferência humana tem gradativamente alterado tanto a área, como a 

profundidade e a circulação do estuário inferior” (SEELIGER; ODEBRECHT, 2010, 

p. 13). 

 Para o autor, desde o século XIX, podem ser observados uma série de 

“interferências ecológicas”, as quais não podem ser categorizadas como ações 

antrópicas que visavam a degradação em si do estuário, por exemplo. Não é pos-

sível pensar a construção do molhe dentro dessa perspectiva, é sim preciso per-

ceber nessa omissão dos impactos, e na forma de uso do recurso natural adotado 

por esses sujeitos em tempos pretéritos, essas marcas de um sensível pulsar da 

relação natureza-cultura.  

 Portando, de estrutura e equipamento da engenharia oceânica, à ressig-

nificação turística, o decurso do tempo faz com que uma questão se apresente 

quando da transformação do molhe Oeste em patrimônio: que História contar? 

Àquela que nega a historicidade desses impactos, e que privilegia tão somente a 
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modernidade portuária? A que conjuga as interferências ecológicas nessa linha 

do tempo? Ou a que omite essas tensões?  

 A figura do vagoneteiro também merece maior atenção nessa política 

patrimonial. Ao pensar que a obra encerrou suas atividades em 1915, e a ativi-

dade de vagonteiro não possui registros anteriores à década de 1960, existe uma 

lacuna de 45 anos entre objeto/fim e atividade/reapropriação. Torna-se difícil 

acreditar numa associação direta, sendo possível penas reconhecer o vínculo da 

atividade com os moradores da 4ª Secção da Barra – comunidade que se originou 

no contexto das obras dos molhes.  

 Tendo isso em vista, como não lembrar daquilo que François Hartog 

chamou de “anamnese coletiva” ligada aos interesses de patrimonialização. Tor-

nar o passado plástico ao ponto de forjar um sentido interessante ao que é pa-

trimonializado, mesmo quando o tempo cronológico dificilmente argumentaria a 

favor da premissa em questão, não afasta em momento algum o fato de se estar 

diante de um falseamento que, mais uma vez, impõe a questão: que História se 

contar sobre esse vagoneteiro?  

 Se o olhar antropológico que Foladori e Taks (2004) colabora para pen-

sar essas desmistificações e falseamentos, seria possível argumentar nos termos 

de Paul Little sobre a construção de um “paradigma ecológico”, quando se torna 

necessário a incorporação de sínteses que levem em conta diversos saberes. 

Seria através desse movimento – valendo-se de métodos como etnografia, oriun-

da do campo antropológico - que os conflitos socioambientais poderiam ser pro-

blematizados no entendimento de Little.  

 Ao trazer esse ponto de vista para a discussão, parece ser possível vis-

lumbrar não só a contradição envolvendo a patrimonialização dos veículos au-

tomotores na orla da praia, mas o conflito que existe no âmbito dessa proposi-

ção. O primeiro diz respeito a dissonância constitucional, o que levou a uma rea-

ção que se fez valer dentro de um circuito político articulado, o qual percebe na 

criação de uma lei patrimonial, e na mudança do texto legislativo estadual a solu-

ção para a permanência dos veículos automotores na praia. O segundo elemento 

conflitivo é a distorção do conceito de patrimônio imaterial, que opta por patri-

monializar, justamente, esse espaço - perceber um lastro histórico no uso dos 

veículos de maneira alguma isenta os mesmos de provocarem impactos ambien-

tais na orla.  

 E sobre os impactos da circulação e estacionamento dos carros, uma 

série de trabalhos científicos já foram publicados destacando a nocividade dessa 

prática ao ecossistema costeiro. Afinal, é desse impacto que se dá na areia, no ar 

pela emissão de gases poluentes, e mesmo na insegurança que causa aos usuá-

rios da praia, leva a um indicador que deve ser aqui lembrado sobre essa locali-

dade: ela “apresenta, provavelmente, a faixa de praia mais impactada por veícu-

los do mundo” (LOPES; CHAVES; MARTINS & VIEIRA, 2007, p. 1). 
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 E se levarmos em consideração a conceituação de “imaterial”, é possível 

buscar na sua oposição ao chamado “patrimônio pedra e cal” àquela concepção 

que visa aspectos da vida social e cultural. Ou nas palavras de José Reginaldo 

Gonçalves: “Como sugere o próprio termo, a ênfase recai menos nos aspectos 

materiais e mais nos aspectos ideais e valorativos dessas formas de vida” (GON-

ÇALVES, 2003, p. 24).  Mais adiante, esse mesmo autor ainda atribui, justamente, 

ao caráter de intangibilidade uma prerrogativa desse tipo de patrimônio. 

 Como considerar um veículo automotor dentro dessa imaterialidade? 

Como considerar o carro um patrimônio que não gera consequências degradan-

tes ao ecossistema em que circula?  

 Por fim, um item que conjuga os dois casos, e que poderia servir como 

balizador para repensar tais processos de patrimonialização é inserir o conceito 

de risco ao debate. Ulrich Beck (2011) aponta para a necessidade de dar impor-

tância sócio-histórica ao risco, dotando-o de sentido para cada grupo humano no 

tempo. Pois, se antes o risco estava associado a uma característica da aventura 

moderna, do encontro com um novo, agora ele deve ser pensado em termos, 

também, de ameaça ecossistêmica global. 

 Para Beck, o mundo encontra-se hoje numa disposição de perigo (BECK, 

2011), das mais diversas maneiras, e estender a noção de risco para pensar as 

áreas costeiras poderia ser uma alternativa para refletir sobre os termos que 

deveriam envolver a patrimonialização nessas localidades. Quais os perigos en-

volvidos, os riscos derivados, o impacto ambiental quando da implementação de 

políticas de salvaguarda?  

Em tempos de um crescimento patrimonial “fortemente presentista” 

como argumenta Hartog, a patrimonialização do meio ambiente designa a exten-

são provavelmente mais massiva, e a mais nova noção junto a essa característica 

(HARTOG, 2006, p. 272). A necessidade de elaborar parâmetros a esse cenário 

atual, seja através de maiores cuidados legislativos, de uma educação patrimoni-

al crítica ligada ao meio ambiente, ou mesmo da introdução de novos conceitos 

para implementação de políticas de salvaguardas em áreas de acentuada biodi-

versidade, faz, então, que o futuro deixe de ser essa linha de sombra colocada em 

movimento contra si mesmo.   
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Resumo: A sociedade brasileira, nas últimas décadas, vem colocando em pauta 

no campo dos direitos humanos, o debate sobre identidades de gênero e orienta-

ção sexual. Essas questões têm conquistado espaço em diversos cenários como 

política, educação, mídia e movimentos sociais. No que concerne à esfera política 

essas temáticas têm sido palco de plataformas de campanhas eleitorais e alvo de 

intensos e acirrados conflitos entre parlamentares. No âmbito da educação as 

discussões sobre gênero e sexualidades, desde as primeiras décadas do século 

passado, são marcadas por avanços e retrocessos nas políticas educacionais. Este 

trabalho tem por objetivo situar historicamente o debate sobre gênero e sexuali-

dades na educação, destacando as influências de correntes de pensamentos fun-

damentalistas e religiosos na construção das políticas educacionais brasileiras. É 

um estudo de cunho bibliográfico e documental e suas conclusões apontam para 

a necessidade da garantia da laicidade do Estado na formulação de políticas edu-

cativas em favor da igualdade de direitos e da não discriminação por orientação 

sexual e/ou identidade de gênero. 

 

Palavras-chave: Gênero; Sexualidades; Fundamentalismo religioso; Políticas 

educacionais.  

 

Introdução 

 

A sociedade brasileira, assim como as demais sociedades do mundo oci-

dental, constitui-se personificada sob um ideário eurocêntrico de homem branco, 

classe média, heterossexual e católico (ABRAMOVAY, 2009, p.190), assim, sua 

formação foi ancorada em uma cultura androcêntrica, sexista e heteronormativa. 

Nessa perspectiva Gênero e sexualidades são temas que, historicamente, têm 
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sido alvos de intensas perseguições de correntes de pensamentos fundamentalis-

tas e religiosos. Quanto ao âmbito da educação brasileira, essas discussões têm 

sido marcadas por avanços e retrocessos permeados por constantes disputas no 

cenário das políticas educacionais. Nessa conjuntura, nos últimos anos tais deba-

tes discorreram sobre a inclusão ou exclusão dos termos diversidade sexual e 

identidade de gênero no Plano Nacional de Educação e nos Planos Estaduais e 

Municipais de Educação (CNTE, 2015), e recentemente nas discussões sobre os 

conteúdos que devem compor a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e ain-

da, nas proposições do Projeto Lei nº 867/2015 que tramita no Congresso Naci-

onal, nas Câmaras Legislativas de diversos Estados e Municípios brasileiros para 

criação do Programa Escola sem Partido que tem por premissa inviabilizar e 

criminalizar todas as iniciativas educacionais que abordem temas como desi-

gualdade de gênero, diversidade sexual - na escola e na sociedade, o combate ao 

preconceito, ao sexismo e a lesbohomobitransfobia –LGBTfobia (BRASIL, PL 

867/2015). 

A partir dessas considerações, esse trabalho tem por objetivo situar his-

toricamente o debate sobre gênero e sexualidades na educação brasileira, desta-

cando as influências de correntes de pensamentos fundamentalistas e religiosos 

na construção das políticas públicas educacionais brasileiras. Metodologicamen-

te é um estudo de cunho bibliográfico e documental.  Quanto ao uso de documen-

tos em pesquisa, Cellard (2008) aponta que a riqueza de informações que deles 

podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das ciências hu-

manas e sociais porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja com-

preensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. Por meio da 

análise de documentos, segundo o autor, podemos reconstruir uma história vivi-

da. Dessa forma, a análise de documentos em pesquisa permite acrescentar a 

dimensão do tempo à compreensão do social, favorece a observação do processo 

de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros (CELLARD, 2008).  

 

A sexualidade nas políticas públicas de educação no Brasil 

 

Nas últimas décadas as discussões sobre diversidade sexual são, cada 

vez mais, objeto de investigação de pesquisadores/as das ciências humanas e 

sociais. No campo da educação essa temática vem concentrando-se nas questões 

referentes à presença marcante da homofobia no ambiente escolar, no desprepa-

ro do professorado para tratar do assunto, na necessidade de inclusão do tema 

na formação inicial, nos cursos de formação continuada e nos currículos escola-

res (FERREIRA; SANTOS, 2014).   
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A sexualidade permeia o debate educacional desde o início do século XX. 

Os movimentos feministas e a política higienista da época discutiam, sob verten-

tes diferentes, a então chamada educação sexual.  

Com a crescente urbanização no final do século XIX, o discurso religioso, 

até então predominante, começa a disputar espaço com o discurso médico, pas-

sando assim, a sexualidade a ser tratada como caso de higiene e saúde. Essa rela-

ção da sexualidade com a medicina torna-se, no início do século XX, cada vez 

mais intensa e, em 1927, na I Conferência Nacional de Educação em Curitiba, já 

se defendia uma educação sexual às crianças no período escolar. O assunto deve-

ria ser tratado pelo professor de História Natural, separando meninas e meninos 

para que as lições pudessem ser adaptadas aos interesses de cada sexo. No final 

da década de 1930, na Escola Normal, os temas higiene e educação sexual faziam 

parte do curso de magistério. Neste período, a educação sexual era influenciada 

pelas teorias médicas e higienistas buscando o combate à masturbação e ao con-

tágio de doenças sexualmente transmissíveis, centrando-se na questão reprodu-

tiva. 

Em meados de 1960 escolas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizon-

te, introduziram em seus currículos a educação sexual, mas o tema foi logo bani-

do pela ditadura militar de 1964, retornando somente em 1978, por influência 

do forte movimento feminista do período (BARROSO; BRUSCHINI, 1982; GUI-

MARÃES, 1995; FIGUEIRÓ, 1995; WEREBE, 1977; GALACHO, 2000). 

Acrescenta-se a isso, na década de 1980, a epidemia de AIDS coloca de 

vez a educação sexual na escola. Sob o viés biologista tinha como propósito a 

saúde e prevenção, ao tempo que disseminava a discriminação e o preconceito, 

uma vez que direta e indiretamente reforçava o conceito de que somente as prá-

ticas sexuais heterossexuais eram legítimas. 

Esse movimento também funcionou no contra fluxo: a mesma epidemia 

que colocava a população LGBT numa condição marginalizada - pois nessa época 

a AIDS era tida e divulgada como a “peste gay” - serviu de fortalecimento e resis-

tência dos movimentos homossexuais. 

Nessa mesma década em 1988 é promulgada a nova Constituição da Re-

pública Federativa do Brasil, garantindo uma gama de direitos e abrindo o leque 

para a conquista de tantos outros, tal qual previsto em seus objetivos fundamen-

tais descritos no artigo 3º: 

 
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e re-
gionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação (CF.1988). 



119 

 

 

A década de 1990 é marcada por avanços nas discussões da sexualidade. 

Em 1996 é implantada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e por 

meio do Programa Nacional de Direitos Humanos a temática da homossexuali-

dade foi intimamente ligada aos trabalhos focados em prevenção às 

DST/HIV/AIDS. (BRASIL, 1996; DANILIAUKAS, 2011). 

Em 1997 o Governo Federal lança os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs) – um conjunto de dez volumes com o objetivo de oferecer diretrizes bási-

cas para o ensino de todas as disciplinas do currículo do ensino fundamental e 

médio de todo o país. As diretrizes trazidas nos PCNs continham os temas: saúde, 

orientação sexual, pluralidade cultural, ética, meio ambiente e temas locais, que 

deveriam ser discutidos transversalmente e interdisciplinarmente nos currículos 

escolares, os Temas Transversais, buscavam tratar de problemáticas sociais atu-

ais e urgentes, e assim eleger critérios de ações educativas, de modo que, 

[...]detectando e rejeitando a injustiça quando ela se fizer presente, assim como 

criar formas não-violentas de atuação nas diferentes situações da vida (PCNs, 

1997, p. 65)”.  Ainda, cabe ressaltar que cada um dos temas traz objetivos especí-

ficos que os norteiam. 

O termo “orientação sexual” [entendido como educação sexual], presen-

te nos PCNs, é resultado da aproximação entre a escola e outras instituições e 

movimentos sociais. O tema propõe-se em três eixos fundamentais para inter-

venção do/a professor/a, a) o corpo humano, b) relações de Gênero, e c) preven-

ção às doenças sexualmente transmissíveis/AIDS. De acordo com os PCNs (1997) 

a abordagem do corpo como matriz da sexualidade tem como objetivo propiciar 

aos alunos conhecimento e respeito ao próprio corpo e noções sobre os cuidados 

que necessitam dos serviços de saúde. 

O contexto da época propiciou a inclusão da discussão sobre diversidade 

sexual, corpo e gênero nos textos legais e reformas referentes à educação, porém 

quanto a Orientação Sexual, os PCNs se mantiveram omissos; as relações de gê-

nero são mencionadas a sexualidade é bastante enfatizada, mas a mínima refle-

xão sobre as diversas formas de vivenciar as sexualidades não é elencada no 

documento (ALTMANN, 2001, 2007; JACOMELI, 2004; VIANNA; UNBEHAUM, 

2004). 

Destarte a isso, as reformas neoliberais, difundidas nessa mesma década, 

no governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), retraíram as oportuni-

dades de trabalho e afetaram consideravelmente as políticas sociais. A reorienta-

ção política representou uma redução nos espaços democráticos e as políticas de 

educação passaram a ter um enfoque gerencial, predominando programas volta-

dos à reforma e modernização dos sistemas administrativos, a introdução de 

programas de avaliação do ensino, à compra de material didático, à capacitação 

de professores, mas se manteve omisso quanto às questões das sexualidades. 
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A partir dos anos 2000, o Projeto Educação para Todos também é lança-

do e tem como objetivo abarcar a totalidade dos países membros das Nações 

Unidas, estabelecendo metas comuns a todos eles quanto ao desenvolvimento da 

educação. Uma dessas metas é a paridade e igualdade de gênero na educação 

(MADSEN, 2008; DANILIAUSKAS, 2011). 

Em 2001, sob a Lei nº 10.172 surge o Plano nacional de Educação (PNE). 

Ainda que tenha surgido em um contexto de mobilização social, gênero aparece 

em apenas alguns tópicos e na análise diagnóstica de alguns níveis de ensino. 

Este plano não abordou a sexualidade, a diversidade de orientação e identidade 

sexual e de gênero. Dessa forma, não ampliou o debate acerca dos direitos LGBTs 

(lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros). 

Em 2004, no governo Lula (2003-2010), foi criada a Secretaria de Edu-

cação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), atual Secretaria de Edu-

cação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI58), com o obje-

tivo de tratar as questões referentes ao acesso e permanência na escola. Essa 

secretaria tinha como objetivo conseguir compatibilizar o conteúdo universal da 

educação com o conteúdo particularista, diferencialista, portanto de ações afir-

mativas para grupos, regiões e recortes específicos. A SECADI tinha como meta 

dar conta de colocar no centro da política pública em educação o valor das dife-

renças e a diversidade em seus conteúdos étnico-racial, geracional, de pessoas 

com deficiência, de gênero, de orientação sexual, regional, religioso, cultural e 

ambiental (BRASIL, 2004; MADSEN, 2008). 

O “Programa Brasil sem Homofobia”, também lançado em 2004 pelo go-

verno federal em parceria com a sociedade civil, objetiva o enfrentamento da 

homofobia por meio da formulação e implementação de políticas integradas e de 

caráter nacional. Com a compreensão de que a democracia não pode renunciar 

ao pluralismo e as políticas de equidade, o Programa tem como missão a garantia 

e promoção da cidadania de todos e todas através do combate à homofobia e a 

promoção do reconhecimento da diversidade sexual e pluralidade de identidade 

de gênero (BRASIL, 2004). 

São compromissos do BSH (Brasil sem Homofobia) na área da Educação: 

elaborar diretrizes que orientem os sistemas de ensino na implementação de 

ações voltadas ao respeito e a não discriminação por orientação sexual e identi-

dade de gênero; fomentar e apoiar cursos de formação inicial e continuada de 

professores sobre sexualidade; formar equipes para avaliar livros didáticos e 

eliminar aspectos discriminatórios por orientação sexual e identidade de gênero; 

estimular a produção de materiais educativos sobre orientação sexual e identi-

                                                           
58 A partir de 2011, a Secretaria teve o nome alterado para Secretaria de Educação Continuada, Alfabetiza-

ção, Diversidade e Inclusão Educacional, demarcando a passagem da Secretaria de Educação Especial para 

esta secretaria como uma nova coordenação. Portanto ainda que não se trate de data posterior a 2011, será 
tomado aqui o nome atual SECADI para se referir a Secretaria. 
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dade de gênero e superação da homofobia; apoiar e divulgar a produção de ma-

teriais específicos para a formação de professores; divulgar informações científi-

cas sobre sexualidade; estimular a pesquisa e a difusão de conhecimentos que 

contribuam para o enfrentamento da violência e da discriminação de LGBTs; 

instituir um subcomitê, com participação do movimento LGBT, para acompanhar 

e avaliar a implementação do BSH (BRASIL, 2004). 

O programa está centrado no meio escolar com intuito de modificar o 

comportamento de profissionais, gestores da educação como professores, dire-

tores das instituições e toda equipe envolvida no trabalho escolar, para trabalha-

rem em prol da multiculturalidade encontrada na atualidade, principalmente na 

escola (BRASIL, 2004). 

No decorrer da implantação do BSH, em 2005, o MEC abre um processo 

licitatório para financiar Projetos de Formação de Profissionais de Educação 

para a Cidadania e a Diversidade Sexual, em forma de apoio a experiências-

piloto, para capacitar mais de três mil profissionais, ao tempo que tinha com essa 

ação o objetivo de colher subsídios para a formulação de políticas educacionais 

de valorização e respeito à diversidade sexual e de combate à homofobia. Em 

2005 foram 16 projetos financiados (MOEHLECKE, 2009). 

Em 2006, em uma parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Hu-

manos, a SECADI lança nova concorrência e seleciona mais 30 projetos de For-

mação de Profissionais da Educação para a Promoção da Cultura de Reconheci-

mento da Diversidade Sexual e a Igualdade de Gênero. Neste mesmo ano a SE-

CADI realizou o curso a distância Gênero e Diversidade na Escola (GDE), em par-

ceria com a Secretaria Especial de Políticas para Mulheres e de Promoção da 

Igualdade Racial, o British Council e o Centro Latino Americano em Sexualidade e 

Direitos Humanos (CLAM) da UERJ. O GDE, lançado em maio de 2006, preparou 

naquele ano mais de 800 profissionais para atuarem em suas escolas, como mul-

tiplicadores/as em cursos sobre racismo, sexismo e homofobia (MOEHLECKE, 

2009). 

Em uma reunião da Comissão Internacional de Juristas, o Serviço Inter-

nacional para os Direitos Humanos e especialistas em direitos humanos do mun-

do inteiro em novembro de 2006, em Yogyakarta, na Indonésia, elaboraram 29 

princípios que ficaram conhecidos como Princípios de Yogyakarta. Esses foram 

encaminhados às Nações Unidas, juntamente com recomendações aos governos, 

instituições intergovernamentais regionais, à sociedade civil e à própria ONU. O 

documento define orientação sexual e identidade de gênero: 

COMPREENDENDO “orientação sexual” como estando referida à capacidade de 
cada pessoa de experimentar uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual 
por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, 
assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas; ENTENDENDO 
“identidade de gênero” como estando referida à experiência interna, individual e 



122 

 

profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou 
não, corresponder ao sexo atribuído ao nascimento, incluindo-se aí o sentimento 
pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência 
ou função corporal por meios médicos, cirúrgico ou outros) e outras expressões de 
gênero, inclusive o modo de vestir-se, o modo de falar e maneirismos (CORRÊA; 
MUNTARBHORN, 2006, p.9). 

O documento, embora não garanta a efetivação de quaisquer direitos, é 

fruto da articulação do discurso de ativistas e pesquisadores e tem subsidiado a 

formulação de jurisprudências relativas às questões de orientação sexual e iden-

tidades sexuais. Dessa forma, tem-se elaborado novos pensamentos em relação 

ao empoderamento de identidades sexuais tidas, até então, como desordenadas 

ou patológicas. 

As discussões e questionamentos relacionados a valores, normas, con-

ceitos e preconceitos referentes à vivência da sexualidade humana objetivam 

superação das desigualdades de direitos por meio da reivindicação de políticas 

públicas afirmativas de enfrentamento de preconceitos e discriminações em 

virtude da orientação sexual e identidade de gênero. A ampliação de tais discus-

sões tem se dado por meio da reunião dos saberes de pesquisadores acadêmicos, 

de governos e movimentos sociais através de diversos fóruns nacionais e inter-

nacionais.  

Diante desse contexto, na busca da afirmação da igualdade de direitos e 

da proteção das minorias sexuais contra o preconceito e a estigmatização, dando 

continuidade a esse movimento de legitimação das identidades sexuais e de gê-

nero, o Governo Lula convoca, em 2008, a I Conferência LGBT, que ocorreu entre 

os dias 05 e 08 de junho, na cidade de Brasília/DF. Coordenado pela Subsecreta-

ria de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, da Secretaria Especial de Direi-

tos Humanos (SEDH) da Presidência da República, o evento teve como tema “Di-

reitos Humanos e Políticas Públicas: O caminho para garantir a cidadania de 

Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT)”; em 2009 o governo 

lança o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e de Direitos Humanos LGBT 

(VIANNA, 2011). 

Em 2010 é realizada a Conferência Nacional de Educação – CONAE, que 

inseriu a diversidade sexual na pauta das políticas educacionais, incorporando 

demandas contidas nos Planos Nacionais de Políticas para Mulheres, Planos Na-

cionais de Educação (I e II) e, Plano Nacional de Políticas para a Cidadania LGBT, 

com destaque para algumas discussões como: inclusão do tema na formação 

continuada docente nos diversos níveis de ensino, critérios de avaliação de livros 

didáticos, questões de direitos das travestis e transexuais como o uso do nome 

social, dentre outros (BRASIL, 2010; VIANNA, 2011). 

Ainda em 2010, pode-se destacar o projeto de lei do Plano Nacional de 

Educação para o decênio 2011 – 2020, encaminhado ao Congresso Nacional, 
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onde é proposta a implementação de políticas de prevenção à evasão escolar 

motivada por preconceito e discriminação à orientação sexual e de identidade de 

gênero por meio da criação de uma rede de proteção contra a exclusão de LGBTs 

(VIANNA, 2011; PROJETO DE LEI 8035/2010, 2010). 

 Em 2010 a presidenta Dilma convoca, para 2011, a II Conferência LGBT, 

que teve como tema "Por um país livre da pobreza e da discriminação, promo-

vendo a cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais". 

Embora o MEC venha financiando projetos de formação de docentes e 

publicando materiais pedagógicos e livros, ainda que tenha incluído o tema na 

Conferência Nacional de Educação Básica e na Conferência Nacional de Educa-

ção, não há dúvidas de que o desafio ainda é grande. Como um dos desdobra-

mentos do BSH, em 2010 foi divulgado nacionalmente que o Ministério da Edu-

cação faria a distribuição, para seis mil escolas de ensino médio da rede pública, 

de um material educativo conhecido como “kits educativos anti-homofobia”, 

integrante do Projeto Escola sem Homofobia, composto de um caderno, uma 

série de seis boletins, três audiovisuais com seus respectivos guias, um cartaz e 

uma carta de apresentação para gestores/as e educadores/as (PAMPLONA, 

2012).  

Esse material foi financiado pelo MEC e executado em parceria com as 

ONGs Pathfinder do Brasil; Reprolatina – Soluções Inovadoras em Saúde Sexual e 

Reprodutiva; e ECOS – Centro de Estudos e Comunicação em Sexualidade e Re-

produção Humana (São Paulo); bem como com o apoio da Associação Brasileira 

de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e da Global Alian-

ce for LGBT Education (GALE) (PAMPLONA, 2012). 

A distribuição do material educativo denominado de kit anti-homofobia 

encontrou forte resistência de parlamentares vinculados a grupos homofóbicos e 

de fundamentalistas religiosos que apelidaram o material educativo de “kit gay” 

e tentaram, por meios diversos, impedir a distribuição nas escolas sob o argu-

mento de que ele seria uma “apologia ao homossexualismo59 entre jovens”, esti-

mulando a pedofilia. Assim, por pressão da bancada evangélica no Congresso 

Nacional, a presidenta Dilma Rousseff, em maio de 2011, vetou a produção do 

material que seria distribuído nas escolas no segundo semestre daquele ano 

(PAMPLONA, 2012). 

Diante deste cenário, várias foram as organizações que se manifestaram 

favoravelmente ao reconhecimento da adequação da proposta pedagógica do 

Projeto Escola sem Homofobia, tendo em vista a relevância do enfrentamento da 

                                                           
59 Homossexualismo é uma expressão errônea e considerada pejorativa nos dias atuais. O sufixo “ismo” 

sempre se refere à doença. Já o termo homossexualidade é o termo correto que traduz a orientação sexual 

do desejo entre pessoas do mesmo gênero. No Brasil a homossexualidade deixou de ser considerada doença 

em 1985 pela sociedade médica e é proibido ser tratado como distúrbio ou como doença pelos psicólogos. 

Em 1990 a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a homossexualidade do 
Código Internacional de Doenças, onde constava como transtorno mental. 
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homofobia no espaço escolar e a adequação do material proposto às faixas etá-

rias e de desenvolvimento afetivo-cognitivo a que se destina. Entre essas organi-

zações, destacam-se o Conselho Federal de Psicologia, o Programa Conjunto das 

Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS) e a representação da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) no Brasil (PAM-

PLONA, 2012). 

Passeatas e atos públicos em favor da distribuição do material e contra a 

homofobia ocorreram nas principais cidades brasileiras - São Paulo, Rio de Janei-

ro, Brasília, Belo horizonte, Salvador, Porto Alegre, dentre outras. A indignação 

de grande parte da população brasileira foi registrada nas redes sociais, desta-

cando aqui o grande número de debates promovidos nessas redes por profissio-

nais da educação contra a proibição. O MEC recebeu moções de apoio ao materi-

al, enviadas pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 

Direitos LGBT e pela UNAIDS, enquanto que a ABGLT, representante de 237 

ONGs do país, manifestou seu repúdio publicamente, lançando campanhas como 

“Eu apoio o Kit Escola sem Homofobia”. Ademais, a II Conferência Nacional LGBT, 

cuja abertura se deu no dia 15 de dezembro de 2011, iniciou seus trabalhos ao 

som da manifestação dos participantes que em coro gritavam: “ô Dilma que pa-

pelão, não se governa com religião” (PAMPLONA, 2012). 

Em 2015 a bancada fundamentalista no Congresso Nacional excluiu do 

Plano Nacional de Educação (PNE) as discussões sobre gênero e orientação se-

xual nas escolas. Como reflexo desta ação, os temas também foram excluídos dos 

Planos Estaduais de Educação em oito estados e dos Planos Municipais de Edu-

cação em grande parte dos municípios brasileiros (CNTE, 2015). 

 De uma maneira sintética podemos dizer que o termo Fundamentalismo 

Religioso se refere aos grupos mais radicais (raiz), ou seja, conservadores das 

religiões, numa tentativa de preservar as bases doutrinárias e não permitir que 

“novas” interpretações e possíveis questionamentos morais e éticos entrem em 

suas religiões, para flexibilizar os dogmas religiosos e o comportamento dos 

seguidores. O Fundamentalismo Religioso, de acordo com Martin (1996) surge 

nos Estados Unidos e, é ampliado para incluir o dogmatismo e as variedades do 

Islamismo e do Judaísmo conservadores e também abranger o tipo de catolicis-

mo militante da Opus Dei. Devemos considerar que Fundamentalismo Religioso 

rejeita as teorias cientificas “moderna” sobre a origem do cosmo, e defende a 

moralidade com base nos ensinamentos da Bíblia, essa posição entra em conflito 

com a da escola contemporânea com perspectivas críticas e pós-críticas com 

base cientifica, laica e que respeita a diversidade religiosa e cultural.  

 Segundo Martin (1996) os Pentecostalismos estão mais ligados à disci-

plina moral do que um ponto de vista dos ensinamentos conservadores da bíblia, 

além de concentrar suas crenças em torno dos Dons do Espírito Santo, da cura e 

do exorcismo. Na atualidade, os fundamentalistas principalmente os Pentecos-
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tais passam a ingressar na política em vários países e principalmente no Brasil 

ganham espaço e visibilidade na arena política, criam partidos políticos e assu-

mem postos de representação social, de acordo com Machado e Burity,  

Com grande capacidade de mobilização popular, as igrejas conseguem eleger re-
presentantes não só para as Casas Legislativas municipais e estaduais, como tam-
bém para o Congresso Nacional, onde atualmente ocupam 12% das cadeiras da 
Câmara Federal e integram a Frente Parlamentar Evangélica (2014, p. 602). 

 Buscam visibilidade e tem um apelo de contestação às pautas dos movi-

mentos feministas, negro, e LGBTTS, um exemplo de combate aos direitos LGB-

TTS é o projeto Escola Sem Partido, que prevê uma série de restrições a autono-

mia do/a professor/a e a liberdade de cátedra que é um princípio assegurado 

para que o professor/a possa garantir o pluralismo de ideias e a autonomia cien-

tífica (PAMPLONA E DINIS, 2013).  

 

Conclusões 

Conflitos de interesses e disputas ideológicas, conforme exposto, de-

monstram o longo caminho ainda a ser trilhado para a garantia da plena cidada-

nia da população LGBTTS no Brasil, uma vez que a legislação brasileira sofre da 

ausência da garantia efetiva dos direitos humanos a essa população, que proíba, 

por meio de dispositivos legais, a discriminação por orientação sexual e identi-

dade de gênero, bem como carece ainda de políticas públicas de educação que 

consolidem a inclusão dessas discussões no currículo escolar. Nesse sentido, 

apontamos para a necessidade da garantia da laicidade do Estado na formulação 

de políticas educativas em favor da igualdade de direitos e da não discriminação 

por orientação sexual e/ou identidade de gênero. 

Também apontamos para uma maior participação na arena política dos 

grupos denominados de minorias majoritárias, ou seja, étnicas, principalmente 

indígena e negra, LGBTTS e mulheres, pois a representatividade ainda é muito 

pequena, e não faz frente à ala conservadora que vêm cada vez mais mobilizando 

grandes massas com apelos simplistas de resolver os problemas socioeconômi-

cos da população brasileira. Desse modo, entendemos que o Estado brasileiro 

deve assegurar os Direitos Humanos Universais e a base para fundamentar as 

discussões morais e éticas que surgem no cotidiano da população deve ser pau-

tada no conhecimento filosófico e científico contemporâneos, portanto laico.  
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GUERRA E TRAUMA NO ROMANCE  
A ÚLTIMA CANÇÃO DA NOITE,  

DE FRANCISCO CAMACHO 
 

DIOGO DUARTE DO PRADO (FURG) 

TAINÁ ALMADA LADEIRA (FURG) 

 

Resumo: O artigo Guerra e trauma no romance “A última canção da noite”, de 

Francisco Camacho, tem como objetivo analisar a presença de tais aspectos na 

narrativa do autor português, refletindo acerca de como a presença da guerra 

gera traumas em um indivíduo, fazendo com que tenha seus atos conduzidos e 

sua vida comprometida pelos conflitos. Mais especificamente, em tal ficção, vê-se 

o personagem Jack Novak, guitarrista de sucesso da banda “The Bitters”, envol-

vido, por ligações familiares, aos eventos catastróficos da guerra civil da Jugoslá-

via, na década de noventa, situação a qual ele tenta por um momento se afastar, 

mas não consegue, afetando-o assim permanentemente, fazendo-o se questionar 

quanto a vida que levava, marcando-o na memória com as cenas aterrorizantes 

da guerra, característica esta peculiar do trauma. Como base teórica para tal 

proposta de trabalho, usufruir-se-á da filosofia de Arthur Schopenhauer (1788-

1860) e Friedrich Nietzsche (1844-1900), que abordam a temática do homem 

como propagador da dor e a necessidade que o mesmo sente em entrar em con-

flito e impor suas vontades ao outro, respectivamente; da psicanálise de Sigmund 

Freud (1856-1939), atentando para o comportamento compulsivo e repetitivo 

do indivíduo traumatizado; a ideia de trauma como resultado da cultura, de uma 

era pós-catástrofe que nunca passa, apresentadas por Primo Levi (1919-1987) e 

por Márcio Seligmann-Silva (1964); dentre outros pensadores que corroboram 

para o desenvolvimento de tais temáticas sobre a guerra e do trauma.  

 

Palavras-chave: Guerra, Trauma, História, Literatura Portuguesa 

 

 Em A última canção da noite (2013), do escritor português Francisco 

Camacho (1969), é apresentada a personagem Jack Novak, guitarrista consagra-

do da banda The Bitters. Um indivíduo que alcançou o sucesso profissional, mas 

que, inesperadamente, desaparece, sem deixar quaisquer rastros. Tal desapare-

cimento é um dos fatores principais que se relacionam com o tema da guerra e 

do trauma, que serão desenvolvidos neste trabalho. 

 Logo no início da narrativa, tem-se Jack acordando assustado, tenso, 

vindo daquilo que parece ser um sonho conturbado, envolto pelo “eco prolonga-
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do da rajada de metralhadora” (CAMACHO, 2013, p. 11). O pesadelo o incomoda 

consideravelmente, fazendo com que o seu coração acelere e não tenha a menor 

vontade de sair do quarto. A partir desta primeira impressão, nota-se que existe 

na personagem uma dor, contudo não uma dor simples, passageira, mas algo que 

o marcou, que lhe causa pânico, invadindo o seu íntimo. 

 Para Jack Novak, mesmo com todas as conquistas as quais obteve junto a 

seus companheiros de banda, o mundo parecia desinteressante, fútil, sem o me-

nor sentido. Os motivos da postura vinda da personagem são dois: o primeiro se 

deve ao fato de ter conquistado a glória máxima como músico, o que acaba com 

qualquer possível sentimento de ambição. O segundo, este de verdadeira impor-

tância e que será mais explorado aqui no artigo, é a brutalidade a qual presenci-

ou na guerra, mais especificamente na guerra civil da Jugoslávia, que se passou 

entre 1991 e 1995. 

 Poder-se-ia sintetizar que o guitarrista desaparece devido aos impactos 

que, de alguma maneira, o embate entre Sérvia e Croácia lhe causaram. Entretan-

to, antes é necessário compreender qual é, especificamente, a relação de Novak 

com este conflito. O esclarecimento surge, curiosamente, a partir de seu sumiço. 

Após muitos anos vivendo longe dos holofotes, dado inclusive como morto, Jack 

Novak retorna, encontrando-se com Victor Capri, um homem influente no cená-

rio musical, para que este contate David, um crítico de música, fã do The Bitters e 

do guitarrista.  

A partir do encontro entre David e Novak, o músico começa a falar sobre 

a sua vida, revelando as razões que o fizeram sumir, dentre elas a relação entre a 

sua família e a guerra, dando a David um testemunho formado por suas impres-

sões acerca da chacina que ocorrera em solo jugoslavo.  

 Jack inicia comentando um pouco sobre a infância, dizendo que nascera 

na Inglaterra, mas sua mãe era escocesa e seu pai um diplomata da Jugoslávia. 

Especialmente por causa de seu pai, Jack acaba tendo alguma ligação com o país 

conturbado. A personagem percebia a apreensão que o pai sentia. No outubro de 

1991, Jack recebe a notícia de que seu pai sucumbiu a um ataque cardíaco, hor-

rorizado pelo banho de sangue que ocorria entre sérvios e croatas.  

 Porém, por mais que o guitarrista discorra que estes foram fatores que o 

impactaram, comenta que, em um primeiro momento, negava sua ligação de 

parentesco com o país. Quando questionado pela mídia, era enfático: 

Todas as guerras são horríveis e essa não foi melhor. O meu pai nasceu na Croácia, 
mas sempre me falou de um país chamado Jugoslávia. Ele era jugoslavo. Nunca me 
falou de sérvios da Croácia, de croatas da Sérvia [...]. Lamento o que aconteceu, la-
mento muito, mas é-me completamente estranho. (CAMANHO, 2013, p. 89-90) 

 Por mais que tenha tentado demonstrar indiferença acerca do confronto, 

Jack, ao considerar sua existência vazia, sente as dores que não só seu pai sentiu 
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com a desesperança causada por uma pátria que se autodestruía, mas com toda a 

violência passada pelo povo. Enquanto ele desfrutava da fama, pessoas sofriam. 

Pode-se, devido a postura da personagem, pensar nas palavras do filósofo Arthur 

Schopenhauer (1788-1860), em O mundo como vontade e representação: tomo III 

(1818):  

Se o sentido mais próximo e imediato de nossa vida não é o sofrimento, nossa exis-
tência é o maior contra-senso do mundo. Pois constitui um absurdo supor que a 
dor infinita, originária da necessidade essencial à vida, de que o mundo está pleno, 
é sem sentido e puramente acidental. (SCHOPENHAUER, 2005, p. 277) 

 Na perspectiva de Schopenhauer, a vida é dor, existir está significativa-

mente relacionado ao sofrimento. Novak, no período em que ostenta a sua popu-

laridade no mundo da música, é incapaz de entender tal ideia. Faz-se necessário 

que a personagem realmente sinta em si experiências dolorosas, o que acontece, 

pois passa por experiências demasiado traumáticas, dentre elas a situação em 

que descobre estar com câncer e, principalmente, sua ida à guerra. 

Devido a tais questões, o protagonista sente, no sentido mais profundo 

da palavra, a agonia em sua vida, já que as sensações negativas, antes tão distan-

tes dele, começam a se encontrar na sua realidade. O ser humano, em um pensa-

mento geral, só tem ciência do sofrimento, ou de algum sentimento ruim, quando 

o vivencia. Novak precisou, passo a passo, ir descobrindo na prática uma realida-

de distinta do glamour do mundo da música.  

A suposta indiferença de Novak começou a desaparecer quando ia com-

preendendo como a existência pode ser árdua. O filósofo Friedrich Nietzsche 

(1844-1900), em Humano, demasiado humano (1878) diz que “Os juízos dos 

indiferentes causam muita dor” (NIETZSCHE, 2005, p. 189), mas, no caso da per-

sonagem, tal postura se desfaz quando essa dor invade o seu cotidiano, devido 

aos conflitos e a doença. 

 Em determinado momento da ficção, Novak está com a sua tia, a qual é 

croata. Esta demonstrava preocupação com os acontecimentos em seu país natal. 

A tia mostra o álbum de fotos da família para o seu sobrinho, enquanto que na 

televisão imagens vão passando no noticiário que informa sobre o embate. Jack 

repara haver, em meio a fotos de familiares, um tio muito parecido com ele. A 

expressão no rosto do tio chamava a sua atenção, fazendo com que sentisse uma 

maior aproximação com as suas origens: 

Lentamente, Jack começou a pressentir que [...] o seu lugar era na Croácia, no meio 
das ruínas e das ruas pejadas de cadáveres; entre os combatentes e os sofredores, 
as vítimas e os carrascos; entre os sádicos, os órfãos, as viúvas, os atiradores furti-
vos e as mulheres violadas. (CAMACHO, 2013, p. 174). 

 Começa a surgir uma espécie de “sensibilidade” no protagonista do ro-

mance quando, mais do que aceitar as suas origens, compreende como se mostra 
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caótico o cenário daquela população. Novak decide ir em direção ao combate, 

deixando de ser um guitarrista para assumir a postura de um soldado, de alguém 

que, devido à família e ao emocional, dirige-se ao horror.  

Neste momento, a personagem entende que tal violência tem relação 

com ele e, ampliando a ideia, com todos os indivíduos. Percebendo que, usando-

se de um termo schopenhaueriano, “Nosso mundo civilizado não passa de uma 

imensa mascarada” (SCHOPENHAUER, 2005, p. 251), Novak nota como estava, 

anteriormente, cercado por uma futilidade cega frente ao caos da guerra. 

 Através da postura adotada por Jack, reconhecendo não só o seu vínculo 

com aquelas pessoas como o terror que se propaga em um espaço atingido pelo 

ato de guerrear, surge a importância de se pensar na relação entre tais ações de 

barbárie e a humanidade. Mais especificamente, refletir quanto a dor causada 

pela guerra e o trauma gerado por estas catástrofes.  

 Ao longo da existência humana a guerra se faz presente, gerada pelas 

mais diversas razões. O século XX, visto por muitos como o momento em que 

surge o homem moderno, não é diferente. A obra de Camacho tem, como um 

fator crucial para o desenvolvimento de sua narrativa, a presença dos conflitos 

na Jugoslávia. A personagem, como se observa, lentamente começa a compreen-

der o impacto das batalhas na sociedade e como aquilo o modifica. Torna-se im-

possível não ser atingido por este tipo de horror. 

As calamidades geram, dessa maneira, um afastamento, a guerra forma 

silenciamentos. Primo Levi (1919-1987), em É isto um homem? (1947) observa 

que “frente à pressão da necessidade e do sofrimento [...], muitos hábitos, muitos 

instintos sociais são reduzidos ao silêncio” (LEVI, 1988, p. 128). O indivíduo é 

envolvido pela “bestialidade” que há nos embates, perdendo não apenas algo 

como a tranquilidade em seu interior, mas as capacidades de socialização com o 

próximo, ocorrendo, assim, um enfraquecimento das relações de afeto. 

Para quem, de algum modo, vivenciou ou estabeleceu relação com a 

guerra, o lado supérfluo da vida é perceptível, tornando-se evidente. Dialogando 

com David, Jack diz que sempre quis ser “um homem vulgar” (CAMACHO, 2013, 

p. 119). Vulgar não somente no sentido de ficar longe das atenções, mas de ter 

uma vida simples, livre. 

O protagonista entende que ir em direção ao local em que se encontram 

as suas raízes foi uma maneira de alcançar tal liberdade, livrar-se de uma supos-

ta existência falsa. Contudo, o preço de tal “vulgaridade” é conhecer essa realida-

de impregnada de dor que é a guerra. O teórico Walter Benjamin (1892-1940), 

no texto “Teorias do fascismo alemão”, presente no livro Obras escolhidas volume 

um (1985) diz que: 

A guerra foge a qualquer economia regida pela inteligência, em sua razão existe al-
go de sobre-humano, desmedido, gigantesco, algo que lembra um processo vulcâ-
nico, uma erupção elementar... uma onda colossal de vida, dirigida por uma força 
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dolorosa, coercitiva, unitária, transbordando sobre campos de batalha[...] (BEN-
JAMIN, 1987, p. 64) 

 Os embates são a exemplificação da capacidade do homem em propagar 

o horror, independentemente de sua época ou contexto social. No caso da guerra 

presente na ficção, existe um teor político junto à uma questão étnica, a qual faz 

com que Sérvia e Croácia batalhem entre si. Novak, afastando-se de sua carreira 

de músico, enxerga as proporções negativas do derramamento de sangue, do 

mesmo modo que o romance retrata a impossibilidade de se fazer indiferente 

frente ao caos que domina a realidade mundana.  

Aquilo que se passa com os outros, atinge o sujeito que acredita não ter 

envolvimento algum com o que acontece. Novak vai, conforme o desenvolvimen-

to da narrativa, compreendendo esta ideia. Ver os destroços entre os soldados, 

que se faz sentir no cidadão comum, desperta nele uma conscientização do quão 

trágica pode ser a guerra.  

A personagem obtém algumas respostas, as quais seguem a linha de ra-

ciocínio adotada por Zygmunt Bauman (1925-2017) em Medo líquido, que pensa 

nos combates como “sinais de aflição” que “nunca vão parar de piscar”, resultan-

do em relações que “não se fortalecem” (BAUMAN, 2008, p. 94). A partir do pen-

samento de que existe um vínculo entre os homens, Novak percebe como o con-

fronto entre Croácia e Sérvia segue pelo caminho inverso, afastando as pessoas. 

 Chegando no campo de batalha, Jack Novak testemunha as cenas de 

destruição. Vê mortos para todos os lados, um ambiente inóspito de atmosfera 

hostil. A cada ação que precisa tomar naquele espaço, sente uma parte de si mor-

rendo. Se, por um lado, os danos da guerra lhe fazem sentir sensibilidade e tris-

teza pelas vítimas, por outro, conviver naqueles destroços lhe traz a sensação de 

perda, de que a mesma sensibilidade se desfaz. Atente-se ao trecho abaixo, que 

reflete as impressões da personagem: 

A guerra era uma droga desconhecida e tudo o que sabia dos seus efeitos fora-lhe 
ensinado pelos livros e pelos filmes. Sabia que dependiam de homem para homem 
e que muito do que cada homem era se revelava nessa adversidade maior chama-
da guerra. Mas não lera nem vira em lado nenhum o que quer que se assemelhasse 
ao que agora sentia – e que não era nada épico, esmagador, nada de extraordiná-
rio. (CAMACHO, 2013, p. 210) 

 Os pensamentos da personagem demonstram o quão vazio, e destruído 

interiormente, o homem pode se tornar a partir da experiência como combaten-

te. Quando presencia uma família de sérvios serem mortos friamente por seus 

companheiros soldados, Jack se sente vazio, distante daquilo que é possível cha-

mar de humanidade.  

Homens expõem seus “demônios” quando possuem a possibilidade de 

fazê-lo, a guerra é o cenário que permite o uso do lado não racional, ou seja, ins-
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tintivo do indivíduo. Por mais que se lute pela pátria, ou por qualquer outro tipo 

de ideal, usufrui-se da brutalidade cegamente. A pouca importância em matar, 

que Jack nota nos olhos de seus compatriotas, enfatiza o ponto de vista de Scho-

penhauer, que afirma na obra As dores do mundo (1850): “O mundo é o inferno, e 

os homens dividem-se em almas atormentadas e em diabos atormentadores” 

(SCHOPENHAUER, 2014, p. 28). 

 Muitas vezes, sem razão alguma, o homem fere a si e ao próximo, sem 

medir os danos. Age-se por um instinto bruto, cruel e insensível, manifestando-

se na mais profunda violência, fazendo com o sujeito trate quem se encontra ao 

seu redor como algo inferior, como um inimigo ou mesmo como traste.  

Levi, em Os afogados e os sobreviventes, afirma que os homens são seres 

“potencialmente capazes de construir uma quantidade infinita de dor; e que a 

dor é a única força que se cria do nada, sem custo e sem cansaço” (LEVI, 2016, p. 

68). Desse modo, a mais ínfima motivação é capaz de estimular o indivíduo a atos 

bárbaros, e a guerra é a exemplificação da constante capacidade que existe na 

humanidade de propagar terrores e sofrimentos. 

O combate político em que acaba por se envolver a personagem é uma 

pequena “engrenagem” que capacita o extermínio e catástrofe em seu redor. A 

narrativa evidencia a questão de que as pessoas são instáveis, sujeitas a, por 

qualquer tipo de desvios, propagarem tragédias. Jack é estimulado pelas ligações 

familiares com aquele ambiente, diferente de outros que ali se encontram por 

ódio ou por dinheiro. Uma das personagens envolvidas com a guerra lhe diz que 

“Toda a gente tem o desejo de matar; toda a gente, se pudesse, matava alguém. 

Não gosto particularmente de matar, mas, se for preciso, nem pestanejo” (CA-

MACHO, 2013, p. 212). 

Pode-se dizer que o homem se deixa envolver pela guerra pois, em seu 

interior, existe uma pré-disposição para a brutalidade. Ademais, as condições do 

momento, somadas a necessidades específicas, motivam o surgimento das bata-

lhas. Independentemente de ideologias, vê-se a ação de ferir como um método de 

resolver divergências. Quanto a personagem da ficção portuguesa, ao observar o 

cenário de ruína, atenta-se para como os preconceitos, o egoísmo e os posicio-

namentos políticos levam as pessoas por um caminho de demasiado sofrimento.  

Devido a esta ideia, reflete-se que a guerra é um meio que pode ser usa-

do como razão para não apenas matar, mas adotar uma postura a qual normal-

mente não se adotaria. Permitindo normalizar o discurso de ódio e o comporta-

mento animalesco, irracional. Laços afetivos, ou mesmo o simples respeito de um 

homem para com o outro se desfaz, predominando apenas o desprezo. 

Segundo Bauman, no livro Modernidade e Holocausto (1998): “[...] o ódio 

comunitário mortífero sempre esteve entre nós e provavelmente nunca deixará 

de existir” (BAUMAN, 1998, p. 111). Ódio este que não possui dificuldades em se 

formar, sendo usado, muitas vezes, como um pretexto para ferir.  
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O desgosto por outrem surge naturalmente, usufruindo-se do mais alto 

grau de preconceito para colocar em prática vontades hostis. No romance, Jack 

Novak constata como a discórdia entre Croácia e Sérvia tem como base uma dis-

tinção racial, ou seja, um desprezo por verem uns aos outros como diferentes ou 

mesmo inferiores. Hannah Arendt (1906-1975), em Origens do totalitarismo 

(1951), aponta que “a queda das civilizações se deve à degenerescência da raça, e 

de que esta, ao conduzir ao declínio, é causada pela mistura de sangue” 

(ARENDT, 2012, p. 252).  

A personagem presencia como aqueles soldados sérvios e croatas se en-

xergam como ameaças, seres impuros que devem ser eliminados, buscando-se, 

assim, um crescimento e uma liberdade. A chacina do campo de batalha é o refle-

xo de tais sentimentos, cada discurso de raiva se manifesta nas atitudes dos 

combatentes. Arendt discorre como a guerra é esse método de terror usado para 

extinguir aquilo visto como um problema, causando, entretanto, um ambiente de 

miséria e a perda da piedade: 

A guerra, com a sua arbitrariedade constante e assassina, tornou-se o símbolo da 
morte [...]. A ânsia de igualdade e justiça, o desejo de transcender os estreitos e 
inexpressivos limites de classes, de abandonar privilégios e preconceitos estúpi-
dos, pareciam encontrar na guerra um modo de fugir às velhas atitudes condes-
cendentes de piedade pelos oprimidos e deserdados. (ARENDT, 2012, p. 460) 

Dessa maneira, constata-se que a guerra é um veículo capaz de trazer à 

realidade do homem uma quantidade imensurável de dor. Porém, deve-se pensar 

em que tipo de dor é esta. Não se trata de algo momentâneo, que ocorre apenas 

durante o momento dos combates. Pelo contrário, os efeitos desta muitas vezes 

acompanham combatentes e outros sobreviventes no decorrer de sua existência 

como rastros que nunca se apagam, feridas que não cicatrizam. Este tipo especí-

fico de dor é o trauma. 

Define-se o trauma como uma sensação negativa, um sofrimento que não 

se extingue, alastrando-se no pensamento do sujeito e se tornando uma constan-

te sensação dolorosa. Normalmente, é uma lembrança que continuamente está 

na memória do traumatizado, como um passado o qual nunca passa, angustiando 

e atormentando o indivíduo.  

Pela psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939), explorada em Além do 

princípio de prazer (1920), para surgir o comportamento traumático é preciso 

uma situação em que ocorra o “susto”, um acontecimento impactante no sujeito, 

gerando “sintomas fortemente desenvolvidos de sofrimento subjetivo, [...] e às 

provas de um enfraquecimento e uma deterioração gerais muito mais amplos 

das atividades psíquicas” (FREUD, 2016, p. 47).  

Através do trauma, o indivíduo se vê atingido de tal maneira que sua 

mente fica conturbada, seus pensamentos confusos e um temor se intensifica em 
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seu interior. Torna-se, a partir de um termo freudiano, neurótico, obcecado, con-

tra a própria vontade, pelas recordações do momento traumático. A dor, advinda 

da experiência que o traumatizou, encontra-se sempre presente, como uma mar-

ca incapaz de desaparecer.  

Tal situação torna o sujeito um prisioneiro de sua vivência atormentado-

ra que faz com que surjam, inclusive, alucinações no intuito de preservar a mente 

do traumatizado, com este entrando em conflito com a realidade. Freud, em Neu-

rose, psicose e perversão (2016), destaca que “toda a neurose perturba, de alguma 

maneira, a relação do doente com a realidade; de que a neurose é, para ele, um 

meio para se afastar da realidade; e de que, em suas formas graves, a neurose 

significa diretamente uma fuga da vida real” (FREUD, 2016, p. 279).Logo, aquele 

que é atingido pelo trauma nunca mais percebe o mundo da mesma maneira, seja 

por uma tentativa de proteção ou, simplesmente, por ter uma nova concepção de 

realidade através da dor que sentiu e continua a sentir. 

No percurso feito pela personagem de Francisco Camacho, a experiência 

da guerra é o fator que origina a neurose traumática. Jack Novak sucumbe de tal 

modo que se vê oprimido por aquela chacina, impossibilitado de se desapegar 

das imagens de destruição e morte. As relações sociais, e qualquer atitude de 

compaixão, desaparecem. Novak testemunha a animalidade, no sentido mais 

pejorativo da palavra, que pode ser manifestada pelo homem.  

Levi define, suscintamente, o trauma nesta linha pensamento, como 

“uma ferida profunda infligida à dignidade humana, um atentado obsceno e cheio 

de presságios; mas também o sinal de uma malignidade deliberada” (LEVI, 2016, 

p. 90). Assim, os sintomas traumáticos, vindos da guerra, tem essa perda da dig-

nidade, sendo, a partir de uma indiferença violenta, uma marca que gera o fim de 

qualquer respeitabilidade entre os indivíduos. 

O trauma é um fardo que Jack Novak não consegue sustentar, e isso o 

consome emocional e psicologicamente, sendo um prisioneiro das memórias da 

guerra, recordações que se manifestam, como já antes se observou, nos sonhos 

em que escuta o som das metralhadoras. Freud observa: 

A vida onírica da neurose traumática apresenta a característica de reconduzir o 
paciente repetidamente à situação de seu acidente, da qual acorda com susto re-
novado. [...] Acredita-se que o fato de a vivência traumática se impor repetidamen-
te ao paciente até durante o sono seja precisamente uma prova da força da im-
pressão deixada por essa vivência. (FREUD, 2016, p. 48-49) 

 Este acidente é a prisão de Novak, as incansáveis recordações do campo 

de batalha. Mesmo com o fim dos conflitos, para quem a vivenciou é um eterno 

purgatório em que o trauma ressalta as características mais dolorosas. O guitar-

rista se retira do embate, vê a nação pela qual decidiu se importar desmoronar, e 
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os escombros fizeram surgir as impressões que a personagem carrega no seu 

interior. 

 Por tais fatores, Jack sentiu ser preciso desaparecer. O traumatizado é 

aquele que, depois da experiência dolorosa, não consegue mais se encaixar na 

sociedade e na vida que levava antes do incidente. Carregando seus pesares, Jack 

pede para o crítico musical David escrever uma biografia sobre si, intitulada “A 

última canção da noite”. As marcas daquela época sanguinária acabam por ser 

parte da personagem, aquele Novak é o resultado do trauma. Mesmo que ele diga 

que “jamais voltaria à terra dos antepassados” (CAMACHO, 2013, p. 228), o ex-

integrante do The Bitters é um homem fragmentado pela destruição que se pas-

sou, uma ligação com um passado que não desaparece. 

 O teórico Márcio Seligmann-Silva (1964) discute acerca de como o trau-

matizado tem dificuldades de seguir a sua vida depois da experiência pela qual 

passou, tendo o passado invadindo o seu presente, ou seja, um rememorar que o 

impossibilita seguir adiante, desprender-se dos traumas. Seligmann-Silva aponta, 

na obra O local da diferença: ensaios sobre memória, arte, literatura e tradução 

(2005), que “[...] o elemento traumático do movimento histórico penetra nosso 

presente tanto quanto serve de cimento para nosso passado” (SELIGMANN-

SILVA, 2005, p. 64). 

 Por tal invasão do passado traumático, o sujeito se encontra com dificul-

dades para habitar em sociedade depois dos acontecimentos conturbadores. 

Seligmann-Silva destaca a importância do testemunho, como um método encon-

trado pelo traumatizado para sobreviver ao pós-catástrofe, resistir à agonia de 

suas memórias. A personagem exerce tal tentativa ao falar sobre a sua história 

para David.  

As vítimas do trauma tentam se proteger, ou mesmo se encontrar, a par-

tir da tentativa de conscientizar o outro, fazer com que compreenda esta realida-

de. Em O testemunho: entre a ficção e o “real”, Seligmann-Silva atenta que “o tes-

temunho justamente quer resgatar o que existe de mais terrível no ‘real’ para 

apresentá-lo” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 375). Esse teor terrível da existência 

é a dor nascida do trauma. 

 Em suma, a narrativa portuguesa traz um homem que tem uma mudança 

de realidade brusca. Depois de sua imersão na guerra, Novak não foi mais o 

mesmo. O terror da guerra, e o trauma vindo da mesma, transformaram-no em 

algo difícil de se definir. Talvez um sobrevivente, talvez uma vítima, talvez ape-

nas um homem influenciado por um mundo no qual se diz haver um desenvol-

vimento tecnológico e cultural, mas que estimula o homem, no decorrer do pas-

sar dos tempos, aos mais diversos conflitos, estimulados tanto por ideologias 

como por instintos bárbaros.   
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Resumo 

Esse trabalho apresenta os resultados parciais da minha tese de doutorado sobre 

a Fábrica Leal Santos & C, dentro do Programa de Pós-Graduação em História da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do SUL (PUCRS), sob orientação 

da Profa. Dra. Claudia Musa Fay. O trabalho em questão apresenta o histórico da 

fábrica, sua importância nos aspectos econômicos e culturais tanto em nível local 

quanto nacional. A Leal Santos& C. foi uma das primeiras fábricas alimentícias do 

Rio Grande do Sul, principalmente na produção de biscoitos. Seu alcance no iní-

cio do século XX era nacional, atingindo os mercados até no norte do país. Foi 

fundada por imigrantes portugueses em 1889 na cidade do Rio Grande, sul do 

Rio Grande do Sul, ainda durante o Brasil Império, e funciona até os dias de hoje, 

com um perfil e produtos diferentes. Hoje em dia os vestígios materiais da fábri-

ca podem fazem parte do acervo do Museu da Cidade do Rio Grande (MCRG), 

como parte do patrimônio industrial local. 

 

Palavras-chave: Fábrica Leal Santos. História Empresarial. Rio Grande. Patri-

mônio Industrial 

 

Introdução 

 

A cidade do Rio Grande é mais antiga do Rio Grande do Sul, e, por isso, 

abriga uma quantidade significativa de marcos históricos e culturais do Estado e 

país. A sua característica mais forte sempre foi a localização geográfica e o seu 

porto estratégico. Atualmente, além do porto, a cidade é conhecida por receber 

significativas obras das plataformas petrolíferas do Brasil. Contudo, nos séculos 

anteriores, Rio Grande se destacava no cenário regional e nacional por possuir 

uma vasta variedade de indústrias, fábricas e um forte comércio.  

No final do século XIX “a cidade constituía-se no maior parque industrial 

do Rio Grande do Sul. Em algumas décadas transformou-se de centro comercial 

em significativo polo industrial” (BITTENCOURT, 2001, p. 34).A instalação desse 
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significativo número de indústrias na cidade não foi uma coincidência, pois fo-

ram atraídos pela oportunidade de ficar ao lado de um porto com grande movi-

mentação. Dentre elas podemos citar a Fábrica Rheingantz (1873), a Fábrica de 

Charutos Poock (1891) e a Fábrica de Tecidos Ítalo Brasileira (1894), todas essas 

no final do século XIX. (TORRES, 2008, p. 16).  

Essas e outras indústrias que se instalaram na cidade do Rio Grande no 

período de 1874-1910 caracterizam a primeira fase industrial da cidade do Rio 

Grande, para Martins e Pimenta (2004). São elas que influenciaram, principal-

mente, na distribuição urbana e no crescimento da paisagem citadina local, com 

a instalação de suas plantas industriais. A primeira dela e talvez aquela que te-

nha sido mais explorada no campo historiográfico até o momento, é a Fábrica 

Rheingantz. A fábrica têxtil movimentou Rio Grande não só com a sua extensa 

produção, mas pela criação de um complexo industrial que buscava agrupar os 

operários e suas atividades ao redor da fábrica.  

Entretanto, ela não foi a única na cidade a realizar tal investimento, A 

Fábrica Leal Santos, mesmo que em menores proporções, “construiu vinte casas 

destinadas aos operários e um armazém onde eram vendidos os mantimentos 

aos trabalhadores fabris” (MARTINS, PIMENTA, 2004, p. 88). Assim, mesmo que 

com um número menor de trabalhadores quando comparado à Fábrica Rhein-

gantz, influenciou na distribuição da paisagem urbana da cidade. Para os geógra-

fos, o crescimento populacional e a afirmação de Rio Grande como um centro de 

referência fabril, econômico e cultural são fruto dos investimentos trazidos, 

principalmente, pelo capital de imigrantes europeus (MARTINS, PIMENTA, 

2004).  

Em paralelo ao crescimento econômico, a cidade também assistia ao 

crescimento de hábitos culturais que se aproximavam ao de grandes cidades do 

Brasil. Assim, no início século XX Rio Grande possuía um extenso número de 

cafés, teatros, clubes e espaços de lazer e recreação, que se direcionavam aos 

mais variados grupos sociais locais. Em termos gerais, podemos dizer que a ci-

dade viveu o seu “auge” econômico e cultural no final do século XIX, estendendo-

se até a primeira metade do século XX. 

 

A Fábrica e seus biscoitos 

 

A Fábrica Leal Santos foi uma das que movimentou a cidade, empregan-

do mão-de-obra local, e levando o nome da cidade para o restante do Brasil e do 

mundo. Fundada em 20 de outubro 1889 na cidade do Rio Grande, durante o 

Brasil Império, pelo português Henrique Marques Leal Pancada e até o início do 

século XX estava vinculada a sua matriz portuguesa localizada em Lisboa.  

Segundo Garcia (2001), a ideia de abrir uma filial no Brasil foi Francisco 

Marques Leal Pancada, pai de Henrique, um português que quando visitou Rio 
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Grande, em meados do século XIX, identificou no local algumas características 

que faziam da cidade um bom local para abrir uma fábrica. Em Portugal e com 

filhos crescidos, Francisco decidiu que incentivaria um deles a instalar a filial da 

Leal Santos& Cia, uma industrial alimentícia em Rio Grande (GARCIA, 2001).  

Assim, essa missão ficou sob responsabilidade do filho mais novo, Hen-

rique Marques Leal Pancada (Portugal, 1874 – Brasil, 1942), que juntamente com 

dois sócios. Inicialmente a Fábrica estava instalada em um prédio na atual Rua 

Coronel Sampaio, nos arredores do Porto, em Rio Grande. Em 1905 a Leal Santos 

transfere a sua sede para um parque fabril maior, com maquinário mais moder-

no e uma frota própria de veículos (GARCIA, 2001, p. 10). Foi nessa sede, na Rua 

Aquidaban (Figura 1), que a Leal Santos funcionou a maior parte de sua existên-

cia, tanto na produção de biscoitos, conservas, enlatados, etc. 

 

Figura 10: Fábrica Leal Santos na Rua Aquidaban, s/ data - Rio Grande, RS 

 

 
Fonte: Acervo Blog Papareia 

 

Nesse período, além das novas instalações, “construiu vinte casas desti-

nadas aos operários e um armazém onde eram vendidos os mantimentos aos 

trabalhadores fabris” (MARTINS, PIMENTA, 2004, p. 88). Para Martins e Pimenta, 

o crescimento populacional e a afirmação de Rio Grande como um centro de 

referência fabril, econômico e cultural são frutos dos investimentos trazidos, 

principalmente, pelo capital de imigrantes europeus (MARTINS, PIMENTA, 

2004), sendo a Leal Santos um desses. 

Seus fundadores com capital estrangeiro, assim como vários outros, en-

contraram na cidade um porto que facilitaria a entrada e saída de produtos. O 

trabalho referência sobre as indústrias e estrangeiros na cidade do Rio Grande 
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de Raphael Copstein “O trabalho estrangeiro no município do Rio Grande” apre-

senta a Leal Santos como um exemplar lusitano na cidade: 

[...] A moderna indústria do peixe encontra raízes em iniciativas portuguesas que 
deve, também, marcar um dos primeiros empreendimentos criados com capital es-
trangeiro na cidade. Foi um grupo lisboeta que inaugurou a indústria - Leal Santos 
Cia, em 1889. Segundo Alfredo Ferreira Rodrigues o estabelecimento surgiu como 
filial de indústrias sediadas em Cascais e Lisboa que adquiriram o estabelecimento 
de Pedro Hichel. Esta fábrica não se limitou a industrialização do peixe dando a 
Rio Grande um lugar destacado no setor, mas, também, criou a primeira fábrica 
brasileira de biscoitos digna deste nome, industrializou frutas, sustentou fábrica 
de pregos, estamparia e latoaria e, durante certo tempo, manteve produção de 
conservas de carne bovina e fiambres. Sua influência foi grande sobre o desenvol-
vimento do pescado rio-grandinho (COPSTEIN, 1975, p. 38).  

Portanto, a Leal Santos é também uma ponte entre Brasil e Portugal por 

ter sido fundada por imigrantes portuguesas, e um exemplo do capital lusitano 

no crescimento econômico da cidade e do Estado. A cidade com forte influência 

portuguesa em sua cultura tem na Leal Santos um exemplo da ligação entre os 

dois países até os dias de hoje. Para além da relação luso-brasileira, a fábrica em 

questão também contribui para pensar a formação urbana da cidade do Rio 

Grande, conforme já fora apresentado por Solismar Martins e Margareth Pimenta 

(2004). Para os autores, os parques fabris mudam o cenário e as formas das ci-

dades, elas propiciam uma alteração visível nas paisagens urbanas. Nesse senti-

do, partindo do pressuposto que a Leal Santos foi uma das grandes fábricas ins-

taladas na cidade do Rio Grande por tanto tempo, por ter construído seu parque 

fabril relativamente distante das demais, e, inclusive, ter construído algumas 

casas e a creche para operários, ela influenciou na distribuição e no crescimento 

urbano da cidade do Rio Grande 

Sobre os operários, a Leal Santos também apresenta outra característica re-

corrente no período de industrialização brasileira, demonstrada nas figuras 2 e 3. 
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               Figuras 2 e 3: Interior da Leal Santos, sem data.   

Fonte: Acervo do Museu da Cidade do Rio Grande, 2015. 

 

As fotografias que fazem parte do acervo do Museu da Cidade do Rio 

Grande (MCRG) demonstram a rotina dos operários que trabalhavam nas Fábrica 

Leal Santos no início do século XX: principalmente mulheres e crianças. As figu-

ras apresentam a realidade do período de desenvolvimento industrial do Brasil, 

e mostra o contexto histórico em que está inserida. Os dois grupos eram os mais 

baratos para contratação das fábricas, “em 1890, do total de empregados em 

estabelecimentos industriais de São Paulo, 15% era formado por crianças e ado-

lescentes” (KASSOUF, 2007, p. 324). 

Nessas imagens é possível observar dois setores da Fábrica de Biscoitos, 

sendo a imagem da direita o processo de amanteigamento das formas dos biscoi-

tos. O biscoito, até o momento da pesquisa, ser o produto de grande importância 

para o sucesso da fábrica, eram vendidos, principalmente, dentro de latas deco-

radas. São essas que estampam centenas de propagandas encontradas nas revis-

tas e jornais do período.  

A análise da revista O Malho60, demonstra como as propagandas dos bis-

coitos Leal Santos & C. apresenta características marcantes da virada do século, 

tanto em aspectos político-econômicos como culturais. A revista era “especiali-

zada em ironizar os fatos políticos” (AUCAR et al, 2015, p. 31), o que realmente é 

possível encontrar nas propagandas da Leal Santos da revista. Além disso, os 

autores ainda apresentam a contribuição das propagandas para entender “um 

incansável universo simbólico que sustenta nossa cultura material transformada 

em bens de consumo (AUCAR et al, 2015, p. 23). 

As propagandas chamam atenção, pois carregam tanto nas imagens 

quanto nos textos que compõem o anúncio, características chaves do período. A 

                                                           
60Revista semanal ilustrada característica do século XX para a imprensa brasileira. Analisada através do 
acervo online da Casa Rui Barbosa.  
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virada do século foi marcada por grandes transformações nas paisagens urbanas 

e na vida cultural e social das pessoas. Uma de suas características, segundo Ni-

colau Sevcenko, era a influência europeia e, principalmente a francesa na vida 

cultural das cidades (SEVCENKO, 1998, p. 26). Muitas dessas ilustrações traziam, 

inclusive, personagens políticos da época, como alguns presidentes da República, 

por exemplo, Afonso Pena, Hermes da Fonseca e outros políticos da época. 

 

Figura 4: Propaganda Leal Santos – 1906 

 

 
Fonte: Revista O Malho, 1906, p. 2. 

 

Penna - Então, seu Chico, quaes são as providências a tomar, para evitar essas 

enchentes? R.A. - Ora, seu Affonsinho, não me fale em providências agora! Imagina 

que estou apreciando os biscoutos Champanhe do Rio Grande, presente dos meus 

amigos Leal Santos & C. E sabe que mais? Quando estou comendo alguma cousa 

boa não gosto que me fallem em futilidades” 

 

Quando apresentam personagens da sociedade, é possível perceber ou-

tras características da Belle Époque brasileira nas propagandas, principalmente 

através das roupas e costumes, ambos calcados na cultura europeia. A própria 

apresentação e venda dos biscoitos nas suas famosas latas pode ser associada a 

uma tendência europeia do período, pois, conforme Freyre “a valorização social 

começara a fazer-se em volta de outros elementos: em torno da Europa burgue-

sa, donde nos foram chegando novos estilos de vida, contrários aos rurais e 

mesmo aos patriarcais: o chá, o governo de gabinete, a cerveja inglesa, abotina 

Clark, o biscoito de lata” (FREYRE, 1947, p. 570 apud BITTENCOURT, p. 31).  Não 

se tratava, portanto de um mero biscoito, mas a aproximação de um costume 

europeu valorizado na época, o que justifica a utilização da frase “iguaes aos 

estrangeiros” em todas as suas propagandas. 
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Nesse aspecto, podemos refletir a partir do que propõe Pierre Bourdieu 

quando aponta o desejo de possuir produtos que fortaleçam uma distinção soci-

al. Os bens consumidos, paralelamente às roupas, linguagem e outros fatores 

simbólicos que estabelecem um estilo de vida, segundo o autor (BOURDIEU, 

1976). 

[...] o mais importante das diferenças na ordem do estado de vida e, mais ainda, da 
“estilização da vida”, reside nas variações da distância com o mundo − suas pres-
sões materiais e suas urgências temporais − distância que depende, ao mesmo 
tempo, da urgência objetiva da situação no momento considerado e da disposição 
para tomar suas distâncias em relação a essa situação (BOURDIEU, 1976, p. 3). 

 Percebemos, portanto que juntamente com os biscoitos da Leal Santos, 

havia também a “venda” de um estilo de vida. Tendo em vista o contexto históri-

co-cultural do início do século XX, onde o estilo de vida que inspirava as famílias 

mais abastadas era o europeu, principalmente o francês e o inglês, é possível 

associar a venda do produto com a venda de um estilo de vida desejado.  

No decorrer do século XX, os biscoitos continuaram a ser fabricados, 

vendidos e consumidos, mesmo que talvez diferentemente do início do século. A 

repercussão e a fama que os biscoitos da Leal Santos tiveram no decorrer de sua 

história é também pode ser percebida pela emblemática carta endereçada aos 

diretores da Leal Santos por Carlos Drummond de Andrade sobre os biscoitos 

que comia na sua infância, no interior de Minas Gerais: 

[...] Outra satisfação, é claro, foi receber os deliciosos presentes que acabaram de 
chegar, em duas caixas cheias de produtos que põem água na boca e são uma hon-
ra para a indústria brasileira de alimentos. Começando a saboreá-los, não pude 
deixar de lembrar o prazer que me causavam os biscoitos L. S. do começo do sécu-
lo, chagados até a minha cidade do interior mineiro depois de longa viagem em 
navio, trem de ferro e burro de carga. Suas latas costumavam ter brinde muito 
apreciado: pequeninos folhetos com histórias infantis coloridas, que tornavam o 
biscoito ainda mais gostoso, em sua embalagem de papel encerado.61 

O relato de Carlos Drummond de Andrade atesta a repercussão e fama 

que os biscoitos tinham no início do século. O sabor e sucesso desse produto 

deixaram também marcas na memória da cidade do Rio Grande e de sua popula-

ção. João Marinômio Lages relembra a fábrica e seus produtos em um artigo 

publicado no Jornal Agora, jornal de maior circulação atualmente na cidade do 

Rio Grande:  

Os biscoitos “Leal Santos” pela excelente qualidade se tornaram conhecidos em 
todo mercado nacional, nas mais variadas modalidades ou marcas: “cream crack”, 
“água e sal”, “maria”, “champagne”, “chocolate”, etc., que se apresentavam embala-
dos em celofane, em papel encerado ou em latas com bonitas litografias. Durante 

                                                           
61 Carta escrita por Carlos Drummond de Andrade em 1972. Sua cópia está publicada na Revista Ipiranga 
Edição Especial dos 100 anos da Leal Santos, em 1989. 
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muitos anos as latas com biscoitos “Leal Santos” eram uma das opções que os visi-
tantes da cidade do Rio Grande levavam como presentes, como também o faziam 
com os tecidos da “Rheingantz”, da “Fábrica Nova”, os charutos “Poock” e os doces 
do “Sol de Ouro” (LAGES, 2012, s/p.). 

O depoimento de Lages no jornal demonstra como eram bem vistos os 

biscoitos produzidos pela Leal Santos, que eram levados como lembranças locais. 

Outro entrevistado pela pesquisadora, Sr. Jair Ferreira que morou toda a sua 

infância em frente a Leal Santos, na Rua Aquidaban. Em entrevista destacou co-

mo o apito da Fábrica regrava sua hora de ir para a Escola, e de outros afazeres. 

Destaca ainda que naquela época, muitos vizinhos e vizinhas tinham o costume 

de assistir a entrada e saída dos operários, que enchiam as ruas no início e fim do 

dia. Senhor Jair ainda destacou a facilidade com que eram encontrados os biscoi-

tos Leal Santos na cidade, eram vendidos em quase todos os armazéns locais. 

Eles eram vendidos a granel ou em latas decoradas pela própria Leal Santos, que 

vinham com estampas temáticas.  

 

Figura 5: Lata de Biscoito Leal Santos& C. 

 
Fonte: Site Garfadas Online 

 

As latas dos biscoitos eram realmente um dos “charmes” da época. Em 

2010 a blogueira Ana Marques Pereira publicou em sua página “Garfadas Online” 

um artigo sobre a Fábrica de Biscoitos Leal Santos e suas latas, apresentando a 

foto de uma delas. 

Em primeiro lugar não é uma caixa qualquer. Apesar de não estar em bom estado, 
tratase de uma caixa da primeira fábrica de bolachas do Brasil, que ainda por ci-
ma se caracterizava por ter a sua própria litografia e confeccionar não só os produ-
tos alimentares, mas também as respectivas embalagens. [...] Os brasileiros recor-
dam-se dela como sendo a produtora das bolachas “Maria”, mas na realidade foi 
muito mais do que isso. Pedro da Silva Nava (1903-1984), médico e escritor brasi-
leiro do livro “Balão Cativo” chamou as bolachas da Leal Santos de “históricas” (p. 
281) e recordou as caixas azuis em que vinham acondicionadas. Não posso dizer se 
se referia a essa ou a outra lata, uma vez que devem ter mudado no longo tempo 
de existência da fábrica (PEREIRA, 2010, s/ p.). 

O que é possível perceber até então, é que a Fábrica Leal Santos se apre-

senta como um objeto de pesquisa com forte potencial. A partir dela é possível 
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delinear a sua contribuição para o crescimento econômico, industrial e cultural 

da cidade do Rio Grande e paro o Rio Grande do Sul; além de apresentar em seus 

vestígios materiais aspectos que demonstram a aproximação e o papel político 

que desempenhava na região. Sua longa trajetória que nos leva do Brasil Império 

até o século XXI figura elementos essenciais e importantes para a construção do 

conhecimento histórico e, consecutivamente, dessa proposta de pesquisa. 

Apesar da Leal Santos existir até os dias de hoje, pertencendo ao grupo 

ACTEMSA, e trabalhando com outros produtos, sendo o principal o atum, o prin-

cipal prédio, palco da trajetória histórica da fábrica, foi em sua maioria demolido. 

Dessa forma, uma das maneiras possíveis de preservar os vestígios e testemu-

nhos do passado industrial da cidade, ligado a Leal Santos, é através da museali-

zação de fotografias e objetos. 

O Museu da Cidade do Rio Grande salvaguarda um número significativo 

de materiais que narram a história da fábrica e, automaticamente, a história da 

indústria brasileira do período. São balanças, maquinários, relógio-ponto, latas 

de biscoitos, fotografias, as pedras litográficas utilizadas para confecção das es-

tampas e rótulos dos produtos, certificados de premiação, etc. Esses objetos, 

portanto, podem auxiliar na construção de uma trajetória da Fábrica, principal-

mente do processo de produção e distribuição dos produtos. 

Por outro lado, Colin Divall apresenta a contribuição dos museus e de 

seus objetos para auxiliar na compreensão da História Empresarial e na história 

das empresas. Em seu capítulo “Otro modo de escribir la historia empresarial: los 

museos industriales, tecnológicos y del transporte” o autor deixa claro a importân-

cia de utilizar esses espaços, pois os objetos museológicos são o link com um 

passado industrial de um lugar, uma testemunha que deve ser utilizada tanto 

para repassar a história empresarial para os visitantes, quanto para ser utilizado 

pelos pesquisadores (DIVALL, 2003, p. 160). Podendo assim, “preservar os vestí-

gios materiais e imateriais que um dia deram vida aos galpões e máquinas” 

(NERY, 2017, p. 87). 
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AS ELEIÇÕES DE 1989 E O JORNAL O GLO-
BO: QUAL DEVE SER O PERFIL DO PRÓXI-

MO PRESIDENTE? 

 

THAÍZE FERREIRA DA LUZ (PUC/RS)62 

 

 

Resumo: O cenário brasileiro nas eleições de 1989 foi permeado de expectativas. 

O país enfrentava uma grave crise econômica e, no campo político, o governo do 

presidente José Sarney apresentava vários escândalos de corrupção. A partir da 

abertura política de 1979 e o processo de “Diretas Já”, tivemos como resultado a 

eleição de Fernando Collor de Mello em 1989, como o primeiro presidente eleito 

democraticamente, após um longo período ditatorial. Nesse contexto, a imprensa 

teve papel fundamental, enaltecendo “qualidades” que o futuro presidente do 

Brasil, deveria possuir. Neste trabalho, apresentaremos de maneira introdutória, 

a participação da mídia impressa, especialmente o Jornal O Globo (OG) do Rio de 

Janeiro/RJ, e sua influência no convencimento do eleitorado da época. Dita como 

“o quarto poder”, a mídia teve nas eleições de 1989 papel importante para o 

desfecho das eleições.  

 

Palavras-chave: eleições de 1989; jornal O Globo; Convocação Roberto Marinho; 

Fernando Collor de Mello. 

 

Introdução 

 

As eleições presidenciais de 1989 marcaram o início de uma nova forma 

de se produzir campanhas eleitorais, sobretudo com a introdução do marketing 

eleitoral. Após a reabertura das atividades democráticas, esta foi a primeira elei-

ção por voto direto de um presidente da República. Porém, foi também um perí-

odo marcado por muitas incertezas, especialmente nos campos político e eco-

nômico. 

Diante desse contexto, a mídia brasileira, teve um importante papel na 

condução de uma agenda política, em especial na ascensão do candidato Fernan-

do Collor de Mello e na sua consequente vitória no pleito eleitoral de 1989. 

                                                           
62 Doutoranda em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e-mail: 
thaizefl@gmail.com 
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Nesse artigo, mostraremos a influência do jornal O Globo(OG), na cons-

trução do mito de Salvador da Pátria encenado por Fernando Collor de Mello, 

tendo como ponto de partida, a análise do editorial Convocação, escrito pelo 

próprio Roberto Marinho, na edição de 02/04/1989, cujo conteúdo destinava-se 

aos políticos dos partidos mais influentes na época, e que, entretanto, contribuiu 

para a ascensão do até então inexpressivo candidato Collor de Mello e sua vitória 

eleitoral. 

 

O Jornal O Globo (OG) e sua influência no pleito eleitoral de 1989 

 

Os meses que antecederam as eleições presidenciais de 1989, mostra-

ram as principais incertezas daquele momento, e elas eram frequentemente 

apresentadas na grande imprensa, de forma que, o jornal OG não fugia dessa 

regra.  

O cenário econômico do país era retratado como uma das maiores preo-

cupações e esperava-se que o próximo presidente fosse capaz de resolver todos 

os problemas da nação. A inflação e os arrochos salariais dominavam os noticiá-

rios impressos e televisivos da época.  

Do ponto de vista político, a mobilização popular, liberdades democráti-

cas e civis que voltaram a se organizar, também ganharam bastante destaque na 

mídia. Os principais temas que se apresentavam na imprensa, era a grande des-

crença da população nos políticos tradicionais; a indefinição na indicação dos 

candidatos à presidência dos dois principais partidos políticos no período – 

PMDB e PFL; além de claro, a preocupação com o avanço nas pesquisas eleito-

rais). 

Assim, os meios de comunicação de massa ou grande mídia, na qual en-

quadramos o jornal OG, passaram a ganhar grande destaque, relevância e visibi-

lidade na cobertura da campanha eleitoral de 1989. 

Nesse contexto, mostraremos algumas hipóteses que justificaram a vitó-

ria de Fernando Collor naquele momento. De que forma um nome que não era 

nem considerado capaz de concorrer à eleição, pela mídia, pode chegar ao po-

der? Alguns fatores, possibilitaram o êxito de Collor, como fruto de um produto 

mercadológico da mídia, uma vez que ele, não era um líder partidário (pelo con-

trário, pois ao longo de sua vida política, trocou de partido inúmeras vezes); ele 

não surgiu como fruto de destaque das lideranças políticas que tomaram a frente 

durante o processo de redemocratização do país e, tampouco, era considerado 

como um líder representante de setores da sociedade civil, como os grandes 

empresários. 

Todavia, mesmo contra tudo e contra todos, Collor conseguiu absorver 

os anseios da sociedade e, assessorado por uma forte equipe de marketing, con-

seguiu penetrar na mídia e mostrar-se como capaz de resolver as principais ma-

zelas que o país apresentava. 
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Para isso, valeu-se de artifícios utilizados pela própria mídia, como a cri-

ação de símbolos próprios além dos do mercado econômico, a criação de repre-

sentações de valores – os mitos – em estreito diálogo com uma opinião pública 

que na época, também estava em fase de construção além de claro, a capacidade 

de percepção da mídia enquanto parte integrante da vida democrática, cuja habi-

lidade pode influenciar na construção da opinião pública (WELTMAN, 1994, 

p.12). 

Entendemos que o ponto chave para a construção desse personagem, 

que reuniu características de economia simbólica, foi o editorial intitulado Con-

vocação, escrito por Roberto Marinho, em edição de 02/04/1989, cujo conteúdo, 

fazia uma provocação para os partidos políticos tradicionais e a sua demora na 

definição de quais candidatos que concorreriam à eleição, juntamente com uma 

série de anseios, que nas palavras de Roberto Marinho, traduziam os principais 

sentimentos da “nação brasileira”: 

 

 
 

FIGURA 1: CAPA DO JORNAL O GLOBO, 02/04/1989 – ANO LXIV – RIO DE JANEIRO, DOMINGO, N. 
20.220, DISPINÍVEL NO ACERVO ONLINE DO JORNAL  

(http://acervo.oglobo.globo.com/consulta-ao-acervo/?navegacaoPorData=198019890402)  
ACESSO EM SETEMBRO/2017. 

 
A seguir, transcrevemos alguns dos principais trechos mencionados nesse editorial: 

 

“CONVOCAÇÃO: Nas vésperas das eleições presidenciais a maioria silenciosa da 
Nação assiste, constrangida, o espetáculo de perplexidade proporcionado pela eli-
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te política do País abrigado pelo PMDB e PFL, largamente majoritários no Congres-
so e que, ainda no último pleito, alcançaram, em conjunto, mais de 47% dos votos”. 
(...) Tem por isso mesmo, legitimamente, o direito de cobrar dos líderes do PMDB e 
do PFL uma proposta séria e consistente, uma candidatura de consenso que seja a 
intérprete de sua vontade política. Um candidato de renovação que não se enrede 
em manhas e combinações inaceitáveis. Um candidato que não fuja dos temas con-
troversos e do subterfúgio a suprema sabedoria política. Um candidato, afinal, com 
uma abordagem moderna e otimista dos problemas brasileiros, que devolva à Na-
ção o direito de sonhar com o futuro. E que lhe ofereça uma alternativa melhor que 
a de obriga-la a escolher entre um projeto caudilhesco-populista e um outro sectá-
rio e meramente contestatório. 
(...) O Brasil não é uma republiqueta. É uma grande Nação. Convençam-se os re-
presentantes da maioria de que é mais fácil a missão que lhes cabe de reprogramar 
com seriedade, racionalidade e espírito público as nossas atividades econômicas e 
sociais, do que a tarefa demolidora em que ora se acham empenhadas as lamentá-
veis figuras do caudilho e do agitador candidatos, nos seus desvairados propósitos 
de tentar reduzir a estrutura nacional às suas pequeninas dimensões pessoais. Que 
surja um gesto de grandeza e de coragem, uma convocação para a defesa dos nos-
sos valores e para a retomada do desenvolvimento com justiça social. A resposta 
será imediata e irá refletir-se inapelavelmente nas urnas” (grifo nosso). 

 

Nesse discurso, podemos observar que OG deixa clara sua posição com 

relação a alguns pontos: a necessidade de urgência na definição das candidaturas 

do PMDB e PFL, esperando-se que esses partidos tomassem para si, a responsa-

bilidade de modificar a situação econômica do país, definindo candidatos com 

novas propostas que possibilitassem o crescimento econômico do Brasil. 

Também é possível perceber, a grande preocupação do editor, com a 

possibilidade de vitória de um dos candidatos que na época representavam par-

tidos de esquerda, como Lula (PT) ou Brizola (PDT). É visível a preocupação em 

destacar que a vitória de qualquer um desses candidatos, seria catastrófica e 

aproximaria o país de ideias comunistas. O que na visão de OG, seria totalmente 

inaceitável e equivalente a um retrocesso. 

Após a publicação desse editorial, durante 08 dias, a seção “Carta dos 

Leitores” publicou as manifestações de apoio ao texto produzido por Roberto 

Marinho. Ao todo foram 31 cartas publicadas no jornal, sendo que o editorial foi 

reproduzido em Câmaras Municipais, Estaduais e Federais, e ainda por diversos 

meios de comunicação, incluindo jornais de grande circulação, como é o caso da 

Folha de São Paulo.  

Traçamos um perfil dos leitores que se manifestaram, e o seu público era 

composto basicamente por empresários, políticos, profissionais liberais e artis-

tas, na seguinte proporção: Políticos – 16,13%; Empresários – 38,71%; Profissi-

onais Liberais – 35,48% e Artistas – 9,87%. Abaixo, destacamos algumas dessas 

manifestações: 

 



152 

 

“O PAÍS, PÁGINA 04. CARTAS DOS LEITORES 
Dr. Roberto Marinho: 
O editorial ‘Convocação’ não é apenas digno de elogios, aplausos e transcrições nos 
anais do Senado e da Câmara. ‘Convocação’ devia ser colocado em out-doors por 
todo o Brasil, para que os brasileiros tomassem consciência, com os olhos bem 
abertos, bem arregalados do alerta que fez esse grande vigilante da Nação, que é 
Roberto Marinho”. Carlos Anastácio, Rio de Janeiro (lifecoach e escritor de desen-
volvimento pessoal) 
 
“Dr. Roberto Marinho: Com o editorial ‘Convocação’, o ilustre amigo mostra mais 
uma vez o seu espírito patriótico e também um conhecimento ímpar dos proble-
mas inerentes à Nação. Continue sempre com esta lucidez. Um forte abraço do 
amigo e admirador de Minas Gerais. Armando Gismonti, Varginha, MG (instrumen-
tista e compositor brasileiro)”. 04/04/1989 – ANO LXIV – RIO DE JANEIRO, TER-
ÇA-FEIRA, N. 20.222 
 
“O PAÍS, PÁGINA 04. CARTAS DOS LEITORES 
Dr. Roberto Marinho: 
O seu brilhante artigo sobre o momento político nacional representa vigiloso cha-
mado à responsabilidade pública das classes políticas no país. Creio que a partici-
pação do setor empresarial desse estar representada por apoio inequívoco a can-
didato que reúna as qualidades de estadista, que mereça o respeito, a consciência e 
a certeza de que em regime democrático estável pratiquemos a verdadeira eco-
nomia de mercado. Theophilo de Azeredo Santos, Presidente do Sindicato e da As-
sociação dos Bancos do estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ”.05/04/1989 – 
ANO LXIV – RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, N. 20.223 
 
“O PAÍS, PÁGINA 04. CARTAS DOS LEITORES 
Dr. Roberto Marinho: 
Não podemos nos por de joelhos ante as minorias sectárias que, através da violên-
cia dos atos de sabotagem e da baderna encapuzada tentam subjugar a sociedade 
ordeira e trabalhadora deste país para submetê-la aos seus caprichos e sede de 
poder. O editorial de V. Sa. no GLOBO, publicado em 2 de abril, é mais que um bra-
do de alerta, é uma oportuna advertência aos políticos sensatos e conscientes que 
ainda restam. Como advertência, deve ser apreciada com o peso da responsabili-
dade que o povo outorgou, enquanto nos é possível desfrutar desta frágil demo-
cracia que conquistamos com tanto empenho e sacrifício. Parabéns Dr. Roberto 
Marinho. Mais do que nunca, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Botelho, 
Rio de Janeiro, RJ (artista plástico)”06/04/1989 – ANO LXIV – RIO DE JANEIRO, 
QUINTA-FEIRA, N. 20.224 

É possível verificar que o discurso empregado pelos leitores do jornal, 

cuja maioria das manifestações, partiu de empresários e de profissionais liberais, 

está totalmente alinhado com as palavras de Roberto Marinho, que na visão de 

seus leitores, ganha o status de “vigilante da nação”. 

A partir desse momento, a ascensão de um candidato totalmente ignora-

do pela mídia, passou a crescer significativamente, de forma que, Fernando Col-

lor saiu vitorioso em 1989. Sua primeira aparição, se deu em 31/3/1989, em um 

programa eleitoral gratuito, já contanto com um forte trabalho de marketing 

eleitoral. Collor soube ler os principais anseios de eleitores, e moldar sua campa-



153 

 

nha eleitoral, de acordo com o que a mídia destacava, como sendo os principais 

problemas que o futuro presidente do Brasil, deveria se mostrar capaz de resol-

ver. 

A indefinição dos principais partidos políticos do Brasil, perdurou ainda 

por mais algum tempo, e quando estes finalmente chegaram a um consenso, 

Collor e os candidatos de esquerda, já estavam com suas campanhas eleitorais 

bem adiantadas. Além disso, ignoraram as preciosas informações transmitidas 

no editorial Convocação de Roberto Marinho e, apostaram em velhas raposas 

políticas, que eram a antítese do perfil esperado para ser o próximo presidente 

do Brasil, que deveria representar o “novo”, o “moderno” e a “renovação”. 

Com a primeira aparição de Collor na TV, seu nome passou a despontar 

nas pesquisas eleitorais, de forma que a primeira pesquisa de opinião já lhe dava 

uma margem de vitória de 60% das intenções de voto. A partir daí toda a sua 

plataforma de campanha, foi centrada em temas como o ataque a grave crise 

moral pela qual o Brasil passava, e somado a isso, seu passado enquanto “caça-

dor de marajás” no governo de Alagoas, contribuiu significativamente para mos-

trar que era a pessoa indicada para o combate à corrupção e também se mostra-

va como um político que não estava vinculado às velhas oligarquias do país. Ou-

tros temas presentes em suas propostas, foram o combate à inflação e à dívida 

externa. 

Não levou muito tempo, para que a grande mídia e o próprio OG, passas-

sem a destacar o crescimento de Fernando Collor de Mello nas pesquisas de in-

tenção de voto, e rapidamente, o mesmo candidato que num primeiro momento, 

nem era cogitado como possível concorrente à presidência da República, passou 

a ser cotado como o mais preparado e principalmente, capaz de derrotar o gran-

de inimigo do país, que a mídia chamava de “brizula”, ou seja, impedir a vitória 

de um candidato de esquerda (Lula e Brizola). 

Diante disso, a partir da construção de uma agenda negativa pela mídia, 

com o destaque para os problemas do país que deveriam ser combatidos pelo 

próximo presidente, Collor acabou criando o mito de “Salvador da Pátria”, perso-

nificando a figura do político enquanto herói, se mostrando como o único naque-

le momento, que poderia resolver todos os problemas da nação. 

Assim, os meses que antecederam às eleições, garantiram paulatinamen-

te a ascensão de Collor nas pesquisas eleitorais e também, a simpatia pela grande 

imprensa por ele, de forma que, em agosto de 1989, novamente Roberto Marinho 

manifesta-se sobre o pleito eleitoral, declarando apoio aberto ao candidato Fer-

nando Collor de Mello. 
Esse apoio foi significativo para a sua vitória no pleito eleitoral, garan-

tindo a ele uma grande margem no primeiro turno das eleições, conforme o grá-
fico a seguir, e também podemos perceber a total falta de habilidade dos partidos 
PMDB e PFL em ler as entrelinhas do editorial Convocação de Roberto Marinho, 
pois seus representantes tiveram uma rejeição enorme por parte dos eleitores: 
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FIGURA 2: FONTE: SITE DO TSE (ACESSO EM SETEMBRO/2017) 
 
 

 

 
FIGURA 3: FONTE: SITE DO TSE (ACESSO EM SETEMBRO/2017) 

 

Conclusões 

 

Nessa análise, ainda que introdutória, do papel da imprensa nas eleições 

de 1989, com a escolha de apenas um editorial de jornal, ou seja, bem pontual, é 

possível perceber o papel da grande mídia, em especial o caso de OG, na definição 

daquele pleito eleitoral. 

Trazendo elementos textuais já conhecidos do cenário político, como a 

“demonização” da esquerda e outros novos, como a necessidade de um candidato 
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“novo”; “livre de conchavos políticos” e que, “permitisse com que o povo brasilei-

ro voltasse a sonhar” , Roberto Marinho, visto como o “patriótico e vigilante da 

Nação”, pelos leitores de seu jornal, influenciou não os candidatos dos partidos 

majoritários – PMDB e PFL – mas trouxe com força para o cenário político, o 

“caçador de marajás” Fernando Collor de Mello.  

Sabemos que apenas a mídia, não pode levar os créditos totais pela vitó-

ria de Collor naquele pleito eleitoral. Seu sucesso passou primeiramente por 

excelente trabalho de marketing eleitoral, seguido da união de alguns pontos, 

que facilitaram sua ascensão e aceitação pelo eleitorado. 

Dentre esses fatores, destacamos as indefinições entre as principais lide-

ranças políticas da época – PMDB e PFL – ou seja, enquanto os dois maiores par-

tidos políticos, brigavam em suas convenções internas, sem chegarem a um con-

senso sobre quem iria disputar as eleições, Fernando Collor foi capaz de elaborar 

uma campanha eleitoral dando aos eleitores exatamente o que eles precisavam 

ouvir. 

Além disso, as pesquisas de intenção de voto, mostravam dia após dia, o 

crescimento de Collor, o que alegrava a elite burguesa do país, que procurava um 

candidato que mais do que representar os “interesses do povo”, deveria ser ca-

paz de derrotar o “espantalho da burguesia”, representado pelo fenômeno Brizu-

la. Não era de interesse das elites, que quaisquer dos projetos defendidos por 

Lula ou Brizola, saíssem vitoriosos do pleito de 1989 (WELTMAN, 1994, p. 43). 

Para isso, a mídia não necessariamente defendeu o programa de campa-

nha de Collor, porém, ao mostrar as campanhas eleitorais de Lula e Brizola, estas 

eram sempre retratadas com bastante rigor, com análises ríspidas, que procuram 

mostrar a impossibilidade daquelas propostas resultarem em sucesso na prática, 

enquanto que, a campanha de Collor, apesar de num primeiro momento, não ser 

defendida pela grande mídia, mas era sempre passada de uma forma positiva. 

Com o editorial Convocação de Roberto Marinho, foi possível perceber 

claramente que os leitores de OG, eram indivíduos dotados de um conjunto de 

valores ou preferências, e a partir deles, tomaram suas decisões políticas. Desse 

modo, o jornal expõe informações sobre determinado assunto, e tem como resul-

tado, a escolha de seus leitores, o que BIROLI e MIGUEL (2017) chamaram de 

“modelo simples de produção da decisão política” 
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FIGURA 4: Modelo simples de produção da decisão política (BIROLI, MIGUEL, 

2017, p. 37) 

 

A partir da interação entre o editor do jornal, e a resposta de seus leito-

res (cartas enviadas a redação), o discurso midiático passa a reavivar as escolas 

pré-existentes em seus leitores: 

 

 
FIGURA 5: Modelo midiacêntrico de produção da decisão política (BI-

ROLI, MIGUEL, 2017, p. 38) 

 

Desta forma, em linhas gerais, podemos concluir que mesmo contando 

com a influência de outros fatores, além da visibilidade na mídia, a eleição de 

Fernando Collor é considerada uma “eleição esperada” e não uma “eleição de 

desvio”, ou seja, a mídia lançou informações sobre as características dos princi-

pais candidatos que disputavam aquele pleito eleitoral, e o eleitorado tomou sua 

decisão de acordo com o discurso empregado nos meios midiáticos, comprando a 

ideia do mito “Salvador da Pátria” encenado por Collor. 
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Resumo 

 

 A extinta Fábrica Laneira S.A. durante cinquenta e quatro anos de exis-

tência fez parte da vida de muitas gerações de mulheres que por lá tanto obtive-

ram seu sustento como tiveram suas relações sociais mais cotidianas, essa mu-

lheres formavam um grupo social em tal ambiente fabril, já verificado em entre-

vistas realizadas e é sobre a memória desse grupo que se debruça o estudo aqui 

resumido. Sendo o seu foco, investigar através de entrevistas as memórias das 

ex-funcionárias da extinta Fábrica Laneira, o que era ser mulher na referida fá-

brica? A Laneira, diferentemente de outras fábricas do ramo têxtil da época, ti-

nha seu quadro de funcionários composto em sua maioria por homens, já que o 

beneficiamento de lã era um trabalho que requeria muita força física. O objetivo 

é o de dar um lugar de fala para as mulheres que cumpriram um importante 

papel entro do espaço fabril da Laneira. Das entrevistas semiestruturadas já 

realizadas com as ex-funcionárias da fábrica observou-se que a Laneira, repre-

sentou uma era de ouro em suas vidas, uma época em que essas mulheres ti-

nham independência econômica e ao mesmo tempo um grupo com o qual se 

identificavam 

 

Palavras-chave: Operárias, memórias femininas, dupla jornada de trabalho. 
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Introdução 

 

 O artigo pretende fazer uma reflexão sobre as memórias narradas por 

duas ex-funcionárias da extinta Fábrica Laneira, afim de entender a trajetória 

dessas mulheres e a dupla jornada de trabalho cumprida por elas no período em 

que trabalharam na fábrica. Dessa forma conto uma entrevista da dona Maria da 

Conceição, que trabalhou na Laneira no ano de 1976, no setor de pentagem, e a 

outra entrevista com dona Mirian que trabalho de 1984 até 1987, ocupando o 

cargo de operadora de máquinas.  

 A técnica utilizada para coleta de dados é a entrevista narrativa aplicada 

a ex-funcionárias da Fábrica Laneira, de maneira individual. A entrevista narrati-

va é considera um método de pesquisa qualitativa, ou seja, busca-se o subjetivo, 

a opinião do entrevistado tendo como técnica a entrevista semiestruturada, que 

tem a intenção de fazer com que o entrevistado narre uma história sobre deter-

minado acontecimento da sua vida, nesse caso, sobre o período no qual traba-

lhou na Laneira. As narradoras serão as ex-funcionária da Laneira, que cumpri-

rão o papel de narrar suas memórias a partir dos tópicos guias estipulados pela 

pesquisadora.   Para estimular a evocação das memórias sobre a fábrica foram 

utilizadas as fotografias do acervo da Laneira, que estão sob a guarda da Fototeca 

Memórias da UFPEL. Por fim será utilizada a análise temática para analisar os 

dados obtidos nas entrevistas. A análise temática consiste em condensar a entre-

vista transcrita até chegar aos temas recorrentes dentro das falas. Aqui foram 

utilizados os tópicos guias para sincronizar as duas entrevistas.     

 

A Fábrica Laneira 

 

 A Fábrica Laneira durante cinquenta e quatro anos fez parte da vida de 

muitas gerações que nela se sucederam e dela obtiveram tanto seu sustento co-

mo suas relações sociais mais cotidianas. De acordo com entrevistas feitas por 

Jossana Peil Coelho no TCC “Identificação de suportes de memória no prédio da 

extinta fábrica Laneira Brasileira S.A” e nas fotos apresentadas na dissertação de 

mestrado” Fragmentos da Memória de uma Fábrica na Coleção Fotográfica La-

neira Brasileira Sociedade Anônima” de Chanaísa Melo, foi possível verificar que 

um grande número de mulheres atuou nessa fábrica durante a sua existência, o 

que sugere que um estudo aprofundado sobre a trajetória do trabalho das mu-

lheres, no contexto da referida fábrica, venha a resultar em uma memória da 

condição da mulher no ambiente fabril do período. Segundo Essinger no artigo 

“BICHO DA SEDA: o espaço dos operários das fábricas de fiação e tecelagem em 

Pelotas” a Laneira era a única fábrica no ramo têxtil, na cidade de Pelotas, onde o 

número de mulheres não era superior ao de homens: 
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Observando os dados do Livro de Registros pode-se perceber que as mulheres 
eram maioria no trabalho da fábrica têxtil. Com exceção da Laneira Brasileira, em 
todas as outras empresas encontrou-se esta relação que já podia ser percebida em 
1909. (ESSINGER, 2007) 

As mulheres que trabalharam na Laneira mantinham na fábrica grande 

parte de suas relações sociais cotidianas. A Laneira não contratava por safras, as 

funcionárias eram fixas. Quando baixava a produtividade do setor em que esta-

vam trabalhando, eram remanejadas para os setores que estivessem em funcio-

namento no momento, por isso muitas delas trabalharam em mais de um setor. 

(COELHO, 2012, pag. 56) 

As funcionárias da Laneira formavam dentro da fábrica um grupo social. 

Para Halbwchs os grupos sociais são os responsáveis pelas memórias dos 

sujeitos, pois segundo ele, as memórias são o resultado das influências de 

diferentres grupos sociais. Desse modo o indivíduo tem a memória individual e 

coletiva, pois quem lembra está incluído na sociedade e sempre faz parte de um 

ou mais grupos sociais, “cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva” (Halbwachs, 2006, pág.69).  

Sendo o objeto da investigação sobre a qual trata este resumo a memória 

feminina, faz-se necessário esclarecer que as memórias dos gêneros feminino e 

masculino funcionam biologicamente da mesma maneira, porém segundo Perrot, 

a memória é marcada pelos papeis desempenhados na sociedade, ou seja, as 

memórias femininas e masculinas se diferenciam apenas no âmbito social e da 

construção dos gêneros. “A memória passa mais pelo modo de vida que pela 

variável sexo [...], sua sexualização seria constitutiva do debate das determina-

ções sócio-históricas do masculino e do feminino” (PERROT, 1989, p. 12)  

 Segundo Halbwachs a memória é um processo de reconstrução, pois 

trata-se de um processo de lembrar determinado acontecimento do passado a 

partir do que é no presente. Ou seja, essa memória reconstruída não é uma repe-

tição linear do que aconteceu, mas sim uma reconstrução no contexto atual do 

indivíduo.  

[...] uma reconstrução do passado com a ajuda de dados emprestados do presente 
e, além disso, preparada por outras reconstruções feitas em épocas anteriores e de on-
de a imagem de outrora manifestou-se já bem alterada. (HALBWACHS, 2006, p.9) 

 A inserção das mulheres no mercado de trabalho no início do séc. XVIII, 

fez com que muitas mulheres tivessem que escolher entre a família e o trabalho. 

Para Scott, não foi a inserção no mercado de trabalho que provocou a divisão 

entre a família e o trabalho, mas sim o discurso masculino, que obrigou a mulher 

a escolher entra trabalho e lar. Sendo que na grande maioria dos casos o trabalho 

da mulher é uma forma de complementar a renda familiar e não uma forma de 

sustento para toda a família.  
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[...] aos homens, a madeira e os metais e às mulheres, a família e o tecido [...]   uma 
divisão sexual da mão-de-obra no mercado de trabalho, reunindo as mulheres em 
certos empregos, substituindo-as sempre por baixo de uma hierarquia profissio-
nal, e estabelecendo seus salários em níveis insuficientes para sua subsistência. 
(SCOTT, 1991, p.428.) 

A construção das memórias 

 

 É preciso primeiro entender que dentro de um mesmo grupo social, que 

têm memórias comuns a todos, as memórias terão um peso diferente para cada 

mulher, pois, segundo Candau não existe uma identidade coletiva, o indivíduo é 

único, para ele a memória coletiva é uma representação, que é classificada como 

metamemória, que por sua vez, é aquilo que o indivíduo evoca da sua própria 

memória. 

 A evocação das memórias é diferente das memórias propriamente ditas, 

porque, não se evoca tudo que se lembra, sendo assim, seria impossível ter uma 

totalidade de memórias de um grupo. Portanto, quando se fala em reconstrução 

das memória femininas, está se referindo a uma retórica holista, pois não existe 

um única memória das mulheres. 

É importante, distinguir entre competências e performances de memória. Nesse 
sentido, toda tentativa de descrever a memória comum a todos os membros de um 
grupo a partir de suas lembranças, em um dado momento de suas vidas é reducio-
nista, pois ela deixa na sombra aquilo que não é compartilhado. (CANDAU, 2011, 
p.34) 

  Mesmo dentro de um único grupo a memória coletiva não pode ser veri-

ficada, uma vez que, dois indivíduos não lembram um acontecimento da mesma 

maneira, os estados mentais não se comunicam, somente as narrativas, porque 

seria impossível medir o grau de pertinência da retorica holista. (CANDAU, 2011, 

p. 36) 

 A memória é a base para a identidade de um indivíduo, uma pessoa sem 

memória seria um pessoa sem identidade. Sem a memória o indivíduo estaria 

vivendo somente o presente, sem saber os acontecimentos de sua própria vida, 

acontecimentos estes que o tornaram quem é no momento. Sobre isso Candau 

diz que existem três tempos da memória, o primeiro a memória do passado, o 

segundo a memória do presente, e o terceiro a memória do futuro. 

As relações de si para si mesmo, o trabalho de si sobre si mesmo, a preocupação, a 
formação e expressão de si, supõem um trabalho da memória que se realiza em 
três direções diferente: uma memória do passado, aquela dos balanços, das avalia-
ções, dos lamentos, das fundações e das recordações; uma memória da ação, ab-
sorvida num presente sempre evanescente; e uma memória de espera, aquela dos 
projetos, das resoluções, das promessas, das esperanças e dos engajamentos em 
direção ao futuro (CANDAU, 2011, p. 60). 
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 Deste modo, as memórias de cada indivíduo, são únicas, uma vez que 

cada um tem vivencias e projeções de futuro diferentes, “é o conjunto da perso-

nalidade de um indivíduo que emerge da memória” (CANDAU, 2011, p.61) Ou 

seja, ao longo de uma narrativa memorial feminina, será possível perceber ape-

nas a identidade da mulher que está narrando, mesmo que está se diga represen-

tante de um grupo específico de mulheres, as escolhas memorias feitas por ela, o 

que falar ou o que omitir, serão sempre escolhas individuais. “O narrador coloca 

os fatos em ordem para tornar coerente os acontecimentos da sua vida que julga 

significativos no momento mesmo da narrativa.” (CANDAU, 2011) 

 Para Candau as memórias operam escolhas afetivas, os acontecimentos 

neutros são mais suscetíveis ao esquecimento do que aqueles carregados de 

sentimentos, e entre essas últimas, as memórias consideradas desagradáveis são 

mais fáceis de esquecer do que as agradáveis, isso se deve a algumas estratégias 

como as omissões.  “Mesmo que não exista nada de sistemático no princípio do 

prazer da memória, podemos considerar que, de uma maneira geral, o “otimismo 

memorial” prevalece sobre o pessimismo.” (2011, p.74)  

 Em entrevistas feitas com as mulheres trabalhadoras da extinta Fábrica 

Laneira foi possível observar o “otimismo memorial” descrito por Candau, em 

mais de um relato, as mulheres descreveram as maravilhas de trabalhar na refe-

rida fábrica, como por exemplo: os almoços servidos por conta da fábrica, as 

festas, os cursos, o atendimento médico, entre outros. Contar uma história per-

mite ao narrador, transformar a sua narrativa em algo que lhe agrade, nesse 

sentindo as mulheres trabalhadoras da Laneira, fizeram da sua narrativa uma 

história agradável, sobre isso Candau diz: “Todo aquele que recorda domestica o 

passado, dele se apropria, incorpora e coloca sua marca em uma espécie de selo 

memorial, que atua como significante de identidade.” (2011, p. 74) 

 Para Candau “A memória é também arte de narração que envolve a iden-

tidade do sujeito e cuja motivação primeira é sempre a esperança de evitar o 

nosso declínio” (2011, p.73) Com o decorrer das narrativas começam a surgir 

informações omitidas em um primeiro momento, como por exemplo: as condi-

ções insalubres do trabalho, o mal cheiro da lã, a poeira excessiva, o barulho alto 

das máquinas. Essas informações aparecem quando são feitas perguntas especi-

ficas sobre isso, mas em seguida do relato “desagradável” vem junto um tipo de 

justificativa “mas isso fazia parte do trabalho” como forma de amenizar essa 

memória.  

 A memória evocada é constituída a partir de escolhas afetivas, que são 

carregadas pelas identidades dos sujeitos que as rememora, o que é dito assim 

como o que é omitido, são por assim dizer uma triagem das memórias, nas quais 

o sujeito irá selecionar aquelas com que mais se identifica no momento da narra-

ção, formando assim sua identidade através das suas memórias. 
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Narrativa dona Maria da Conceição  

 

 Nessa parte do artigo trago o relato de uma das entrevistas, dona Maria 

da Conceição, que trabalhou no setor de pentagem da fábrica no ano de 1978, 

nessa época já mãe de quatro filhos. Dona Maria da Conceição começou falando 

que entrou na fábrica, porque sua irmã de criação, que já trabalhava na fábrica, 

havia comentado com ela que estavam contratando operárias para o turno da 

noite, que iniciava às 18h:00 e terminava às 22h:00. Esse horário segundo ela era 

perfeito, pois ela já estava livre de todos os seus compromissos com a casa e os 

filhos e podia dedicar esse tempo ao trabalho na fábrica. 

 Dona Maria da Conceição contou que começou a trabalho para ajudar 

nas despesas da casa, e que além do trabalho na fábrica, ela também lavava rou-

pa para fora, mas, quem sustentava a casa era seu marido. Para ir trabalhar ela 

recebia ajuda da sua mãe, que cuidava dos seus filhos até que ela retornasse da 

fábrica. O trajeto de ida e retorno para o trabalho era feito a pé e sozinha, segun-

do ela: “naquela época não era assim perigoso”, chegando lá, colocava o avental 

marinho que a fábrica disponibilizava e a touca para tapar os cabelos do pó. Ela 

tinha um intervalo de 15 minutos para lanchar no refeitório, esse lanche era 

disponibilizado pela própria fábrica. 

 Em sua narrativa, ela menciona que em um primeiro momento, traba-

lhar na fábrica parecia muito bom, pelo horário, pelo salário e conforme suas 

palavras “qualquer dinheirinho que entrava já era muito”, mas que ao voltar do 

primeiro dia de trabalho percebeu que não ficaria muito tempo trabalhando na 

fábrica, segundo ela o barulho era infernal, já que naquele tempo, lá não se usava 

protetores auriculares. Isso fazia com que, mesmo em casa, continuasse ouvindo 

o barulho incessante do maquinário. Ela relatou também que o trabalho no setor 

da pentagem era muito solitário, já que o barulho impedia houvesse qualquer 

tipo de interação com as funcionárias, e mesmo que não tivesse o barulho o tra-

balho exigia muita atenção, pois se a lã enredasse poderia resultar em algum tipo 

de acidente.  

 Quando perguntado se ela conhecia os outros setores da fábrica, ela 

disse que só conhecia o refeitório e o setor de Recursos Humano, pois a noite não 

podia ficar circulando pela fábrica, por isso não chegou a conhecer as caldeira 

nem as prensas. 

 Até que um dia uma mulher que trabalhava no mesmo setor que ela 

prendeu um dedo na penteadeira e teve seu dedo amputado pela máquina, isso a 

deixou traumatizada, tanto que o outro dia pediu demissão, ao todo dona Concei-

ção trabalhou apenas um mês na Laneira.  Mesmo assim ela permaneceu com os 

benefícios concedidos pelas fábrica pelo tempo de um ano. Esses benefícios 

eram: dentistas para ela e os filhos, assistência médica e cursos que a fábrica 

oferecia. Ela participou de um dos cursos de corte e costura, e percebeu com 
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certa tristeza, que mais o menos dois meses depois que ela se demitiu, a fábrica 

passou a obrigar as operárias do setor de pentagem a utilizarem os fones de 

proteção contra o barulho. Ela disse “Só esperaram eu sair”. Por fim, relatou que 

a fábrica era “muito boa de se trabalhar”, no entanto, não teve mais oportunidade 

de retornar às atividade fabris. 

  

Narrativa dona Mirian  

 

 Dona Mirian começa sua narrativa falando que sempre morou no bairro 

Fragata63, e que até hoje passa pelo prédio e sente saudades. Ela começou a tra-

balhar na fábrica no ano de 1984, ano em que ocorreu a primeira greve. Em seu 

relato, afirma que aderiu à grave, pois havia saído uma lei que proibia a carga 

horária de 8 horas corridas. O que fez com que fosse reduzida para 6 horas cor-

ridas, a carga horária dos funcionários, porém, depois de algum tempo, foi in-

formado que deveriam voltar a trabalhar 8horas, mas sem aumentar o salário. 

Ela lembra que não existia o sindicato dos operários fabris e que eles foram re-

presentados pelo sindicato do comércio. A greve durou quase dois meses e nesse 

período os funcionários ficaram sem receber os salários, foram então feitas com-

panhas para pagar uma cesta básica para as pessoas que estavam passando ne-

cessidades, pois muitos casais trabalhavam na fábrica e não tinham nenhum 

outro tipo de fonte de renda, o que não era o caso da sua família, que não depen-

dia apenas do salário da fábrica, já que o marido dela trabalhava em outro local.  

 Ela narrou que durante a greve as funcionárias que aderiram, ficaram 

sentadas em frente aos portões da Laneira, para impedir que um carregamento 

de lã que ia para Japão saísse da fábrica. Após esse episódio em seguida a fábrica 

deu um parecer favorável aos funcionários, que voltaram a trabalhar normal-

mente. Segundo ela isso aconteceu porque os japoneses eram “chatos” e tinham 

horário para tudo e eles devem ter reclamado do atraso com a chefia da fábrica. 

 Ela trabalhava no turno da manhã, pegava as 6h e soltava 12h, trabalha-

va de uniforme e touca, porque a poeira da lã era muito contagiosa, em seu rela-

to, informa que muitas vezes começava a sentir coceira na região dos seios, o que 

era devido a algum carregamento de lã de ovelhas com sarnas, quando isso acon-

tecia as funcionárias se dirigiam até o posto médico, onde recebiam tratamento 

para sarna. Dona Mirian trabalhava no setor de pentagem, mas quando baixava o 

produtividade trabalhava limpando as máquinas. Contou também que na fábrica 

aprendeu a fazer o nó de artesão, o qual lamentou ter esquecido como fazer. 

 Sobre os outros setores, ela disse que só conhecia porque era curiosa, 

caso contrário, só teria conhecido o setor no qual trabalhava. Ela fez amizade 

com os homens que trabalhavam na caldeira, e sabia as temperaturas e tudo 

                                                           
63 A Fábrica Laneira funcionou no bairro Fragata do ano de 1949 até 2003, até hoje o prédio onde funcio-
nou a extinta fábrica permanece com o letreiro da Laneira S.A. 
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direitinho sobre como funcionava, mas que nunca nenhuma mulher foi trabalhar 

lá, eles diziam que as temperaturas eram muito altas para as mulheres resisti-

rem.  

 Cada setor tinha um encarregado, que era responsável pela produtivida-

de, os funcionários, também eram lotados por setor. Segundo ela, os encarrega-

dos deixavam que olhasse como funcionava os outros setores, desde que não 

atrapalhasse em nada, só podia observar. E isso era visto com bons olhos pelos 

responsáveis de cada setor, porque ela acabava sabendo como os outros setores 

funcionavam e quando faltava uma funcionária de outro setor, ela era chamada 

para ficar no lugar. Ela relata ainda que no setor dela a responsável era uma 

mulher, que nas palavras delas “Aquela mulher! Bá! Deus me livre! Anotava até 

quantas vezes a gente ia no banheiro, se já tivesse ido, ela não deixava ir de no-

vo”, mas segue o relato dizendo que “mas eles foram muito bons para mim, nem 

posso me queixar”. 

 Existiam lugares que eram proibidos de ir, como os fundos da fábrica 

que era ondem descartavam a água das caldeiras. Existia também uma hortinha 

que era cuidada pelos funcionários mais antigos. Lembra com pesar, que na fá-

brica, todos se conheciam, porque quase todo mundo morava ali pelo Fragata, 

que no horário da saída era “aquele bando de mulher saindo falando pra pegar o 

ônibus”. E tinha também o amigo secreto de final de ano, organizado pela fábrica, 

dessa forma eles acabavam estreitando os laços de companheirismo e virando 

amigos. 

 Ela relatou que trabalhar na fábrica era muito bom para ela, porque na 

época em que se separando, recebeu muito apoio dos chefes e companheiros de 

trabalho, sua Carteira de Trabalho era assinada como Serviços Gerais, mas que 

depois de dois anos trabalhando nas máquinas, foi promovida para operadora de 

máquinas, e graças a isso, ela conseguiu um emprego em outra fábrica em Porto 

Alegre nessa função, se não fosse por essa promoção, teria sido contratada como 

faxineira, nessa outro trabalho. Por isso, ela é até hoje muito grata a fábrica. No 

final, dona Mirian relata com pesar o estado atual em que se encontra o prédio da 

Laneira, que foi para ela um lugar em que foi muito feliz. 

Conclusão 

 Por meio dos relatos é possível concluir que embora detalhadas, as nar-

rativas não podem ser consideradas uma memória coletiva feminina da fábrica, 

pois em primeiro lugar, para se ter uma totalidade das memórias seria necessá-

rio que houvesse mais narrativas, e em segundo lugar mesmo que fosse possível 

entrevistar todas a ex-funcionárias da fábrica, a narrativa não abarca toda a me-

mória, apenas algumas partes que são escolhidas para serem compartilhadas.  

 Nas duas narrativas percebe-se que as mulheres são tomadas pelo que 

Candau chama de “otimismo memorial”, seja pelo horário, pelo salário ou pelas 

amizades feitas na fábrica, em ambas aparece a frase “a fábrica era muito boa”. 

Mesmo que em seguida apareça algum aspecto negativa do trabalho, como as 
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doenças causadas pela poeira da lã, mas em seguida essa parte é amenizada com 

“mas no resto era muito bom”. 

 A origem dessas primeiras lembranças positivas pode se originar no fato 

de que a Laneira represente uma época em que essas mulheres tiveram inde-

pendência econômica e ao mesmo tempo, fizeram parte de um grupo social com 

o qual se identificavam. Portanto ser mulher dentro da Laneira pode ter sido 

para elas uma forma digna de sustento para suas famílias. 

 Outro ponto a ser pensado é a parte dos setores, quando dona Maria da 

Conceição diz só ter conhecido o setor em que trabalhava, pois no turno da noite 

era proibido ficar circulando pela fábrica, o que no relato da dona Mirian aparece 

como uma resposta a sua própria curiosidade, já que ela trabalhava no turno da 

manhã e isso era permitido, mas nem todas faziam isso.  

 As duas começaram a trabalhar na fábrica para ajudar a complementar a 

renda familiar, mas elas não dependiam, exclusivamente, do salário da fábrica, já 

que ambas eram casadas e seus maridos faziam o papel de provedor do lar, po-

rém a situação da dona Mirian muda quando ela se separa, e a fábrica assume em 

sua vida um papel fundamental para a sua subsistência e dos seus sete filhos. 

 Por fim, dona Maria da Conceição diz que foi bom conhecer o trabalho na 

fábrica, mas que não era para ela, já dona Mirian continuou por muitos anos 

ainda trabalhando em fábricas, mas a Laneira representou para ela um momento 

muito especial na sua vida, principalmente, pelo fato de que foi esse local que lhe 

proporcionou estabilidade econômica para que obtivesse sua independência 

financeira para assim ser capaz de prover o sustento digno para seus filhos. 
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Resumo 

O presente artigo busca discutir a respeito da memória, do patrimônio, da educa-

ção patrimonial e do Ensino de História nos ambientes não formais de ensino-

aprendizagem, valendo-se como referência o Museu Histórico Desembargador 

Edmundo Mercer Júnior, localizado na cidade de Tibagi (Paraná/Brasil). Estes 

espaços não formais de ensino-aprendizagem possibilitam uma formação mais 

crítica e humana do indivíduo possibilitando aproximá-lo da sociedade, por meio 

dos patrimônios, das memórias, das identidades culturais e do pertencimento. Os 

espaços museais caracterizam por se tratarem de ambientes de educação não 

formal, ou seja, fora dos âmbitos escolares, dialogando com os aspectos sociais, 

culturais e históricos que o qualificam para uma formação cidadã e transforma-

dora. Para fundamentar a pesquisa recorre-se às fontes documentais, bibliografi-

as e visitas ao Museu Histórico. Neste contexto, o Museu como fonte do patrimô-

nio cultural e como espaço de memória dialoga com o Ensino de História e opor-

tuniza discussões acerca dos patrimônios históricos, culturais, sociais e educati-

vos.  

 

Palavras Chaves: Museu, Patrimônio, Memória, Ensino de História, Educação 

Patrimonial. 

 

 INTRODUÇÃO  

 

A referência utilizada neste trabalho é o Museu Desembargador Ed-

mundo Mercer Júnior64, localizado na cidade de Tibagi no Estado do Paraná. O 

Museu foi inaugurado na data do dia 3 de abril de 1987. O objetivo da criação do 

Museu, era a princípio, adquirir alguns objetos que representasse a História e a 

comunidade do município de Tibagi. Para tanto, foi realizado uma gincana cultu-

                                                           
64 Conferir sobre a História do Museu no site da Prefeitura de Tibagi. Disponível em: 
https://tibagi.pr.gov.br/noticias/modules/news/article.php?storyid=1981. 
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ral escolar, no qual a população se envolveu ativamente para arrecadar e doar 

objetos que representassem e simbolizassem a comunidade tibagiana.  

Os participantes arrecadaram um grande número de objetos e fotogra-

fias, além do esperado, todos doados pela comunidade. E a partir dessas doações 

e empréstimos de objetos pessoais, o Museu veio a se constituir fisicamente. A 

“brincadeira da gincana cultural” mobilizou toda a cidade, ao qual, fizeram parte 

diretamente da escolha de quais objetos iriam compor o Museu, em suas respec-

tivas propostas de importância e ressignificações e, também, a representativida-

de da própria comunidade enquanto pertencente aquela História.  

A partir de todas as doações realizadas pela comunidade tibagiana pô-

de ser construído o Museu. Atualmente contam com um espaço de nove salas 

distribuídas em Hall de Entrada uma homenagem ao Patrono do Museu; Sala da 

Política e dos Equipamentos Dentários e Farmácia; Sala do Garimpo; Sala de 

Exposição temporária, que atualmente está à exposição do Carnaval; Sala Sacra; 

Sala do Tropeiro; Sala do Indígena; Sala Fatos do Passado; Sala Usos e Costumes. 

As salas do museu não são do mesmo tamanho, por se tratar de uma casa grande 

com diferentes cômodos de tamanhos diferentes e também pela quantidade de 

objetos que cada sala adquiriu ao longo tempo. Ou seja, algumas salas contém um 

grande acervo de fotografias e objetos, exemplo a Sala do Garimpo, enquanto 

outras salas contêm poucos objetos, exemplo a Sala do Indígena.  

A ideia do projeto de criação do Museu contou com a intensa participa-

ção da comunidade na escolha dos patrimônios e das memórias a serem preser-

vadas, tal qual o discurso apresentado e resguardado no Museu, como forma ou 

maneira de legitimação e perpetuação da História Local65 do Município. Segundo 

Silva e Fonseca (2007: 71) “entendemos que aquele e outros objetos não são 

simples “coisas”, uma vez que fazem parte dos fazeres humanos, englobam sabe-

res, aprendizados, ensinamentos e simbologias de várias naturezas”.   

A escolha do que deve- se preservar, segundo a História Oficial, que se 

referem aos grandes heróis, personagens importantes da cidade, objetos que 

pertenceram à elite, dentre tantos discursos de poder, enfatizando uma determi-

nada classe social, estão presentes no Museu, embora, ainda que, o Museu aborde 

algumas fotografias e objetos dos trabalhadores (roupas e ferramentas de traba-

lho do garimpo) e trabalhadoras (máquina de costura) o discurso unilateral está 

presente, mesmo que essa não seja, a princípio, a intenção.  

Neste caso, a importância e o cuidado de conservar um museu e seus ob-

jetos é salutífero não apenas para os envolvidos na área da pesquisa (historiado-

                                                           
65 Sobre a conceitualização da História local, Circe Bittencourt aponta que é “necessária para o ensino por 

possibilitar a compreensão do entorno do aluno, identificando o passado sempre presente nos vários espa-

ços de convivência –escola, casa, comunidade, trabalho e lazer-, e igualmente por situar os problemas 

significativos da história do presente”. (BITTENCOURT, 2011: 168).  Para tanto, a História Local aproxi-

ma o aluno de conhecer a História da sua cidade, os patrimônios, os discursos que perpetuaram, e dando 
voz a todos os sujeitos da história, não apenas a reprodução da história do poder local. 
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res, museólogos, restauradores, arqueólogos), mas, principalmente para a comu-

nidade que será beneficiada diretamente com a construção e conservação de um 

lugar de memória, incentivando e fortalecendo os sentimentos de memória, iden-

tidade e pertencimento dos cidadãos. Inclusive, com a intensa participação da 

própria comunidade na construção do discurso e efetivação do Museu, ao passo, 

que aproxima a comunidade dos seus patrimônios e valoriza a História Local.  

Segundo Viana e Mello (2013: 52) “o patrimônio possui forte potencial 

para atribuição de identidades, sejam elas: individuais, coletivas, nacionais, étni-

cas, de gênero, entre outras”. Este patrimônio que compõem o Museu carrega 

consigo uma forte subjetividade através dos sentimentos, memórias e histórias 

vividas. Isto é, além da escolha da seleção do objeto a ser preservado já o torna 

representante daquela cultura, costumes, simbologias, crenças, pois aborda a 

cultura material, saturada de elementos e valores simbólicos que vão ser salva-

guardados para as futuras gerações. 

Assim, faz-se importante a construção social do indivíduo compondo de 

elementos representativos que simbolizam suas características identitárias, que 

o representa como pertencente aquele grupo ou aquela comunidade. Que o indi-

víduo se reconheça e se faça presente através dos patrimônios. Para tanto, nesta 

pesquisa, a interdisciplinaridade entre a Educação Patrimonial, o Patrimônio, a 

Memória e o Ensino de História são fundamentais, pois apresenta uma reflexão 

sobre os patrimônios como instrumento de construção social, estabelecendo 

discussões em relação aos bens culturais, uma vez que não valorizado, se perde 

no tempo e cai no esquecimento.  

Logo, cabe ao Museu o papel de mediador, de preservar e salvaguardar 

os patrimônios (re) contando a História dos determinados grupos sociais inseri-

dos na comunidade, porém, abordando um discurso de neutralidade. Nas pala-

vras de Silva e Fonseca (2007), definem museu como: 

Etimologicamente, a palavra museu deriva de musa (na mitologia greco-
latina, uma divindade inspiradora), como se ele fosse a casa das musas, 
um lugar dos saberes, dos conhecimentos elevados, um local onde diferen-
tes materiais, considerados significativos para uma sociedade, são preser-
vados e expostos como fontes de inspiração e incentivo para novas gran-
dezas surgirem. (SILVA; FONSECA, 2007: 73). 

Ao conceituar a palavra museu no parágrafo acima, esclarecemos que 

além dos museus serem lugares de saberes, espaços importantes para se preser-

var os patrimônios, os objetos significativos que um dia fizeram parte da um 

determinado povo ou cultura, o museu não é apenas um espaço de salvaguardar 

objetos antigos, mas também, compõe um espaço de pesquisa, conhecimento e 

ciência, que se relaciona com os patrimônios e com o processo de ensino-

aprendizagem em História. Isto é, o museu está inserido em um espaço de educa-
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ção não formal, no qual é caracterizado por ocorrer fora dos ambientes normati-

vos, ou seja, fora da sala de aula.  

Sendo assim, as ações educativas e patrimoniais em ambientes não for-

mais de aprendizagem, além de sensibilizar e educar o indivíduo frente aos pa-

trimônios materiais e imateriais oportunizam potencialidades para pesquisas em 

Ensino de História, através da conexão ensino-aprendizagem valorizando o pa-

trimônio histórico, cultural e social dentro de diversos espaços de conhecimento 

para além dos muros escolares.  

 

AMBIENTES NÃO FORMAIS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

A educação não formal acontece de uma maneira distinta da educação 

formal, ocorre fora da sala de aula. Em ambientes que não necessariamente fo-

ram construídos para serem estudados ou relacionados à pesquisa, mas tem uma 

relação direta com o ensino formal. 

Segundo Gohn (2010: 32) a educação não formal poderia ser entendida 

como “sociopolítico, cultural e pedagógico de formação para a cidadania, enten-

dendo o político como a formação do indivíduo para interagir com o outro em 

sociedade”. Isto é, a educação não formal dialoga com os aspectos sociais, cultu-

rais, históricos e turísticos, dando ênfase aos aspectos sociais que representam a 

comunidade em que está inserido o objeto de estudo.  

O ensino não formal relaciona com as vivências e os conhecimentos do 

indivíduo mediante a relação com a sociedade, como no próprio Museu. Segundo 

Von Simson, Park e Fernandes (2007) apontam que: 

 

A educação não-formal é toda aquela que é mediada pela relação ensi-
no/aprendizagem; tem forma, mas não tem uma legislação nacional que a regule e 
incida sobre ela. Ou seja, uma série de programas, propostas, projetos que reali-
zam ações e interferências, que são perpassados pela relação educacional, mas que 
se organizam e se estruturam com inúmeras diferenças – em suma, um leque bas-
tante amplo de possibilidades. (VON SIMSON; PARK; FERNANDES, 2007: 16). 

Logo, a educação não formal pode acontecer em diversos espaços sociais 

e culturais independente da utilidade do meio físico, o importante é que nestes 

espaços forneçam meios para que ocorra a intenção de ensinar e relacionar o 

ambiente com o aprendizado, já que, o processo ensino-aprendizagem, aponta 

justamente a relação de diálogo, isto é, a interdisciplinaridade e o espaço não 

formal.  

Desta forma, a educação não formal pode acontecer em vários lugares, 

relacionando o conhecimento prévio do indivíduo, a história local, os patrimô-

nios, as identidades e as memórias. Para tanto, o ensino-aprendizagem em ambi-

entes não formais pode acontecer por meio de profissionais que não são profes-
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sores, ou seja, no caso dos museus ou espaços turísticos, pode ser realizado por 

meio de profissionais da área da Museologia, do Turismo, da História, da Geogra-

fia, da Arqueologia, sendo profissionais qualificados para exercerem as ativida-

des. A mediação e inter-relação dos profissionais museais e educadores do ensi-

no básico, oportunizam grandes aprendizagens e conhecimentos através de pro-

gramas previamente planejados.  

Em concordância, nas palavras de Xavier e Fernandes (2008), apontam 

suas reflexões acerca do público que frequenta os espaços não formais de apren-

dizagem: 

No espaço não-convencional da aula, a relação de ensino e aprendizagem não pre-
cisa necessariamente ser entre professor e aluno(s), mas entre sujeitos que intera-
gem. Assim, a interatividade pode ser também entre sujeito e objetos concretos ou 
abstratos, com os quais ele lida em seu cotidiano, resultando dessa relação o co-
nhecimento (XAVIER; FERNANDES, 2008: 226). 

A importância do patrimônio como prática do Ensino de História tem a 

finalidade de relacionar o conhecimento, o saber, com as manifestações históri-

cas e culturais, construindo ou reafirmando a identidade dos povos; mediando o 

passado no presente, auxiliando para o enriquecimento da cultura individual, 

coletiva e o fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania.  

Por conseguinte, o conhecimento em Ensino de História não é só discu-

tido e construído em sala de aula, também ocorre em ambientes não formais de 

aprendizagem, como no caso desta pesquisa o Museu Desembargador Edmundo 

Mercer Júnior que dialoga com a interdisciplinaridade entre o Ensino de História, 

a Educação Patrimonial e a Memória, por meio de ações educativas que tem o 

papel de sensibilizar e educar o indivíduo frente aos patrimônios.  

 

MUSEU, PATRIMÔNIO E EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  

 

Para a escolha dos objetos a serem preservados, as memórias e as lem-

branças, cabe ao Museu, à escolha dos patrimônios que vão ser ressignificados, 

ou seja, os objetos passam a ter uma nova funcionalidade, que neste ponto, é 

justamente a de construir um discurso sobre a História local para a comunidade. 

Assim, a partir da seleção dos objetos constroem-se o discurso da própria cidade 

e legitima o discurso dos sujeitos. Para tanto, é necessário se perguntar o que 

deve ser preservado? Para quem deve ser preservado? E porque estes patrimô-

nios devem ser preservados? Os cidadãos se sentem pertencentes com os patri-

mônios? A História escolhida abarca todos os sujeitos de todas as classes? 

Esses questionamentos necessitam estarem presentes no discurso da 

construção social e da escolha dos patrimônios para que não ocorra apenas mais 

uma visita turística ao museu, e sim, que as visitas aos museus possam estar 
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interligadas com o diálogo entre o Ensino de História e a Educação Patrimonial, 

valorizando e preservando os patrimônios, seguindo uma perspectiva social, 

cultural e histórica que representa a todos. Segundo Hack (2013) aponta que: 

A educação patrimonial contribui para adentrarmos na história local, de forma que 
possamos participar do processo de reconhecimento, valorização e preservação do 
patrimônio. Conhecer a história local colabora no processo de construção da iden-
tidade, fundamental para o exercício da cidadania. (HACK, 2013: 03).  

A Educação Patrimonial é fundamental para estes espaços de memória, 

conservando e preservando os bens culturais, que antes de qualquer coisa, deve-

se conhecer para poder preservar. Ou seja, o Museu tem o papel de incentivador 

e propulsor da educação, aproximando a comunidade dos seus bens culturais 

que (re) contam a sua história. Sendo assim, o Museu Desembargador Edmundo 

Mercer Júnior, oportunizou a própria comunidade a serem protagonistas do 

discurso que legitima a escolha destes patrimônios e conta a história da comuni-

dade tibagiana. Além disso, cabe ao museu não somente este papel de rememo-

rar e salvaguardar estes patrimônios, mas também a função “de um acervo que 

não está lá apenas para ser exposto, mas também para ser estudado, conservado 

e restaurado”. (SILVA; FONSECA, 2007: 72).  

A Educação Patrimonial tem essa finalidade educativa juntamente com o 

Ensino de História nos ambientes não formais de aprendizagem, realizando 

ações de cunho educativas com os alunos apresentando não somente o Museu 

como instituição de pesquisa, mas também, como um lugar de memória, que 

conta a História dos seus antepassados, a partir da cultura material, ou seja, dos 

objetos, dos testemunhos de uma época anterior que um dia fizeram parte do 

contexto social daquela comunidade. Desta forma, “os museus nos ensinam que a 

história pode ser aprendida nos objetos mais corriqueiros da vida cotidiana” 

(Idem, 2007: 86). 

A importância de preservar estes patrimônios “deve pautar-se pelo 

compromisso de contribuir com a identidade cultural dos diversos grupos que 

formam a sociedade nacional” (BITTENCOURT, 2011: 278). Logo, no processo de 

contar a História da comunidade tibagiana, criaram-se elementos que compu-

nham a construção dos patrimônios, e este patrimônio como uma invenção, uma 

escolha do que deve ser preservado e para quem ele deve ser preservado. 

Para tanto, é importante considerar que todo patrimônio é uma escolha 

e detém de um discurso, “é legítimo argumentar que todo patrimônio possui uma 

metanarrativa que procura justificar sua própria existência” (VIANA; MELLO, 

2013: 51). Portanto, a seleção da escolha dos patrimônios que vão ser preserva-

dos e a própria memória, são baseadas no discurso muita das vezes elitista e 

unilateral, privilegiando determinado grupo social ou etnia.  
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O antropólogo Llorenç Prats (1998: 63) aponta que “el patrimonio cultu-

ral es una invención y una construcción social”. Portanto, o patrimônio cultural é 

resultado desta invenção e desta construção social; o primeiro pela necessidade 

de gerar discurso sobre a realidade, processo caracterizado pela vivência huma-

na, tradições, lendas, rituais, subjetividades.  O segundo pela construção social 

representado pelo poder de legitimação e assimilação. O que exemplifica o 

próprio autor “que ninguna invención adquiere autoridad hasta que no se legiti-

ma como construcción social y que ninguna construcción social se produce es-

pontáneamente sin un discurso prévio inventado” (Idem, 1998: 64).   

 A construção social e a invenção caminham juntas, as duas se relacio-

nam, toda construção social é uma invenção e toda invenção é uma construção 

social. Adquirida tanto nas localidades regionais, locais ou nacionais, mantendo a 

simbologia, o afeto, o conhecimento, os saberes, as lembranças que o constituem 

um símbolo a serviço daquela comunidade.   

A conceitualização de patrimônio segundo Ciampi (2015: 66) enfatiza 

que a “salvaguarda de um bem material ou imaterial só tem sentido se esse pa-

trimônio for reconhecido pela comunidade, se estiver relacionado ao sentimento 

de pertença desse grupo e incluso na dinâmica sociocultural”.  

Neste sentido, esclarecemos que a comunidade Tibagiana segundo a es-

colha dos patrimônios a serem preservados e doados para o Museu da cidade 

compreende que nem todas as salas possam ser representadas por todos, ou 

envolve sentimentos, memórias e identidades de todos os cidadãos. Porém, o 

discurso de poder está entrelaçado junto com as Histórias de vida dos trabalha-

dores que compuseram os tempos de mineração e fizeram parte da construção 

da história da comunidade. Sendo que, estes sujeitos e todos os outros sujeitos 

que perpassaram ao longo do tempo de mineração e rota de tropeirismo, tam-

bém foram protagonistas desta história.  

Nota-se que o discurso construído pela própria comunidade quando 

proposto à construção do Museu legitima o discurso de poder, embora que, abar-

casse diversas comunidades representadas na escolha dos patrimônios como: a 

Sala Sacra, que conta a história da comunidade religiosa; a Sala de Exposição 

temporária que está exposto o objetos do Carnaval, e contam a história dos po-

vos baianos que vieram trabalhar na mineração e foram precursores da festivi-

dade do carnaval, que hoje é um símbolo de orgulho para a cidade; a Sala dos 

Usos e Costumes pautada nos diversos objetos de pessoas que foram importan-

tes para o Município, como ex-prefeitos, fazendeiros, primeira dama, famílias 

abastadas que de alguma maneira fizeram parte da construção da cidade. Já a 

Sala do Garimpo aborda objetos, testemunhos de uso corriqueiro dos trabalha-

dores, fotografias e contos de sujeitos simples, apenas alguns exemplos do que 

abarca as salas do Museu. 
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Neste sentido, a construção de um Museu por si só já é um lugar de me-

mória, isto é, a partir do seu acervo, os objetos que representam e simbolizam a 

cultura e a sociedade de um determinado povo e que (re) contam a História des-

te povo, “as memórias, as heranças transmitidas como bens materiais e imateri-

ais que formam o patrimônio cultural das diferentes comunidades” (CIAMPI, 

2015: 68). Assim, o museu e seus acervos constituem lugares de memórias dialo-

gando com o Ensino de História possibilitando diálogos e discussões acerca das 

práticas socioculturais em sua pluralidade, resguardando as memórias e a histó-

ria local de diversos grupos sociais e de épocas distintas. 

 

LUGARES DE MEMÓRIA E O ENSINO DE HISTÒRIA 

 

“Os lugares de memória são, antes de tudo, restos” (NORA, 1993: 12). 

São os objetos carregados de memória, lembranças, sentimentos, que muitas das 

vezes pertencia a um ente que veio a falecer. E este objeto ficou sob a guarda de 

uma pessoa da família designada a ficar com estes pertences, embora estes obje-

tos tenham sido testemunhos de memórias passadas, segredos, lembranças, 

sentimentos que para o dono venha a ter sentido e apresso, já para o guardião 

não necessariamente nutri os mesmos sentimentos.  

E neste momento que a escolha do que deve ser preservado e conserva-

do torna-se pautada em uma escolha do doador, segundo suas convicções e sen-

timentos a respeito daquele objeto. Lembrando que todo objeto doado para os 

lugares de memória são objetos esquecidos, restos, ao passo que, se todos os 

sujeitos conseguissem lembrar-se de tudo e guardar todas as memórias não pre-

cisaríamos construir os espaços de memórias para salvaguardar o passado 

(NORA, 1993). 

Os lugares de memória estão em diversos espaços como museus, arqui-

vos, cemitérios, gabinetes de colecionadores, parques, cidades, praças, monu-

mentos, igrejas, festas, são estes os lugares de testemunhos que conta a História 

de determinada cultura e seu povo. Sem estes lugares de memória, não mais 

existiria a própria História para ser lembrada. Estes espaços se constituem a 

partir de sentimentos, memórias, lembranças para que o indivíduo possa se sen-

tir pertencente a alguma coisa, construir sua identidade, e possa estar ligado 

através de laços emocionais a algum passado.  

A relação que criamos com as coisas as tornam parte da nossa vida e da 

nossa morte, os objetos, as coisas, as roupas, os acessórios fazem parte de um 

conjunto que compõem o indivíduo. Um conjunto que ainda é necessário ser 

lembrando, por questões sentimentais, religiosas, as pessoas ainda guardam o 

passado, seja para lembrar com carinho do outro ou por lembrar-se das vivên-

cias passadas. São atitudes nostálgicas, mas que ainda assim, importantes para 

alguns sujeitos e sujeitas.  
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Segundo Pierre Nora (1993) a definição para os lugares de memória são 

que eles:  

(...) nascem e vivem do sentimento que não há memória espontânea, que é preciso 
criar arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronun-
ciar elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são naturais. É 
por isso a defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre focos privilegi-
ados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar à incandescência a 
verdade de todos os lugares de memória. (NORA,1993: 13). 

 Segundo Le Goff (2003: 437) a memória, “na qual cresce a história, que 

por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir ao presente e ao 

futuro”. O conceito de memória é representado como sendo individual ou coleti-

vo. O indivíduo carrega consigo elementos que o remete a lembranças que po-

dem ser tanto individuais, acontecimentos que ocorreram ao longo da sua vida, 

ou saberes, conhecimentos passados de geração em geração, dentre outros ele-

mentos. Já a memória coletiva pode ser momentos vividos que o indivíduo esteve 

presente junto de outras pessoas que o recorda daquele acontecimento.  

A memória está relacionada com o afeto, o conhecimento, os saberes, as 

lembranças, os sentimentos de pertencimentos, o patrimônio e a identidade que 

constituem um símbolo a serviço da construção social do indivíduo. Para tanto, é 

importante a visitação ao museu, não somente como um passeio, mas sim, com o 

intuito de conhecer os patrimônios, respeitar a cultura e a diferença do outro, 

para assim poder preservar. Este papel não somente pode ser exercido pelo pro-

fessor de História, mas também pela própria família. Segundo Silva e Fonseca 

(2007):  

Uma ida ao museu, com um profissional de história, sozinho ou acompa-
nhando alunos, é um ato reflexivo: precisamos pensar e fazer pensar sobre 
o que é aquele espaço, o que é aquela instituição, o que são seu acervo (a 
cultura material de diferentes épocas) e suas atividades. (SILVA; FONSECA, 
2007: 82). 

Os lugares de memória são importantes, tanto os museus, arquivos, ga-

binetes de colecionadores, roteiros de aulas, livros, dentre tantos outros, que se 

atenta para resguardar e preservar a História de uma determinada sociedade, 

cultural, período, revivendo naqueles espaços lembranças, memórias, sentimen-

tos que os aproxima (quando pertencentes àqueles patrimônios) ou os faz co-

nhecer para enfim poder preservar (enquanto visitantes não pertencentes).  

A relação do Ensino de História e estes espaços de memória visam à pos-

sibilidade de aproximar a História Local com a comunidade, através da Educação 

Patrimonial buscando conhecer sobre a História, a cultura e as tradições do local, 

além de auxiliar na formação da identidade, do sentimento de pertencimento, da 
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memória, podendo enfim ensinar e aprender História por meio dos espaços não 

formais de aprendizagem. Neste sentido, Hack (2013) apresenta que:  

É preciso mostrar que o ensino de História pode contribuir no processo de consti-
tuição dos alunos como cidadãos, por intermédio da educação patrimonial, pois 
provoca a inquietação pela valorização de sua identidade cultural, necessária para 
preservar os bens culturais (HACK, 2013: 10).  

Portanto, não tem como deixar de mediar no processo ensino-

aprendizagem de História, a relação e acesso aos acervos locais de memória, 

propiciando assim, o desenvolvendo de ações e práticas socioeducativas. Espa-

ços esses, de produção, conhecimento e saberes, atuando de maneira interdisci-

plinar como instrumentos de ação educativa para o Ensino de História. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que o Ensino de História nos espaços não formais é importan-

tes ferramentas que eleva o potencial educativo. Através de monumentos e pa-

trimônios culturais, dentre outros, que reafirmam a valorização do patrimônio e 

a História. Auxilia no enriquecimento da cultura individual, coletiva e o fortale-

cimento dos sentimentos de cidadania e o respeito às culturas, atuando de ma-

neira interdisciplinar à medida que são considerados componentes propulsores 

para o ensino-aprendizagem.   

Logo, os espaços não formais de aprendizagem promovem uma reflexão 

acerca dos patrimônios e dos próprios objetos que estão repletos de simbologias, 

vivências e experiências dos sujeitos, donos dos objetos. Para tanto, a educação 

não formal promove um papel de educadora, ou seja, mesmo por outra perspec-

tiva de ambiente, ela ensina e educa, promove uma construção da consciência 

histórica, transforma o cidadão e possibilita ensinar e apreender a História dia-

logando com a memória, identidade, pertencimento e sensibilizando os alunos a 

preservar o patrimônio e respeitar a cultura do outro. 
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Resumo: O presente estudo visa refletir as relações entre imagens e palavras na 

construção das narrativas memoriais, pois entende-se que visualidade e oralida-

de cumprem diferentes funções no processo de comunicação e de construção de 

memórias coletivas. A pesquisa é recorte da dissertação de mestrado concluída: 

Fotografias de casamento: memórias compartilhadas a partir de acervos pessoais. 

A intenção de tal trabalho é justamente trabalhar o que muitos procedimentos de 

pesquisa, ditos científicos procuram evitar: memórias, experiências de fatos 

vivenciados pela informante da pesquisa e reinterpretados a partir do momento 

presente. Aqui, será abordado o papel da guardiã do acervo de fotografias de 

família e em especial de casamento, bem como sua importância como narradora 

desta crônica familiar. A entrevista com a guardiã, determina a estrutura da 

composição do corpus bem como a ressignificação do objeto fotografia para a sua 

condição de mensagem que se processa através do tempo. Os procedimentos 

metodológicos adotados empregam técnicas utilizadas na história oral, a partir 

de entrevista semiestruturada, com perguntas abertas – permitindo à entrevis-

tada relembrar os usos e costumes de uma época distante, mas ainda presente na 

memória. Para realizar esta pesquisa percebeu-se a importância dos dois recur-

sos: os retratos de casamento e a narrativa da informante.  
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1. Introdução  

 

O trabalho tem o objetivo observar sobre conjuntos de fotografias de 

matrimônio, no período compreendido entre 1940 e 1969 o fenômeno do com-

partilhamento e os seus resultados quanto a integração de pessoas dentro de um 

grupo. O referencial teórico empregado aborda o casamento como rito comparti-

lhado, no qual as fotografias do evento assumem um formato colaborativo e for-

mativo de uma memória familiar. Tudo o que está registrado ou implicado como 

informação nestas fotografias como: materiais, fotógrafos, ateliês fotográficos, 

cenários em que foram registradas as fotos, poses dos fotografados, objetos que 

compõem a cena e indumentária, também são analisados nos seus possíveis sig-

nificados. 

A fotografia aqui é abordada não como ilustração de texto escrito, mas, 

ela própria, como evidência histórica e protagonista da história, um instrumento 

portador de memória. A fotografia pode ativar a memória e reavivar sentimentos 

antes esquecidos. Felizardo e Samaian (2007:217) afirmam que “é incontestável 

afirmar que a fotografia pode ser considerada um dos grandes relicários, docu-

mento/ monumento, objeto portador de memória viva e própria”. 

Mauad (1998:4) fala da possível relação da fotografia como lugar de 

memória: “portanto, a fotografia apresenta, para então, representar – assumir a 

sua dimensão de mensagem significativa, de classificação ou, quiçá, de lugar de 

memória”. A mesma autora ao falar de objetos de memória afirma também que 

“a prática de trocar fotografais e de guardá-las em álbuns, ratificou a padroniza-

ção da imagem retratada, como forma de garantir a comunicação entre fotografi-

as, concebidas como objetos de memória” (1998:7).  

A metodologia aplicada estrutura-se em estudo de caso, com pesquisa 

bibliográfica, pesquisa historiográfica em periódicos da época e principalmente 

fontes iconográficas, através das fotografias fornecidas pelas entrevistadas.  

A partir das entrevistas, forma-se um banco de dados com depoimentos, 

que contribuirá para a análise das fotografias. Estes depoimentos poderão acres-

centar elementos e informações que significarão as imagens indicando quais são 

os personagens do passado retratados e em que contexto foram feitas. Os proce-

dimentos metodológicos adotados empregarão técnicas utilizadas na história 

oral, a partir de entrevista semiestruturada, com perguntas abertas – permitindo 

às entrevistadas relembrarem os usos e costumes de uma época distante, mas 

ainda presente na memória.  

 

2. O casamento entendido como rito de passagem 

 

Senna (1999:17) define casamento como “arranjos para a união aprova-

dos pela sociedade, como referência especial ao relacionamento institucionaliza-
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do de marido e mulher”. O casamento, um dos cerimoniais fundantes da família 

nuclear, é encontrado em quase todas as sociedades, como uma das instituições 

sociais mais antigas. Ele simboliza uma alteração irreversível da situação social 

do casal que, proveniente de duas famílias ou de dois ramos da família, une-se 

para formar uma terceira. Nascimento apud Santos (2009:148) aborda a relação 

de amor e entrega entre marido e mulher quando nos fala que “(...) o matrimônio 

se baseia na aliança conjugal, no mútuo e irrevogável consentimento, pelo qual 

os noivos livremente entregam-se e recebem um ao outro”. 

Cavalcanti apud Santos (2009:138) fala que o ritual do casamento “fun-

ciona como autorização para a mulher exercer os seus dois principais papéis, 

capazes de lhe dar identidade social, a saber, o de mãe e de mulher espiritualiza-

da segundo o modelo de Maria”. Ana Maria Mauad (1998:9) corrobora com a 

afirmação de Cavalcanti, quando nos fala do casamento como sendo um dos ritos 

mais importantes da vida católica: “dentre todos os ritos da vida católica, o de 

maior prestígio em termos de representação fotográfica, é o casamento”. 

Observa-se aqui o casamento na sua importância para a estrutura dos 

grupos na sociedade do período analisado. Por outro lado, Halbwachs (1968:12) 

enfatiza a força dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa me-

mória e que se inserem na memória da coletividade. O autor afirma que para se 

lembrar, precisamos dos outros. No que tange às fotografias estudadas, observa-

se que cada uma delas pode indicar valores culturais e sociais que fazem parte de 

uma coletividade. Leite apud Senna (1999:24) também aborda as questões acer-

ca da memória individual e coletiva relacionadas ao retrato: “tais rituais, que 

incluem o retrato, evidenciam a permanência de questões ligadas à memória 

individual e coletiva, aproximando-se de Baudelaire que coloca a foto como um 

auxiliar da memória, uma testemunha daquilo que já foi”. 

Santos (2009:150) afirma que “o rito reatualiza, presentifica o mito, me-

diante passos sagrados organizados numa narrativa verbal e visual, o álbum, em 

Fotografia de casamento, seria, portanto, a narrativa visual do rito”. 

 

3. O compartilhamento de fotografias de casamento 

 

O casamento, neste período e sociedade, é um evento que reunia os en-

volvidos em um rito afirmativo que se desejava compartilhar. Fotografias com 

dedicatórias eram enviadas aos parentes e amigos que não podiam comparecer 

nas celebrações, os versos dos retratos eram ocupados pelos fotografados com 

mensagens ternas, em protesto de afeição e amizade. Amaral (1983:117) faz 

questionamentos acerca do motivo de compartilhar tais fotos. “Seria um desejo 

de eternizar o instante capturado? Ou apenas a vontade de se fazer chegar aos 

mais queridos o seu semblante, para sentir-se próximo das pessoas caras?”  
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Ximena Cruzat Amunátegui, diretora do Museu Histórico Nacional fala 

no livro Retratos de Mujer-1880-1920: rostros, poses, vestimentas y modos del ser 

femenino do Museo Histórico Nacional do Chile (2010) sobre o compartilhamento 

de fotografias  “Los retratados empleados para donar a los amigos y parientes 

han sido documentos personales de amplia difusión desde el siglo XIX hasta hoy, 

y nos aportan, bajo velos más o menos translúcidos, mundos que es necesario y 

gozoso descifrar.”  

A fotografia que tem potencial evocador de imaginar o passado de modo 

mais vivo, tanto cumpria, assim, a função de registro como possibilitava que o 

compartilhamento fosse estendido para além da sua ocorrência. Segundo Leite 

(1991:187), em seu estudo sobre retratos de família:  

Os retratos são objetos de exibição e distribuição entre convidados e parentes que 
não puderam comparecer, desenvolvendo assim uma função integradora dos 
membros e ramos imigrados com os que ficaram na terra de origem. E passam a 
construir a memória da família, fixando lembranças da crônica oral e registrando 
para os descendentes o grande evento matriarcal.  

4. A Guardiã de memória familiar 

 

Existem pessoas dentro de cada família responsáveis por ser o elo entre 

as gerações. São mediadores que tem o papel de transmitir a história e as “mar-

cas” do passado vivido. Barros (1989:33) fala destas pessoas como “referência 

fundamental para a reconstrução do passado”. No grupo familiar a mesma autora 

destaca a figura do guardião ou guardiã, aquela pessoa escolhida para cuidar e 

transmitir a memória familiar do grupo.  Pereira apud Caixeta (2006:164) corro-

bora com isto afirmando: “o guardião é um membro da família que tem o direito 

e também a obrigação de cuidar da memória do grupo familiar. Para tanto, reúne 

e conserva bens materiais de extremo valor simbólico”.  

Caixeta (2006:44) na sua tese de doutorado intitulada “Guardiãs da me-

mória: tecendo significações de si, suas fotos e seus objetos”, nos diz que “este 

papel é assumido pelos idosos da família, especialmente, os avós que são o elo 

vivo entre as gerações e os significados que eles ‘guardam’ são constituídos ao 

longo da sua historicidade no convívio com os outros”.  

Gomes (1996:7) define guardiã de memória: 

(...) é um ser ‘narrador privilegiado’ da história do grupo a que pertence ou sobre o 
qual está autorizado a falar. Ele guarda/possui as ‘marcas’ do passado sobre o qual 
se remete, tanto porque se torna um ponto de convergência de histórias vividas 
por muitos outros do grupo (vivos e mortos), quanto porque é ‘colecionador’ dos 
objetos materiais que encerram aquela memória. 

Pereira apud Caixeta (2006:44) complementa este conceito, falando que: 
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Durante todas as suas vidas [essas mulheres guardiãs] selecionaram e guardaram 
fotografias e cartões-postais, cartas e bilhetes, convites de batizados, lembranças 
de aniversário, “santinhos” de missa de 7º dia, broches, relógios, bibelôs, moedas e 
algumas cédulas, cachinhos de cabelo amarrados por fita, medalhinhas de santos, 
enfim, pequenos objetos de memória que foram sendo depositados em caixas, na 
qual denominei caixinhas de lembrança. 

É importante salientar o papel feminino como mantenedora das lem-

branças familiares, preservando, reorganizando, catalogando as fotos, a memória 

fotográfica da família. Essa memória que ajuda a dar sentido à nossa existência, 

compreender melhor quem somos. O papel de mantenedora de acervos familia-

res era atribuído às mulheres, que encarnam emoções, e portando mais afetivas à 

preservação dos valores permanentes e familiares propiciados pela imagem 

fotográfica.  

Susan Sontag (1981) refere-se à Walter Benjamim, abordando o papel 

do colecionador que passa a ser aquele individuo empenhado num trabalho de-

voto de resgate, escavando seus fragmentos mais seletos e emblemáticos. Neste 

presente estudo a guardiã da memória familiar reúne fotografias isoladas e reu-

nidas em álbuns de família, com o sentimento de reunir um dos mais preciosos 

lugares de memória familiar. Segundo Schapochnik (1998:460): 

O papel desempenhado pelo guardião se assemelha ao de um dublê de arquivista, 
que reúne e atribui uma ordem de pertinência ao acervo, de curador, que decide 
quais as imagens deverão passar à condição de objetos decorativos ou peças de 
exibição sob a forma de retratos emoldurados nas paredes ou de ornamento sobre 
as peças do mobiliário, de marchand, que determina a distribuição e circulação do 
espólio da memória fotográfica familiar, e, ainda, de guia de visitantes de exposi-
ções, legendando os retratos da família por meio da doce arte da narrativa. 

A guardiã do acervo Tereza da Silva Schneid reúne as fotos que foram 

compartilhadas entre os amigos e familiares, porém o registro do seu casamento 

ela não possui. Através de relato oral afirmou que seu avô dizia que não “presta-

va” tirar foto no dia do casamento, pois dava azar, Schapochnik (1998:461) cor-

robora com esta afirmação da entrevistada quando fala que “costume de avô, 

responsos de avó, receitas de comida, crenças, canções, superstições familiares 

duram e são passadas adiante nos dias de batizado, de casamento, de velório”. O 

mesmo autor nos diz que: 

Embora o guardião da iconoteca familiar se esforce para preservar o acervo e im-
primir uma lógica no seu ordenamento, algumas peças podem ser perdidas, outras 
podem ser acrescentadas e, ao fim e ao cabo, a sua própria morte propiciará uma 
redistribuição e a “invenção” de uma nova crônica familiar. (SCHAPOCHNIK, 
1998:463) 

Para Halbwachs (apud Caixeta, 2006:161),  
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a tarefa de guardar, é também uma tarefa criativa, de construção de ‘museu da fa-
mília’. Através dele, as famílias podem encontrar suas histórias e os objetos que fi-
zeram parte de sua construção e construir novos significados para si-mesmos e 
para o próprio grupo.  

 

5. Além das bordas da fotografia 

 

Schapochnik (1998:466) no seu estudo sobre álbuns de família, afirma 

que “ocorre com frequência a inscrição de marcas, data e local da foto, identifica-

ção dos retratados e dedicatórias que muitas vezes podem oferecer algumas 

pistas sobre o circuito de difusão das fotos entre o grupo familiar”. O acervo ori-

ginário está sendo acrescido de outros acervos, relacionados a parentes e amigos 

da detentora das fotos. Portanto, a análise dá-se em uma rede de relações que se 

está ampliando ao longo do processo. Observa-se a constituição das teias de 

sociabilidade que se complementam com relatos orais das pessoas envolvidas. 

Moura ao se referir ao álbum de família organizado ao longo dos anos, afirma 

que:  

Este exercício constituiu uma tentativa de perceber a comunicação visual que es-
tabelecia através do objeto fotográfico-retrato, que era vendido, veiculado, mani-
pulado, oferecido, admirado e guardado com orgulho, com zelo, por quem o rece-
bia, em caixas, gavetas, em álbuns de família. (AMARAL, 1983:130) 

Sontag (apud Amaral 1983:120) se refere às marcas da fotografia, di-

zendo que “ao tornar-se escrupulosa, sem brilho, manchada, rachada, desbotada, 

ainda mantém certa aparência; às vezes, parece até mais bonita”. Eram diversos 

os materiais para a apresentação das fotografias, muito comum que os retratos 

de casamento no período analisado fossem fixados sobre um papel cartonado 

especial, emoldurados por linhas ou com gravações em dourado e protegidas por 

papel de seda. Segundo Schapochnik (1998:480) “a dedicatória no verso da foto-

grafia mesclava consagradas fórmulas de polidez com as hierarquias e solidarie-

dades compartilhadas entre a família do retratado e aquele a quem era dirigido 

no retrato”. Amaral nos seus estudos sobre fotografia do século XIX, nos diz que: 

A partir da década de 80 começamos a encontrar os versos de cartes-de-visite 
não apenas carimbados e impressos com simplicidade, porém com inscrições cui-
dadosas, indicativas não apenas da importância de sua imagem – como veiculado-
ra do nível profissional por elas responsável – como o verdadeiro mimo que a fo-
tografia representava para quem recebia. (AMARAL, 1983:129, grifo do autor) 

O livro Retratos de Mujer-1880-1920: rostros, poses, vestimentas y modos 

del ser femenino do Museo Histórico Nacional do Chile (2010:25) expõe questões 

acerca do compartilhamento que corrobora com Amaral, quando nos fala que: 
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...firmaba su carte de visite e inscribía sus datos, para repartirlos entre personas 
de su círculo social, a modo de las tarjetas de representación personal, o la enviaba 
a parientes lejanos que no podían participar em celebraciones como matrimonios 
y cumpleaños. Estas dedicatorias permitirán, con el paso del tiempo, datar con 
exactitud las imágenes, además de entregar valiosa información para reconstruir 
con mayor precisión la historia personal, consolidando a la fotografía como docu-
mento social y fuente histórica [...] además del retrato mismo del matrimonio, se 
puede identificar la fecha, los nombres de los contrayentes y, con cierta documen-
tación, el contexto em el que fue enviada esta carte de visite. 

A fotografia de casamento é sempre posada. Leite (1991:185) fala sobre 

as duas formas fundamentais dos retratos de casamento: “os retratos das duas 

famílias, com membros de duas ou três gerações, com os noivos sentados ou de 

pé na primeira fila, ou o retrato frontal dos noivos, de pé, fixando a objetiva”. 

Senna (1999:19) nos fala de outra pose comum nas fotografias de casamento: 

“convencionalismo das atitudes, ora apresentando a clássica imagem do marido 

patriarcal comodamente sentado e sua esposa em pé”. 

As fotos analisadas neste estudo são tiradas na igreja, no local da cele-

bração ou no estúdio, procedimento que acontecia após a celebração religiosa do 

casamento e muitas vezes dias depois da data da festa. O estúdio fotográfico era 

uma espécie de camarim, palco, cenário. Pois recriava ambientações pretensa-

mente requintadas, embora não muito diversas. Mobiliário variado, objetos de-

corativos e ornamentais, peças de vestuário, acessórios, painéis, biombos, telões 

faziam parte do universo dos estúdios fotográficos. O uso destes recursos cum-

pria papel importantíssimo na produção de mensagens por meia da ambientação 

ilusória. Schapochnik (1998:482) fala que “nos ambientes abertos, lençóis e col-

chas usados como pano de fundo serviram para ocultar indícios de rusticidade 

ou de apuro financeiro...”. 

Segundo Leite (2001:111), o retrato de casal é a parte insubstituível dos 

ritos do casamento, bem como o vestido da noiva. A autora diz que ambos “com-

preendem significados e interdições tendentes a fixar na memória coletiva a 

lembrança da cerimônia”.  

Outro elemento da indumentária que está sempre presente nas fotogra-

fias de casamento é o véu. As fotografias visam a recriação da imagem de uma 

pessoa num momento especial diverso do cotidiano e revestido de uma aura 

sagrada. Segundo Santos (2009:143) “tudo indica que o uso do véu seria uma 

referência a Vesta, deusa mitológica virgem que, entre os romanos, era a proteto-

ra do lar e simbolizava a pureza e a perfeição”. 

Em relação ao noivo, observa-se que não há vestimenta especial ou sím-

bolos específicos. Ao longo das três décadas analisadas eles apresentam-se de 

ternos escuros, camisa branca, lenço branco no bolso do paletó, gravata ou gra-

vata borboleta escura ou clara e sapatos pretos.  

No que se refere aos símbolos contidos no casamento, a aliança aparece 

como signo da indissolubilidade do casamento, o círculo de ouro representa 
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compromisso eterno e sempre presente no dedo anelar da mão esquerda como 

símbolo de submissão. Ferro (apud Santos 2009:148) fala que “a troca de alian-

ças é uma das partes simbólicas mais importantes da cerimônia de casamento, e 

sem ela o matrimônio não se completa”.  

As flores também fazem parte deste universo, servem para enfeitar a fo-

tografia. Brandão apud Santos (2009:144) nos fala da relação das flores com o 

matrimônio: 

Não é por mero acaso (...) que o símbolo central da virgindade seja a flor e é ex-
tremamente significativo que a consumação do matrimônio, a destruição da vir-
gindade, se denomine defloração. Para o feminino o ato da defloração representa 
um verdadeiro e misterioso vínculo entre um fim e um começo (...). 

Outro elemento presente em diversas fotos é uma almofada nos pés dos 

noivos. Senna (2009:20) nos diz que esta “situação que será característica a toda 

a década de 30, 40 e meados da de 50”. Segundo relato oral da guardiã do acervo 

das fotografias Tereza Schneid:  

Nem todas as noivas tinham as almofadas, somente nas cerimônias mais requinta-
das é que elas apareciam. As almofadas eram providenciadas pela família da noiva, 
geralmente feitas de organdi muito bonitas, cheias de ornamentos, bordados e ba-
badinhos. Só as noivas com muita habilidade que confeccionavam a sua, do contrá-
rio eram feitas por profissionais com estas competências. A almofada era conduzi-
da sempre por uma menina antes dos noivos entrarem na igreja, era posta no ajoe-
lhatório para os noivos se ajoelharem durante a cerimônia. Depois de utilizada no 
dia do matrimônio ela ficava de enfeite em cima da cama do casal. Cada noiva tinha 
a sua almofada, não tendo circulação dentro da família. Para os casais que iam tirar 
fotos no estúdio, muitos já possuíam lá almofadas que serviam apenas de adorno 

para a fotografia.66 

6. Considerações Finais 

 

As fotografias são uma referência para a memória familiar, é uma repre-

sentação do que já foi e principalmente daqueles que já desapareceram, recupe-

rando assim a presença dos ausentes, permitindo-nos conhecer situações e mo-

mentos do cotidiano que nos chegam silenciosos e imóveis.  

O grupo de fotografias do qual parte este estudo é característico das co-

locações feitas: reúne imagens que foram produzidas ao longo de três décadas e 

resultam deste compartilhamento. As fotografias vão formando o fio da teia, 

tecendo imagens e recordações que unem o passado e presente, ascendentes e 

descendentes. Estes retratos não apenas conservam o passado, mas principal-

mente produzem referências para a rememoração do presente. É fundamental a 

                                                           
66 Depoimento obtido através de conversa informal entre a autora e a guardiã do acervo fotográfico Tereza 

da Silva Schneid, em 05/07/2013. 
 



186 

 

manutenção das fotografias, dos álbuns de família, pois o passado, o presente e o 

futuro estão atrelados a nossa memória.  

O casamento é um evento que os envolvidos consideram digno de me-

mória, e dentre as formas de preservação histórica do casamento se destaca a 

fotografia, graças a sua capacidade de congelar instantes, transformando-os em 

imagens. Esta celebração, a partir dos anos 40, passa a ter direito inclusive a um 

álbum próprio, no qual todos os momentos da cerimônia são retratados. 

É possível verificar a possibilidade da leitura fotográfica de família como 

documento histórico. Registro não só de memória familiar, como também de 

comportamentos, relações familiares, vestimentas, ritos de passagem, história da 

família. A fotografia de casamento consegue recriar o rito do casamento com 

seus símbolos e cenas próprias. As fotos vão muito além do documento, integram 

uma narrativa visual que consiste em possibilitar ao espectador em qualquer 

tempo, rememorar, reiterar o rito, ou, noutras palavras: revivê-lo, não como 

passado, mas como se fosse presente. 

Observa-se que ao longo do período analisado as fotografias de casa-

mento pouco ou nada mudam em relação a cenários, poses e comportamento dos 

fotografados. A mudança mais evidente é na indumentária da noiva, alterações 

que os vestidos sofrem de acordo com a evolução da moda de cada período. 

A escolha de utilizar as fotografias neste estudo deu-se por acreditar que 

é uma categoria de imagem rica em signos, e que além de se apresentar como 

memória familiar, permite a leitura de uma cultura material da época. Pretende-

se, por fim, verificar como o registro da imagem permite que famílias acumulem 

durante anos fragmentos capazes de constituírem-se como um lugar de memó-

ria.  
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Resumo 

O presente texto visa analisar as publicações sobre as instituições escolares con-

tidas no periódico Jornal, que fora dirigido por Max Stenzel e impresso pela Offi-

cina Graphica EDDA, entre os anos de 1925 e 1935. A editora EDDA localizava-se 

no município de São Lourenço do Sul e se destacou pelo pioneirismo na produ-

ção e circulação de jornais, livros e textos escolares na localidade. Ao eleger a 

fonte impressa jornal como objeto de estudo, justifica-se por compreendê-los 

como projetos coletivos que, a partir do uso da palavra escrita, difundem infor-

mações e representações para com a comunidade leitora. Além de, também, per-

ceber a potencialidade que tal modalidade de fonte revela para os estudos de 

caráter local e regional devido suas especificidades e singularidades. Sendo as-

sim, para esta proposta, como referenciais teóricos, dialogamos com os autores 

Burke, Capelato, Luca e Schelbauer. Os resultados, embora ainda iniciais, indicam 

que a imprensa lourenciana do século XX assumiu papel formativo e informativo, 

permitindo, através dos anúncios e manchetes, discutir o papel da gestão, da 

estruturação e do funcionamento das instituições escolares. 

 

Palavras-chave: Imprensa; Periódicos; Fonte histórica.  
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Introdução 
 

Este texto tem por objetivo analisar as publicações sobre as instituições 

escolares contidas no periódico Jornal, editado e impresso pela Officina Graphica 

EDDA, localizada no município de São Lourenço do Sul – RS, no recorte temporal 

de 1925 a 1935. 

O levantamento das publicações dar-se-á através da coleta de dados no 

acervo do Arquivo Público Histórico de São Lourenço do Sul, localizado à Rua XV 

de Novembro nº 302, no bairro Centro, juntamente com o Museu Municipal e a 

Biblioteca Pública Municipal Profª Elisa Frömming Schild. No presente acervo 

encontram-se todas as edições do periódico a ser analisado, bem como, demais 

jornais circulantes no município.  

A busca por elementos, estratégias e métodos que possibilitem compreen-

der os objetos de estudo faz com que o pesquisador use de sua criatividade para 

criação de técnicas que potencializem a pesquisa, como coloca Minayo “a meto-

dologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que 

possibilitam a apreensão da realidade e também o potencial criativo do pesqui-

sador” (MINAYO, 2008, p.22). Para tanto, o presente estudo, será realizado a 

partir da pesquisa documental, que tem como objeto de investigação o documen-

to. 

À vista disso, este trabalho estrutura-se da seguinte maneira: no primei-

ro momento, escreve-se sobre a justificativa e pertinência da pesquisa. Na se-

quência, aborda-se, contextualmente, sobre a Officina Graphica EDDA e, por fim, 

apresentam-se os dados coletados, a partir da análise documental, das publica-

ções a respeito das instituições escolares. 

 

Imprensa – Fonte histórica 

 

 Até os primeiros trinta anos do século XX, apenas eram considerados 

como fontes documentos escritos, tido como confiáveis, ou seja, os documentos 

oficiais. No entanto, aos poucos se ampliou o uso das fontes, pois as oficiais tor-

naram-se insuficientes para a compreensão de aspectos e questionamentos, 

principalmente em pesquisas do cunho educativo.  

A ampliação do conceito e uso das fontes foi um legado do grupo dos An-

nales, que passaram a defender que os documentos não falam por si mesmos, 

mas sim que necessitam de perguntas adequadas. Portanto, tivemos uma ampli-

ação do conceito de fontes e um alargamento de temas abordados pesquisados 

pelos historiadores da educação, que consequentemente resultou na incorpora-

ção de novos documentos. Lopes e Galvão reforçam essa questão ao afirmarem,  

Tal como ocorreu em outros domínios da história, os historiadores da educação 
incorporaram a ideia de que a história se faz a partir de qualquer traço ou vestígio 
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deixado pelas sociedades passadas e que, em muitos casos, as fontes oficiais são 
insuficientes para compreender aspectos fundamentais: é difícil, por exemplo, se-
não impossível, penetrar no cotidiano da escola de outras épocas somente através 
da legislação ou de relatórios escritos por autoridades do ensino (2001: 80-1). 

Através dessa ampliação do conceito de fonte, as investigações passam a 

incorporar de forma crescente os jornais como fonte e objetos de pesquisa. As 

fontes da imprensa jornalística variam de acordo com a expansão geográfica e 

com o conteúdo impresso. Estes aspectos abrem possibilidades de análises e 

metodologias a serem empregadas, haja vista a demanda do público leitor e as 

características editoriais. 

Nesse contexto, em “[...] pesquisas nos, dos e por meio dos periódicos 

[...]” Luca (2006) potencializa-se novos contornos, novos temas e novos proble-

mas a serem analisados por meio desses objetos. Além disso, de acordo com 

Araújo (2002, p. 59) “[...] há que ressaltar ainda a potencialidade que tal modali-

dade de fonte revela para os estudos histórico-educacionais de caráter regional e 

local [...]”.  

Dada a importância e a ampliação do uso da imprensa e suas possibili-

dades como objeto e fonte de pesquisa histórica, novos posicionamentos e méto-

dos tornam-se necessários para uma escrita da História da Educação por meio da 

imprensa, evidenciando sua historicidade e problemática.  

Considerando a ampliação das fontes de pesquisas em História da Edu-

cação, no âmbito da nova história cultural, a imprensa, mais especificamente, os 

periódicos, mesmo aqueles que não se constituíram como pedagógicos, vêm 

recebendo destaque em investigações nessa área (Araújo; Schelbauer, 2007; 

Campos 2012). Acerca dessa questão, Antonio Nóvoa (2002) também ressalta 

que 

É difícil encontrar um corpus documental que traduza com tanta riqueza os deba-
tes, os anseios, as desilusões e as utopias que tem marcado o projeto educativo nos 
últimos dois séculos. Todos os Atores estão presentes nos jornais e nas revistas: os 
alunos, os professores, os pais, os políticos, as comunidades... As suas páginas re-
velam, quase sempre “à quente”, as questões essenciais que atravessam o campo 
educativo numa determinada época. (NÓVOA, 2002, p.30-31) 

 Logo, utilizando-se da linguagem dos jornais, a imprensa tem a capaci-

dade de determinar valores morais, direcionar opiniões, incendiar paixões políti-

cas e caracterizar-se como órgão de grupos sociais, que a partir deles, expõem 

opiniões e questionamentos a respeito de direitos a eles garantidos. A partir 

disso, Martins coloca que “atribuímos a imprensa escrita, sendo historicamente o 

primeiro meio de comunicação em massa, papel central na defesa dos interesses 

dos cidadãos contra quaisquer tipos de violações e abusos cometidos pelo Esta-

do” (2006: 10).   
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 Assim, o texto da imprensa escrita opera sobre a população um artifício, 

que muitas vezes serve para reiterar valores ou reforçar práticas já estabelecidas 

que conferem “[...] à linguagem e, de modo mais geral às representações, uma 

eficácia propriamente simbólica de construção de realidade” (BOURDIEU, 1998: 

81). Logo, as representações sociais influenciam a ação educativa da comunida-

de, gerando uma cultura escolar local. 

Impõe-se assim, a necessidade de percorrer o caminho das práticas es-

colares cotidianas, de forma a entranhar-se na cultura escolar através de fontes 

diferenciadas, oportunizando que se estabeleça novas leituras dos processos 

educativos e novas interpretações sobre eles. Partindo dessa ideia, Araújo coloca 

“investigar o passado implica o estudo da imprensa. Ela compartilha da cotidia-

nidade em que se dá a história” (ARAÚJO, 2002: 96). 

[...] a utilização da imprensa, como objeto em muito enriquece a observação histó-
rica, principalmente no que concerne à educação: normalmente a imprensa é utili-
zada apenas como recurso complementar, porém nos últimos anos vem contribu-
indo sobremaneira para novos estudos ligados ao campo educacional (ARAÚJO, 
2002: 72). 

Mediante o exposto, agregamos as virtualidades do periódico Jornal para 

as investigações no campo da História da Educação, acerca das publicações das 

instituições escolares do município de São Lourenço do Sul, entre 1925 a 1935, 

considerando também, a incipiência de estudos nesse âmbito em caráter local.  

 

Officina Graphica EDDA 

  

A Officina Graphica EDDA foi a primeira tipografia do município de São 

Lourenço do Sul, sendo fundada no ano de 1892, pelo pastor Luterano Alexandre 

Leopold Voss67, na localidade de Picada Quevedos, no interior da Colônia São 

Lourenço68. Nesse mesmo ano, em suas instalações, deu-se o início da produção 

do jornal pioneiro da Colônia, Der Bote von São Lourenço69(O Mensageiro de São 

Lourenço), que circulou entre os anos 1892 e 1912, tendo como característica a 

publicação no idioma alemão. Além da publicação do periódico, outros produtos 

eram comercializados, como coloca Hammes: 

                                                           
67 Nascido em Leipzig, na Alemanha, em 21 de abril de 1845, ainda jovem chegou a São Lourenço do Sul, 

junto com as primeiras levas de imigrantes teutos, a partir de 1858 (HAMMES, 2014, p. 550).  
68 Neste trabalho, quando utilizar a denominação “São Lourenço”, estarei me referindo à colô-

nia/vila/município, antes do ano de 1945. A partir deste ano, São Lourenço passou a se chamar São Lou-

renço do Sul, pelo Decreto-Lei nº 720, de 29 de dezembro de 1944. O decreto foi publicado na edição de 

sábado, 30 de dezembro de 1944, do Diário Oficial do Estado. Ver mais em HAMMES, Edilberto Luiz. São 

Lourenço do Sul: Radiografia de um município – das origens ao ano 2000. São Leopoldo: Studio Zeus, 

2010. Vol: 1, p. 276.  
69 Acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. 
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Durante várias décadas, não só o jornal pioneiro Der Bote Von São Lourenço era lá 
confeccionado, como também cadernos, livros, livretos, agendas e impressos sob 
encomenda, feitos sempre com esmero, e, conforme sua propaganda do fim do sé-
culo 19, “Pünktliche und billige” (pontuais e baratos). (2010, p. 472, v. 3)  

No ano de 1903 o diretor da tipografia veio a falecer, onde então, tanto a 

EDDA como a direção do Der Bote von São Lourenço ficaram a cargo de Max Sten-

zel, que em 1925 deslocou todos os equipamentos de impressão da gráfica, do 

interior para a cidade. Na figura 1 localiza-se a fachada a tipografia quando se 

deslocou para a zona urbana, local de produção e comercialização de seus produ-

tos. 

 

Figura 1 - Fachada da Officina Graphica EDDA, São Lourenço do Sul/RS. 

 

 
 

Fonte: Registro extraído pela pesquisadora do Google Maps/Street em 02/06/2017. 

 

No mesmo ano do deslocamento do interior para a cidade, iniciou a con-

fecção do periódico Jornal – periódico que será analisado no decorrer do texto - 

sob a direção de Max Stenzel e impresso na gráfica EDDA. Posteriormente, em 

1935, Pamplhilio Friedo Stenzel, filho de Max Stenzel, herdaria a tipografia. A 

partir dessa data, a gráfica passa a imprimir seu novo periódico O Jornal, que 

circulou apenas durante um ano e, depois de muitos anos de interrupção de pro-

duções, passou a editar o jornal Voz do Sul, sendo que pela primeira vez que foi 

publicado foi dia 10 de julho de 1958.  

Além da produção da imprensa de massa, a Officina Graphica EDDA era a 

maior responsável por fazer circular todo tipo de material gráfico no município, 

desde livros a produtos para uso escolar e de escritório. Estes produtos eram 
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divulgados nos anúncios do próprio jornal praticamente em todas as edições, 

como pode ser visto na figura abaixo. 

 

Figura 2 - Produtos anunciados pela Officina Graphica EDDA no periódico Jornal 

 

 
Fonte: Anúncios extraídos do periódico Jornal entre os anos de 1925 e 1935. 

 

 Além dos produtos identificados na figura anterior, na edição de 24 de 

novembro de 1927, a tipografia faz anúncio de mais um produto por ela comer-

cializado: “MAPAS ESCOLARES – Mappas escolares (reformados) na Off. Graph. 

EDDA” 70.Esses e tantos outros aspectos revelam a importância e o desenvolvi-

mento da imprensa em São Lourenço do Sul, seja para fins de comunicação ou de 

produção de materiais que facilitassem a vida escolar e/ou social.  Logo, a rele-

vância da gráfica para São Lourenço do Sul foi reconhecida em diversas ocasiões 

por meio de elogios publicados em jornais circulantes na comunidade. Na data de 

07 de julho de 1962 foi publicada uma nota pelo jornal Voz do Sul, em comemo-

ração pelos 70 anos de fundação:  

A oficina Gráfica “EDDA” festejará seu 70º aniversário de fundação, dia 25 do cor-
rente. Já em 1892, São Lourenço ganhava impulso na arte e nas letras. Alexandre 
Leopoldo Voss fazia brotar uma fonte de luz e de irradiação, disseminando por es-
se rincão a palavra impressa como símbolo do testemunho de toda a verdade: “Der 
Bote von São Lourenço”. Foi Max Stenzel que firmou com perícia a alavanca das 
máquinas responsáveis pelas artes gráficas. Seu sucessor foi P. Friedo Stenzel. 
(VOZ DO SUL, 1962, p. 5)  

Em meados da década de 1980, as atividades da Officina Graphica EDDA 

se encerraram, com a morte de seu último dono, Pamphilio Friedo Stenzel, dei-

xando os periódicos impressos para compor a história da comunidade.  

                                                           
70 O JORNAL, 24 de novembro de 1927, p. 3.  
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Ao analisar os exemplares impressos, para descrever a contextualização 

da gráfica, primeiramente, levou-se em consideração o contexto social em que se 

encontrava, pois como afirma Luca:  

[...] os jornais não são, no mais das vezes, obras solitárias, mas empreendimentos 
que reúnem um conjunto de indivíduos, o que os torna projetos coletivos, por 
agregarem pessoas em torno de ideias, crenças e valores que se pretende difundir 
a partir da palavra escrita. (2005, p.140)  

 E por esse aspecto que realizou a contextualização da gráfica, bem como, 

de suas produções, já que havia um sistema editorial em torno e características 

locais que se fazem presente na proposta de investigação. 

 

Jornal – Órgão de Interesses Locais 

 
  Nos primeiros anos após a criação da Officina Graphica EDDA, bem como 

do jornal Der Von São Lourenço, é perceptível a presença de um elevado número 

de periódicos circulantes no município. Muitos destes foram organizados com 

finalidades anunciadas desde os seus subtítulos, entre eles estão: Anzeiger für 

São Lourenço und Umgegend (Informativo para São Lourenço e Arredores) – 

1983; O Progresso (Folha Republicana) – 1906; Deutsche Post (Correio Alemão) – 

1908; Glocke von São Lourenço (Sinos de São Lourenço) – 1912; Imparcial (Órgão 

dos Interesses Gerais) – 1915; O Alfinete (Órgão crítico) – 1917; O Biju (Órgão 

crítico) – 1918; Die Zukunft (O Futuro – Órgão Nacional) – 1920; O Jornal (Órgão 

de Interesses Locais) – 1925. 

 

 O periódico Jornal, assumiu-se como “órgão de interesses locais” carac-

terizando-se por trazer informações nacionais, estaduais e municipais, anúncios 

de compra e venda, trechos literários, festividades e aniversariantes da região.  

A publicação ocorreu pela primeira vez na data de 25 de setembro de 

1925, estendendo-se até a data de 24 de abril de 1935, completando uma década 

de existência. Porém, o primeiro exemplar do jornal não fora entregue a todos os 

assinantes, conforme foi descrito pelo redator do periódico no impresso datado 

em 01 de outubro de 1925:  

Distribuição de nossa folha  
Pedimos desculpa aos nossos amigos que, por descuido do distribuidor não lhes 
foi entregue o primeiro numero do nosso Jornal, e isto, a contragosto da Redacção, 
actos destes sempre se dão a pouca prática dos distribuidores.  
Assim é que aqui estamos promptos a attender qualquer reclamação que nos fôr 
feita, podendo esta ser endereçada à Gerência. (JORNAL, Anno 1, nº 2, p. 3).  

O fato que não ter sido entregue a primeira edição do jornal a todos os 

assinantes, bem como ser posto à venda nas bancas comerciais, fez com que o 
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segundo exemplar fosse o primeiro a ser salvaguardo no acervo do Arquivo Pú-

blico Municipal, assim as análises ocorrem a partir do volume número 2.  

Durante o período de circulação, o Jornal obteve uma interrupção de im-

pressão de aproximadamente um ano, 1933 – 1934, onde fora registrado no 

próprio exemplar o motivo que levou-a ocorrer: “constante falta de matéria pri-

ma levou a interrucpçao da publicaçao do nosso Jornal” (Anno 8, nº 32, p. 2).  

O periódico tinha dimensões relativamente grandes, 45x30 centímetros, 

sendo impresso semanalmente às quintas-feiras pela Officina Graphica EDDA, 

localizada na Rua Marechal Deodoro nº 17. Logo, caracterizou-se por ser o pri-

meiro jornal produzido e impresso em Língua Portuguesa da gráfica. O Jornal foi 

fundado por Max Stenzel, tendo como sócio Max Schöder, descrevendo-se como 

“Orgão dos interesses locaes”, sendo assim, destinado ao público leitor localizado 

na comunidade Lourenciana, conforme pode ser visualizado no fac-símile abaixo: 

Figura 3 - Fac-símile da capa da edição de 01 de outubro de 1925, Anno 1, nº 2. 

 

Fonte: Acervo do Arquivo Público Histórico do Município de São Lourenço do Sul. 

 

 Um aspecto importante observado no periódico Jornal é a referência aos 

demais jornais que estavam circulando ou surgindo na época, o que indica a boa 

relação que a imprensa estabelecia entre os seus confrades, referindo-se ao mo-
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do como eram aludidos. Logo, estes também enviaram mensagens à redação do 

Jornal por ter iniciado suas publicações: 

“Imprensa 
Do nosso distincto collega “Estado” que se publica na cidade de S. Gabriel trans-
portamos, os seguintes dizeres referentes a nossa folha. 
- “Jornal” Recebemos pela primeira vez, a vista dessa bem cuidada folha que appa-
receu, à luz da publicidade em São Lourenço, neste Estado, de propriedade de uma 
sociedade anonyma. “Jornal” é uma folha de feição moderna, e suas paginas estão 
repletas de matéria de interesse geral. 
Agradecemos a visita e almejamos-lhe vida longa” 
Gratos”. (Jornal, 26 de novembro de 1925, página 02) 

 Tal ponderação se refere ao trabalho minucioso que a direção e a gráfica 

tinham com a folha apresentada, bem como, a circulação que obteve em suas 

edições. Tais características também revelam que a direção, mesmo que o Jornal 

se nomeasse como “órgão de interesse locais”, tinha como objetivo que demais 

regiões o conhecesse. Retomando ao nosso objeto de análise, destacamos as 

publicações das instituições escolares realizadas no recorte temporal estabeleci-

do. Na edição nº 29 o periódico traz artigo referente à inauguração do Grupo 

Escolar “com toda a solemnidade e grande assistência, inaugurou-se, hontem, 

pelas 9 horas o Grupo Escolar, instituindo por Decreto n. 3597 de 26 de janeiro 

último” (JORNAL, Anno 2, nº 29). A inauguração, as matrículas, os materiais e a 

chegada de docentes para atuar no grupo foram noticiadas semanalmente, a fim 

de informar a comunidade e realizar o chamamento para inscrições de alunos.  

 Após o funcionamento do Grupo, os artigos noticiados passam a prevale-

cer sobre o currículo da instituição, as festividades, os profissionais atuantes e a 

prestação de contas dos festejos realizados.  

 As inspeções escolares realizadas pelo Estado eram noticiadas com fre-

quência, como pode ser visto no seguinte trecho: “deve chegar por estes dias a 

esta Villa um alto funccionario da Secretaria do Interior, afim de inspeccionar as 

escolas deste município” (JORNAL, Anno 3, nº 35). No fragmento supracitado, é 

apontado um fato da escolarização no Brasil, uma vez que surgiu como forma de 

controle do cenário brasileiro desde 1599 através do Plano Geral dos Jesuítas a 

fim de vistoriar os colégios da Companhia de Jesus.  

De acordo com Saviani (2002), o inspetor era nomeado de diferentes 

modos ao longo da história de acordo com sua situação hierárquica e função. 

Esse profissional era denominado Inspetor Geral ou Paroquial no período impe-

rial; Inspetor de Distrito ou Supervisor na era republicana. Em determinados 

momentos os serviços de inspetoria foram denominados de Diretoria de Instru-

ção. Para tanto, a atuação destes era anunciada no periódico aqui analisado. 

 

 



197 

 

Considerações finais 

 

 A partir das fontes consultadas permitisse afirmar que a abordagem das 

instituições escolares é um assunto que gera interesse de grande parte da comu-

nidade e, o Jornal, ao noticiar fatos a respeito delas aproximasse da comunidade 

leitora e instiga mais leitores a assiná-lo. Seu campo de a(tu)ação foi alargado 

para a educação do povo, inclusive em seus aspectos de conscientização.  

 Nos fragmentos referentes à criação e circulação do periódico, é perce-

bível as dimensões que o jornal local estabelecia com as demais regiões e quais 

assuntos ali eram discutidos e publicados. E que, mesmo sendo um periódico 

local, centrado na realidade da cidade de São Lourenço do Sul/RS, as reflexões 

empreendidas por seus redatores abarcaram temas/problemas de abrangência 

nacional, uma vez que a imprensa tem uma dimensão para além do espaço e do 

tempo. 

 Por fim, como a imprensa, de modo geral, e o jornal, em particular, foram 

analisados neste trabalho como fonte histórica que potencializa a pesquisa em 

História da Educação, cujas pistas e/ou achados são analisados dentro da cultura 

de um tempo e de um espaço, podendo ser articuladas e confrontadas com ou-

tras fontes, para seguirmos em outras rotas e interpretações para as problemáti-

cas de pesquisas. 
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Resumo 

Este artigo representa um recorte do estudo sobre trabalho infanto-juvenil, ten-

do como fonte principal o acervo dos processos trabalhistas no NDH-UFPel. São 

objetos principais de análise as relações trabalhistas das quais eram parte as 

crianças e adolescentes, em Pelotas, do ano de 1945 a 1950. O objetivo é regis-

trar e compreender a dinâmica laboral que se tencionou, ou seja, a relação de 

trabalho que afetou os trabalhadores e os fez procurarem o atendimento aos 

seus direitos pela ação da Justiça do Trabalho. A hipótese era se a análise dos 

processos seria capaz de demonstrar que, apesar da discrepância de poder entre 

as partes envolvidas, do disciplinamento no trabalho, a existência da Justiça do 

Trabalho ampliou a compreensão que os jovens tinham dos seus direitos e com-

pôs um novo campo de luta, que resultou na utilização desta via. O método é a 

análise documental e bibliográfica, considerando relevantes os aspectos qualita-

tivos das fontes pela análise do conteúdo, mas sem ignorar, embora numerica-

mente reduzidos, os quantitativos. 

 

Palavras-chave: Menores. Trabalhadores. Justiça. 

 

Introdução 

 

Este artigo é resultado de um estudo em andamento que visa contribuir 

com as pesquisas sobre o trabalho infanto-juvenil. O foco são os trabalhadores 

com menos de 18 anos dos processos trabalhistas da década de 1940, na região 

de Pelotas, que fazem parte do acervo do NDH da UFPel.  A análise dos processos 

propiciou o entendimento da teorização sobre a imposição, na prática, da disci-

plina aos jovens trabalhadores e das reações a isso. A identificação do envolvi-

mento familiar, dos pais dos trabalhadores, com alguns empregadores e a sujei-

ção dos trabalhadores pela necessidade econômica. O quadro legislativo e os 

princípios do Direito do Trabalho, que amparou as decisões judiciais e os seus 

limites, também pode ser apreciado pelos resultados e depoimentos dos proces-

sos.  



200 

 

            Através da História Social do Trabalho busquei o entrelaçamento das fon-

tes (processos) e da bibliografia sobre as relações trabalhistas entre jovens tra-

balhadores, seus empregadores e a Justiça do Trabalho. As análises dos autores 

sobre o tema permitiram a compreensão da atividade jurisdicional e de que for-

ma os processos trabalhistas e a Justiça do Trabalho contribuíram para resolver 

as demandas propostas. Também foi possível buscar identificar e compreender, 

através da bibliografia, as origens e a existência de um sentimento de “nobreza”, 

que se tornou senso comum, atribuído ao trabalho. Um dos objetivos era anali-

sar, através dos processos, essa vertente de pensamento, assim como perceber o 

reconhecimento ou não do sentimento de injustiça pelos trabalhadores nos atos 

patronais. E fazer a relação dos princípios legais de proteção aos trabalhadores 

menores de 18 anos com os dados obtidos na pesquisa através das fontes empí-

ricas: os processos trabalhistas selecionados. 

A fonte prioritária da pesquisa são os processos trabalhistas do acervo, 

assim descritos por Loner e Gill (2013) conforme publicação na Revista Patrimô-

nio e Memória:  

O segundo grande acervo incorporado ao NDH é aquele com os processos traba-
lhistas da cidade de Pelotas e região, documentação da 4º Região da Justiça do 
Trabalho, num total de mais de 100 mil processos, os quais iniciam no ano de 
1936, seguindo até o ano de 2000. Os anos mais recentes também estariam à dis-
posição do NDH, mas não há mais espaço útil para armazenamento. Estes proces-
sos, que expõem conflitos entre empregados e seus patrões, são de grande impor-
tância para o estudo do trabalhador comum e suas relações com os poderes consti-
tuídos, além das alterações no mundo do trabalho. Este é o acervo mais completo 
de que se tem notícia para uma região do Estado e, talvez, também no próprio país. 
Isso porque seus primeiros processos remontam à criação da Justiça do Trabalho 
na cidade e não sofrem solução de continuidade nem perda de nenhum documento 
até o ano de 2000 (LONER; GILL 2013, p. 247). 

            O trabalho se situa na categoria infância e juventude, por isso fiz a escolha 

pelos termos infanto-juvenil e jovem trabalhador, por ser pertinente aos objeti-

vos e ao tema em análise. Isso facilitará o entendimento dos leitores e também 

não denota um caráter de inferioridade como o termo menor, que evocava a 

questão da delinquência dos jovens e crianças com o Código de Menores71 de 

1927 e as sanções por ele impostas. Mas, em algumas citações, processos ou 

legislações constam o termo “menor”, por ser usual no período em questão.  O 

conceito jurídico de menoridade representa a incapacidade do exercício pleno 

das obrigações e responsabilidades. E no Direito do Trabalho denota a incapaci-

dade do jovem, com menos de 18 anos, em praticar atos jurídicos válidos nas 

                                                           
71 Ver mais em http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1920-1929/decreto-17943-a-12-outubro-1927-

501820-norma-pe.html 
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relações de trabalho, dependendo da assistência de um responsável que o repre-

sente (SOUSA, 2010). 

 Destaco a necessidade e a relevância da pesquisa para a preservação dos 

dados analisados e a contribuição do estudo que levará à maior compreensão do 

trabalho dos menores de 18 anos na década de 1940.  Em especial para analisar 

o surgimento e a aplicação das reclamações nos primórdios da Justiça do Traba-

lho e as principais razões dos conflitos entre empregados e empregadores. Tam-

bém indicará se houve a percepção das injustiças ou descumprimento dos direi-

tos quando, mesmo sem o conhecimento jurídico, os jovens trabalhadores se 

mostraram inconformados e agiram pela via judicial em busca de respostas às 

suas demandas. 

           Como orientação teórico-metodológica fiz a opção pelo viés do pensamento 

de Jacques Le Goff (1990), História e Memória, em que a proposição do alarga-

mento da pesquisa histórica amplia as fontes e tem na interdisciplinaridade a 

legitimidade do conhecimento. Desta forma, fui agregando às leituras dos auto-

res da história os de outros campos como educação, sociologia, psicologia e direi-

to. 

O percurso das mudanças na produção historiográfica durante o século XX, bri-
lhantemente difundido com o signo de La nouvelle Histoire pela produção france-
sa, atinge, em meados da década de 1960, uma força e um fôlego que justificariam 
as afirmações de Le Goff e Nora (MORELLI, 2011, p. 3). 

Foram, especialmente, os Annales da 3ª geração que motivaram o regis-

tro das histórias das mulheres e crianças. Parti desse mote, ao registrar a história 

das crianças e adolescentes, e abordar a história social do trabalho priorizando o 

agir dos trabalhadores menores de 18 anos.       Lembrando que embora a produ-

ção sobre o tema seja recente o uso da mão de obra não é. Uma das razões de ser 

um debate recente é que durante muito tempo crianças e adolescentes trabalha-

ram e se integraram às sociedades das mais diversas formas, sem que a expres-

são da sua relevância histórica e individualidade fossem objeto de estudo. Até as 

próprias denominações criança, menor e adolescente sofreram variações em 

diferentes períodos.  

Existem variadas discussões sobre a questão infância e juventude por 

autores como Philippe Ariès, autor medievalista, que é considerado um dos pio-

neiros na abordagem sobre criança, escolarização e família em face do século 

XVIII. Ariès (1981) escreveu indicando ser do seu entendimento que havia uma 

duração reduzida da infância na Idade Média. As pessoas passavam de crianci-

nhas a homens jovens, sem que houvesse um tempo demarcado à juventude. A 

criança, logo afastada dos seus pais, aprendia com a convivência. Sendo feita a 

transmissão de valores e a socialização. Devido aos baixos recursos da medicina 

e saneamento era comum a morte prematura das crianças, e também que vives-
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sem afastadas das famílias. Conforme a análise do autor, no século XVII, iniciou 

um processo de respeito pelas crianças. Já que antes até mesmo a morte delas 

era pouco relevante. Na terminologia da idade média apareceram os termos: 

infância e puerilidade, juventude e adolescência, velhice e senilidade.  

Para Ariès (1981, p. 35) foi a partir da 1ª guerra que a “consciência da 

juventude tornou-se um fenômeno geral e banal”. Alguns elementos constituin-

tes das sociedades compuseram as características e delimitações etárias tais 

como: roupas como túnicas, calças curtas ou compridas, imagens nas pinturas, 

fitas etc. O próprio cristianismo, aqui considerado como expressão cultural, elege 

as crianças como merecedoras de proteção especial. Há em todos esses indícios a 

elaboração do mundo infantil e dos seus significados. 

E sobre esse tratamento dado às crianças e sua relação com o trabalho é 

que Thompson (2013), em seu livro Costumes em Comum, disserta sobre a cul-

tura dos trabalhadores nos séculos XVIII e XIX, e aponta ter sido o trabalho pre-

coce incentivado, nas classes mais pobres, até mesmo na tenra idade dos quatro 

anos, e justificado como benéfico na formação das crianças, para que desenvol-

vessem o hábito do trabalho. A escola era considerada um instrumento discipli-

nador para o mesmo fim. 

Dentre os pesquisadores brasileiros Mary Del Priore tem reunido vários 

autores em livros organizados por ela. Conforme a autora, sobre os objetivos da 

escrita, na apresentação do livro História das Crianças no Brasil: 

Nossa tarefa neste livro é então, a de resgatar a história da criança brasileira não 
apenas enfrentando um passado e um presente cheio de tragédias anônimas – co-
mo a venda de crianças escravas, a sobrevida nas instituições, as violências sexu-
ais, a exploração de sua mão de obra – mas tentando também perceber para além 
do lado escuro (PRIORE, 2015, p.14). 

Priore organizou nesta publicação vários pesquisadores do país, com di-

ferentes abordagens da mesma temática, resultando numa reunião profícua de 

trabalhos.  

Na busca sobre o tema encontrei alguns trabalhos, entre eles a disserta-

ção de mestrado Meninos e Meninas na Justiça do Trabalho: leis, conflitos e traba-

lho infanto-juvenil no sudoeste da Bahia (1964-1972), de José Pacheco dos Santos 

Júnior. Esse trabalho, embora em recorte temporal e geográfico diverso (Vitória 

da Conquista, Bahia, de 1964 a 1972), e uma abordagem no viés da História Eco-

nômica, foi impulsionador da minha pesquisa. O autor utilizou os processos tra-

balhistas para analisar os embates na região e explicitou, através das diversas 

referências, a crescente abordagem do tema trabalho infanto-juvenil. A historia-

dora Esmeralda Moura (1977) com a dissertação de mestrado, USP, O trabalho 

da mulher e do menor na indústria paulistana (1890/1920). E Eduardo Nunes 

(2011), em sua tese A infância como portadora do futuro: América Latina, 1916-
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1948, pela Universidade de São Paulo, escreveu sobre a construção da infância 

enquanto preocupação política, social e econômica. E o mais recente que encon-

trei na mesma linha foi Trabalho infanto-juvenil, impactos e dilemas do ECA: a 

luta por direitos na Justiça do Trabalho de Antero Reis (2016), também da USP. 

Este artigo está organizado da seguinte forma: primeiramente algumas 

considerações sobre o emprego da mão de obra infanto-juvenil e a relação da 

condição socioeconômica das famílias com o trabalho precoce. Depois a relação 

da política pós revolução de 1930 e a criação da Justiça do Trabalho. No segundo 

momento faço uma análise de 3 processos trabalhistas de Pelotas dos anos: 1945 

a 1948 e as imposições disciplinares pelos empregadores aos jovens trabalhado-

res. 

 

1. Os jovens trabalhadores e a história social do trabalho 

 

Apesar das discussões sobre a validade ou não da mão de obra precoce, 

ela esteve presente em diversos registros na história do trabalho e foi justificada 

de várias maneiras. Como comprova Ramos: 

A expectativa de vida das crianças portuguesas, entre os séculos XIV e XVIII, ron-
dava os 14 anos, enquanto “cerca da metade dos nascidos morria antes de comple-
tar sete anos”, Isto fazia com que, principalmente entre os estamentos mais baixos, 
as crianças fossem consideradas como pouco mais que animais, cuja força de tra-
balho deveria ser aproveitada ao máximo enquanto durassem suas curtas vidas 
(RAMOS, 2015, p. 20). 

            Na citação acima há uma comparação das crianças pobres com os animais. 

Como se as vidas das crianças não significassem muito. E pela brevidade tempo-

ral, mais ainda justificaria serem aproveitadas ao máximo como trabalhadores. 

Os mesmos elementos descritos para caracterizar a situação na sociedade portu-

guesa dos séculos XIX, XVIII podem ser comparados com os da sociedade brasi-

leira a partir do final do século XIX. Conforme Rizzini em uma síntese da utiliza-

ção deste tipo de mão de obra:  

O Brasil tem uma longa história de exploração da mão de obra infantil. As crianças 
pobres sempre trabalharam. Para quem? Para seus donos, no caso das crianças es-
cravas da Colônia e do Império; para os “capitalistas” do início da industrialização, 
como ocorreu com as crianças órfãs, abandonadas ou desvalidas a partir do final 
do século XIX, para os grandes proprietários de terras como boias-frias, nas uni-
dades domésticas de produção artesanal ou agrícola, nas casas de família, e final-
mente nas ruas, para manterem a si e as suas famílias. (RIZZINI,2015, p. 376-377). 

 

 Rizzini descreveu a exploração do trabalho infantil em atividades de 

baixa remuneração, movida pela necessidade das famílias. Existe uma aparente 

ligação entre a pobreza e o trabalho precoce, nesse mesmo sentido afirma Paoli 
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(1987, p. 82-97) que os industriais paulistas resistiam fortemente a qualquer 

regulação que causasse impeditivos ao uso de mão de obra infanto-juvenil.  In-

clusive ela observa que “as fábricas proletarizavam toda a família através da vila 

operária”. Conforme a autora, são essas as características das origens do traba-

lho operário no Brasil: vínculo familiar de mão de obra que abarcava as mulheres 

e crianças, e abuso das jornadas de trabalho mesmo quando havia leis para fazer 

esse controle. Mas esses trabalhadores, mesmo diante das dificuldades econômi-

cas, buscaram compensar esses abusos se utilizando dos subterfúgios legais ou 

outras vias de luta. 

 O trabalho, sua regulamentação e as garantias dos direitos são questões 

políticas e sócias. Assim como o reconhecimento do trabalho infantil como algo 

que mereceu atenção e proibição. A partir do governo de Getúlio Vargas são in-

clusos os chamados interesses sociais, entre eles as questões trabalhistas envol-

vendo demandas individuais e coletivas. Há muitos anos os trabalhadores man-

tinham lutas e organizações em busca de melhores condições de trabalho e ga-

rantias legais. Com afirmou Ângela de Castro Gomes (2005). O Estado após 1930 

teve que administrar as diversas organizações de trabalhadores e patrões já 

existentes e uma identidade de lutas expressa nos sindicatos. A década de 1940 

ficou marcada pelo nascimento da CLT e da Justiça do Trabalho. Período que 

também teve o trabalhador e o trabalho como enfoques da política governamen-

tal e da cultura da sociedade.  

Alguns autores como Fernando Teixeira da Silva e Hélio da Costa (2013, p.236) 

escreveram sobre a maioria dos julgados serem favoráveis aos empresários. 

Tornando a justiça um instrumento de favorecimento dos patrões. Segundo 

French (2001, p. 16) os “direitos garantidos categoricamente em lei eram roti-

neiramente desrespeitados na prática daqueles que gerenciavam a expansão do 

setor industrial”. A justiça cumpriu seu papel de forma duvidosa e nisto o autor 

se refere ao emprego de menores ou mulheres com a finalidade de descumpri-

mento, aproveitando-se da proibição legal e pagando menos. Uma vez ajuizado o 

processo ao término havia uma grande quantidade de acordos. Ou pior ainda a 

negativa das petições sob a alegação de ser trabalho ilícito. 

 

1.1 O caminho traçado pelas fontes - os processos trabalhistas em Pelo-

tas (1945-1950) 

 

O levantamento inicial que fiz nos primeiros dez processos, através de 

uma análise qualitativa na busca de denominadores em comum, já indicou a 

fragilidade nas partes envolvidas. Os jovens eram assistidos pelo pai, mãe ou 

irmãos, o que era permitido e exigido pela lei por serem menores de 18 anos, e 

raramente por advogados. Um dos autores que analisa sobre a representação 

técnica, só que em outras regiões, é Varussa (2012) em Trabalhadores e a Cons-
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trução da Justiça do Trabalho no Brasil, ele relata a pouca expressão numérica 

dos advogados nos processos trabalhistas até 1950.72 É de se pressupor que a 

ausência do profissional faça diferença em desfavor do trabalhador, já que este 

não domina os recursos de atuação jurídica. 

 A delimitação de pesquisa não foi fácil. Quando comecei a análise dos 

materiais encontrei pesquisas nas mais diversas áreas sobre alguma faceta do 

tema, embora pouquíssimos trabalhos de história do Brasil. O mergulhar nestas 

leituras causou um turbilhão de informações e vontades. Tornou-se necessário 

voltar o olhar às fontes e alinhar o que elas me ofertavam com o que já havia sido 

questionado ou comprovado. Iniciei fazendo uma análise da amostragem e de-

pois identificando os conteúdos que se relacionavam com os objetivos da pesqui-

sa: disciplinamento e ingresso da ação por percepção de injustiça. 

 Para um esclarecimento de forma mais prática passo à abordagem de 

um dos processos selecionados. O relato é da reclamatória do trabalhador José 

Carlos Costa em ver seu pedido apreciado através do processo 94/48, que se 

iniciou em 5 de abril do mesmo ano. No referido processo estava como Ju-

iz/presidente o Dr. Mozart Victor Russomano.  

 José Carlos, com 17 anos, trabalhou na demolição de um prédio. Como 

considerava que havia direitos não recebidos entrou com um processo trabalhis-

ta contra o empregador Ayres. José Carlos compareceu em audiência assistido 

(acompanhado) por seu pai João Arino. Em suas alegações de defesa o emprega-

dor disse que o empregado não foi propriamente despedido, mas sim dispensado 

quando terminou o serviço de demolição do prédio, que também havia sido apa-

nhado “brincando no serviço” e que a obra estava paralisada.  

 Nas suas declarações, o empregado afirmou que foi admitido para o 

serviço de desmanche do prédio, que o encarregado das obras lhe disse que, 

depois de terminada a demolição, o empregador talvez lhe desse outro serviço 

na construção do edifício, o que pode indicar que havia uma espécie de relação 

de confiança entre as partes. Ou seja, o empregado tinha expectativa de conti-

nuidade no trabalho e afirmou que não estava “brincando” no serviço.  

           A acusação contra o empregado despertou a minha atenção. O empregador 

não falou em falta de habilidade, ausências ou ineficiência, mas declarou que o 

jovem trabalhador brincava com os outros empregados. Essa teria sido a causa 

do desacerto entre as partes. Não houve conciliação. Foi alegado que o trabalha-

dor não assinara nenhum documento que caracterizasse a sua função e as suas 

tarefas. No entanto, a justa causa para a despedida do jovem não foi provada. 

Segundo a Justiça a prova deveria ter sido comprovada por quem alegava, ou 

seja, pelo empregador, como ele não comprovou o comportamento inadequado 

do empregado não pode justificar a demissão.  

                                                           
72 O autor extraiu esta informação I Junta de Conciliação e Julgamento de Jundiaí, com base nos quadros 
mensais de janeiro a dezembro de 1951 
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 Além disso, o reclamante não tinha a carteira profissional. A ausência da 

carteira profissional desrespeitou a legislação que exigia à admissão do menor, 

em qualquer emprego, com uso obrigatório conforme art. 416 (Decreto Lei nº 

5.452 de 01 de maio de 1943). O resultado do processo foi que, por unanimidade, 

julgaram procedente ao jovem, e foi determinado a ele o direito ao pagamento do 

aviso prévio.  

 Pelo pouco tempo de trabalho do jovem poderia ser um processo inex-

pressivo para esta pesquisa. No entanto, foi à caracterização do comportamento 

do rapaz como infantilizado que destacou este processo dos outros. O relato 

corrobora o argumento da imaturidade e despreparo à atividade laboral. E nem 

era uma criança, já era um rapaz de 17 anos que parece não ter correspondido às 

exigências patronais de maturidade. 

 A relação laboral envolve as ações disciplinares e a hierarquia entre 

empregador e empregado, mas também entre os próprios empregados. Confor-

me Chalhoub (1986, p.85): “o aumento das mediações da hierarquia de comando 

enfraquece de certa forma a eficácia da dominação paternalista, acirrando os 

conflitos entre os empregados e os funcionários intermediários”. Provavelmente, 

é menor a probabilidade de respeito e obediência ao colega trabalhador do que 

ao comando patronal direto.  

Portanto, a hierarquia para a dominação ou colaboração entre os em-

pregados também podem redefinir as relações trabalhistas e fizeram parte da 

análise de conteúdo dos processos. Os relatos a seguir reúnem três quesitos de 

análise: disciplinamento, hierarquia, resistência e colaboração: 

      Através do processo 487/48 José Francisco, estofador, menor de idade, 

compareceu à audiência, acompanhado de sua mãe. Ele disse que trabalhava 

para Alzemiro (empregador), desde outubro de 1947 e conta sobre sua demis-

são. O fato ocorreu no dia 28, quando foi iniciar o dia de serviço as 13h15 “que na 

referida hora o declarante estava no interior do estabelecimento, aguardando a 

hora da sua pegada, pois apesar de presentemente trabalhar por peça, na última 

semana de trabalho o empregador, por falta de serviço da especialidade do de-

clarante o tornou diarista”. O trabalhador considerou que foi ofendido, que o 

empregador disse que ele estava trabalhando de “má vontade” e lhe ofendeu.  

A testemunha do empregado de nome Carlos, que também trabalhava 

para o empregador, confirmou a versão de José Francisco, e a testemunha do 

empregador nada esclareceu. Foi decidido pelos julgadores que importou em 

ofensa à honra e boa fama do trabalhador o rigor excessivo usado pelo superior 

hierárquico. Determinaram o pagamento de aviso prévio e indenização com base 

no valor da carteira no total de C$ 384,00 o pedido era de C$ 576,00, mas des-

consideraram o valor por hora afirmado pelo empregado. Na situação em foco foi 

possível registrar o ato de resistência dos jovens trabalhadores que, diante de 

uma situação de ofensa, não é possível saber se havia ou não o conhecimento da 
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lei que o abrigava, ele agiu ingressando com o processo, e recebeu o apoio do 

colega que testemunhou a seu favor. 

Entre os autores que tratam da questão disciplinar no trabalho está E.P. 

Thompson (2013) que escreveu sobre as imposições da sociedade, dos patrões e 

o valor do trabalho no início da industrialização inglesa. Ele descreve como os 

diretores, supervisores e secretários das fábricas exigiam o cumprimento das 

normas, utilizavam folhas de controles dos horários e a influência da cultura 

religiosa nos costumes de consumo e labor. 

Negro e Souza (2013), ao pesquisarem sobre alguns processos da década 

de 1940, destacaram o autoritarismo e, ao mesmo tempo, o aumento das deman-

das trabalhistas judiciais. Os autores também relacionaram este aumento com a 

própria divulgação feita pelo governo getulista. Conclusões a que também pude 

chegar analisando os processos e outras fontes da época como: notícias de jor-

nais com divulgações sobre a publicação da CLT, o valor do salário mínimo, cha-

madas para reuniões dos sindicatos que destacavam a importância da formação 

escolar e as músicas que falavam do trabalho ou dos trabalhadores.  

Outro meio utilizado pelo governo foi o rádio, através da Hora do Brasil, 

que também serviu como instrumento de divulgação aos trabalhadores e não 

exigia alfabetização num período em que grande parte dos trabalhadores não 

eram alfabetizados: 

A rádiofusão adequava-se como uma luva ao objetivo específico da nova progra-
mação. As palestras se dirigiam a um público específico e em grande parte analfa-
beto, e seu conteúdo, apesar de diversificado, tinha um eixo fundamental: a legis-
lação social trabalhista do Estado Novo (GOMES, 2005, p. 212). 

 Ângela Gomes (2013) faz referência ao que chamou de “tempo festivo”, 

ou seja, a aproximação entre poder público e povo através das cerimônias públi-

cas de anúncio de novas medidas para os trabalhadores, de comemorações com a 

de 1º de maio de 1939, no estádio de São Januário, Rio de Janeiro. O estádio de 

São Januário, que serviu aos discursos de Getúlio Vargas, acabou sendo tema de 

fundo numa música de Ataulfo Alves e Wilson Batista que enaltecia o trabalhador 

e não a malandragem73 como era comum aos sambas. 

Nos processos analisados a disciplina e os limites dela são embates re-

correntes. O processo que ora analiso vai demonstrar um desses embates em que 

                                                           
73 A “subjetividade malandra”, que conseguira larga divulgação popular por, entre outros motivos, estar 

intimamente ligada à gênese de uma das maiores criações culturais das classes subalternas, o samba, vê-se 

atacada e desqualificada em favor de uma outra, eficazmente construída à época: a do trabalhador. Nesta se 

concentram as qualidades agora exaltadas, e necessárias para a construção da nação: a honestidade, o 

esforço, a integridade; enfim, tudo aquilo que se opunha à malandragem. Ver mais em NOVAES, José  > 

ww.scielo.com.br/pdf/pe/v6n1/v6n1a05.pdf (2001) 
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as questões disciplinares de uma loja foram estabelecidas por um regramento 

interno. 

A jovem trabalhadora, chamada Iolanda, demandou contra a Casa das 

Meias (casa comercial) através do processo 352 de 25/02/1945 onde ela era 

reclamante (empregada) e Abud, o reclamado (empregador). Iolanda, brasileira, 

solteira, caixeira, 17 anos, moradora da Vila Castilhos procurou a Justiça do Tra-

balho de Pelotas acompanhada de seu irmão Ariovaldo, sapateiro. Ela trabalhou 

de novembro de 1942 a março de 1945, ou seja, desde os 14 anos de idade. No 

dia 2 de maio de 1945, na audiência, os fatos alegados pelo empregador foram 

que a reclamante (Iolanda) descumpriu o regulamento interno da loja, ao faltar o 

serviço e não apresentar o atestado ou assinar o documento declarando que 

descumprira o regimento interno. Foi incluído no processo um documento que 

servia de regramento da loja, uma única folha datilografada, e assinada pelas 

trabalhadoras, com as seguintes determinações:  

Item 1- Proibido andar sem meias 
Item 2- Estar mais de um empregado dentro do vestiário 
Item 3- Conversar durante o serviço 
Suspensão de 3 dias 
Atraso: 1ª vez suspensão de 3 dias 
2ª vez suspensão de 5 dias 
3ª vez demissão 
 Todo empregado que faltar sem motivo justificado ou sem apresentação do ates-
tado médico, incorrerá nas penalidades: 
1ª vez – suspensão por 5 dias  
2ª vez – demissão do estabelecimento (Processo 352,1945, NDH-UFPel) 

            Iolanda já havia faltado ao serviço em novembro de 1944. Ao faltar em 

março de 1945 foi exigido que apresentasse o atestado ou assinasse um docu-

mento declarando que descumprira o regimento interno. Ela recusou e ingressou 

com a reclamatória. Iolanda juntou o atestado médico no processo. Os vogais da 

Junta de Conciliação e Julgamento (que são os representantes dos empregadores 

e dos empregados) julgaram procedentes os seus pedidos, dando razão à Iolan-

da, mas o presidente da Junta acatou a tese da defesa de abandono de emprego, o 

que era alegado pelo empregador. O resultado final foi que os dois vogais vota-

ram pela procedência da reclamação, condenando o empregador ao pagamento 

dos CR$455,00 (cruzeiros). 

            Não sei as razões de fundo que levaram Iolanda a buscar o arbítrio da Jus-

tiça, se por motivação pessoal ou alertada do fundamento jurídico de seu pedido, 

mas atingiu seus objetivos ao conseguir a indenização através do processo traba-

lhista. 
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2. Considerações finais 

 

Os resultados parciais deste estudo mostraram claramente que a ques-

tão disciplinar é o ponto chave nas demandas como justificativa do rigor dos 

empregadores. Por sua vez, os reclamantes demandaram na Justiça do Trabalho 

em busca do pagamento de férias vencidas, saldo de salários e, principalmente, 

de aviso prévio não recebido. As atividades desempenhadas pelos reclamantes 

eram de baixa remuneração.  

Dois pontos foram limitadores na pesquisa: não há registro da idade exa-

ta dos reclamantes na quase totalidade dos processos, e alguns depoimentos não 

constam na sua integralidade, possivelmente por que naquele período era usado 

o registro datilografado, as partes se davam por cientes dos relatos, mas era 

dispensada a escrita no processo, dos quais era apresentada uma versão resumi-

da na sentença. 

A divulgação dos direitos e da existência da Justiça do Trabalho como 

meio de luta ocorreu de várias formas, mas pela pesquisa pude concluir que as 

próprias discussões dos processos levaram o conhecimento dos direitos às famí-

lias, aos colegas de trabalho e aos vizinhos. É possível ter indícios de que os even-

tos ligados aos ritos processuais como audiências, depoimentos e sentenças pas-

saram a ser comentados entre eles, inclusive por alguns serem testemunhas nos 

processos.  

Foi o que identifiquei no processo 192/1945. O jovem reclamante José, 

14 anos, comerciário, trabalhava na Loja Ideal. Ele iniciou sua atividade na loja 

em 8 de outubro de 1944, aos 13 anos, e recebia oitenta cruzeiros por mês até 

fazer 14 anos quando passou a receber Cr$100,00 (cem cruzeiros), valor menor 

que o salário mínimo da época.  

Compareceu na audiência acompanhado do seu pai, os pedidos eram: o 

aviso prévio de 30 dias e as diferenças entre o salário que recebia e o que deveria 

receber por mês Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros). Valor total do pedido Cr$ 280,00 

(duzentos e oitenta cruzeiros). Duas pessoas testemunharam em defesa do em-

pregado e uma delas, José Cruz, declarou que soube pelo tio do reclamante que 

José recebia menos que o salário mínimo. Em alguns processos os colegas de 

trabalho são testemunhas favoráveis aos reclamantes. É sobre essa propagação, 

além das próprias decisões sobre os direitos, que a atividade judiciária colabo-

rou. Oportunizar o acesso, não só como parte requerente dos processos, mas 

como alguém das relações pessoais dos trabalhadores e que acabava por conhe-

cer a dinâmica do funcionamento judiciário para reivindicar seus direitos. 

Apesar de ser uma abordagem recente do tema na historiografia esta 

pesquisa de dissertaçãoune os processos judiciais como fontes e a categoria cri-

anças e adolescentes. E também possibilita um estudo empírico relevante, capaz 

de agregar algumas comprovações sobre a temática, que pode ser considerado 
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além do recorte geográfico estabelecido. Por meio da leitura das fontes foi possí-

vel analisar os relatos dos jovens trabalhadores em oposição aos relatos dos 

empregadores juntamente com suas testemunhas. Sendo perceptível a relevân-

cia dessas informações para traçar um perfil das relações laborais. Assim como, 

perceber algumas estratégias de defesa dos trabalhadores, a colaboração dos 

seus colegas e a atuação do judiciário na intermediação dessas demandas. 

Fontes 

Acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas/NDH-UFPel processo 352, ano 1945. 

Acervo da Justiça do Trabalho de Pelotas/NDH-UFPel processo 192, ano 1945. 
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Resumo: O objetivo deste texto será destacar, através de uma análise documen-

tal do Almanaque do Globo (1917-1933), os discursos que compuseram suas 

edições, em meio a política de transição que ocorria no estado do Rio Grande do 

Sul, assim como a cultura e seus costumes. Com o advento da imprensa moderna, 

final do século XIX, no Rio Grande do Sul, diversos Almanaques começaram a 

surgir, potencializando informação e cultura, seja voltada ao contexto literário ou 

ao manifesto político da época. Segundo Darnton (2010), na obra O Beijo de La-

mourette, os Almanaques deveriam se consistir em traços de um manifesto popu-

lar para a fundamentação de suas sessões, porém, a produção de Almanaques 

também evidencia uma elitização das classes superiores. De acordo com Arriada 

e Tambara (2014), em colaboração ao Almanaque do Bicentenário de Pelotas, a 

modernidade, ao mesmo tempo que tardia, manifesta uma série de tensões que 

são transmitidas na forma de ambiguidades e contradições. Como suporte teóri-

co utilizou-se de autores como Arriada e Tambara (2011;2014), Burke (2012), 

Darnton (2010), Chartier (1988;1999), Park (1999) Sodré (1999), Sanguiné 

(1998) e Torresini (1999). Como metodologia para alcançar essas respostas, 

utilizou-se da pesquisa bibliográfica, além da análise documental, com o recorte 

temporal de 1883 a 1933. 

 

Palavras-Chave: Impresso; Almanaque do Globo; Discurso; Editoração; Cultura 

Material. 

 

 

Introdução: 

 

 Historicamente situado no século XIX e progredindo ainda mais na pri-

meira metade do século XX, a produção dos impressos no Brasil buscou procurar 

ensinamentos em uma grande influência da produção no mercado editorial fran-
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cês e, consequentemente, a historicidade europeia de sucesso fora traduzida e 

representada cada vez mais no Brasil, principalmente, tendo como base para a 

escrita deste pretendido trabalho, no Rio Grande do Sul. A criação de jornais, 

folhetos, almanaques, por exemplo, facilitaram a comunicação entre o público 

leitor, seja ele de elite ou não, e o produtor de conteúdo, estabelecendo, portanto, 

um novo marco na história política, literária e cultural do Rio Grande do Sul auxi-

liando também, fundamentalmente, para uma educação não escolar. 

Com isso, a proporção tomada em meio aos impressos resultaram na 

criação e, no fomento, de uma série de produções no estado que dialogavam 

diretamente com os interesses políticos, principalmente na segunda metade do 

século XIX porém, entre o final do século e o início do século XX, a linguagem 

cultural tomou forma, estabeleceu novos diálogos e elencou uma série de possi-

bilidades na divulgação do material erudito proporcionando uma porta de en-

trada e busca por conhecimento. Isso só foi possível por conta do potencial ofe-

recido através desse fácil acesso a literatura provocado pelo editor e sua livraria 

ou tipografia, ao leitor mais marginalizado. 

Quando se procura analisar o avanço das produções tipográficas e edito-

riais das casas que almejam propor uma produção ao público, encontram-se de 

imediato características claras de auxílio na memória coletiva e do papel históri-

co daquele material proposto. O processo histórico se transforma em algo cada 

vez mais simples, sequencial, ao mesmo tempo em que a memória se transforma 

em um modo de constituir-se cada vez mais progressiva e com base na funda-

mentação concreta de um raciocínio mais lógico sobre as produções. 

A história cultural traz consigo, em meios aos assuntos que cercam a his-

toriografia contemporânea, especificamente sobre a análise documental, uma 

aproximação com a história das mentalidades, o que faz-se necessário também 

trazer consigo, como contribuição ao texto devido a sua relação com o que fora 

dito anteriormente, já que as produções editoriais nada mais são do que repre-

sentações sociais, de crença, e de todo contexto da época de um indivíduo, ou um 

grupo. 

Tratando da cultura material como resgate de padrões sociais, um entre 

tantos impressos que merece destacar-se pela sua contribuição cultural ao longo 

da história do mercado editorial são os Almanaques. Constituindo este trabalho a 

partir da análise documental a partir do Almanaque do Globo, primeiro grande 

empreendimento da Livraria do Globo, busca-se demonstrar de que forma fora 

constituído os seus discursos, categorias e o diálogo entre a Livraria do Globo e o 

seu público, seja por suas propagandas ou pelo crescimento da empresa, expan-

dindo-se em diversas filiais pelo Rio Grande do Sul. 
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A Historiografia do Impresso no Rio Grande do Sul nos séculos XIX e XX 

 

 Entre o final do século XIX e início do século XX, os periódicos começam 

a possuir um novo caráter e uma nova forma de dialogar com o seu público. Não 

unicamente retido aos jornais, os Almanaques auxiliam ao cotidiano do próprio 

leitor, mostrando variações nas suas seções, amostragem histórica e crítica sobre 

questões diversas, assim como assuntos de utilidade pública. 

O critério de seções impermeáveis é fatal numa casa editora, porque quase tudo 
quanto se faz ou se resolve numa seção vai refletir-se nos trabalhos das outras. 
Quanto melhor for o entendimento entre os empregados da editora a respeito da 
tarefa dos outros, tanto maior cooperação haverá e menores serão os erros. 
(UNWIN, 1952, p. 232) 

Evidentemente, a organização de uma livraria, tipografia e editora passa 

pelo número de funcionários que da casa fazem parte, e da remuneração que eles 

almejam pois, seja pelo funcionário que cuida do impresso até mesmo o tradutor, 

visões de organização podem sofrer modificações e trazer conflitos para um 

determinado grupo. 

Segundo Darnton (2010), na obra O Beijo de Lamourette, os periódicos 

constituíam, em suas produções, principalmente naquilo que se compreende na 

contextualização histórica francesa, entre os séculos XVII e XVIII, traços de um 

manifesto popular para a fundamentação de suas seções. Porém, Darnton ressal-

ta que os periódicos “representam uma popularização da cultura das classes supe-

riores, e não a própria cultura popular, porque eram escritos para o povo, e não 

pelo povo” (p. 215, 2010) problematizando que a produção desses escritos cla-

ramente evidenciava, desde o Antigo Regime Francês, uma elitização das classes 

superiores e não uma popularização que fosse representada, necessariamente, 

para com o manifesto artístico popular. De acordo com Arriada e Tambara 

(2014), em colaboração ao Almanaque do Bicentenário de Pelotas, a modernida-

de, ao mesmo tempo que tardia, manifesta uma série de tensões que são transmi-

tidas na forma de ambiguidades e contradições, contribuindo para a construção 

do editor perante a sua produção massiva em sintonia com os acontecimentos 

históricos.  

Os aspectos literários e editoriais que as obras carregam em suas produ-

ções, são determinadas através da extremidade contextual de cada região, dando 

riqueza e uniformidade as obras. Sobretudo algumas tipografias e, ao longo da 

modernização do impresso e do circuito editorial, as casas editoriais, procura-

ram construir produções que transmitisse utilidade e aspectos didáticos ao pú-

blico e, ao longo do século XIX e começo do século XX, pretendidas atribuições 



215 

 

começaram a ser introduzidas e implementadas nas produções de cada casa 

editorial, muitas vezes juntamente para com a opinião pública.   

De fato, segundo Le Goff na obra História e Memória, “a memória coletiva 

e a sua forma científica, a história, aplicam-se a dois tipos de materiais: os docu-

mentos e os monumentos“ (p. 535, 1990) fazendo com que a produção do docu-

mento seja equivalente a construção do patrimônio cultural do monumento, que 

se concretiza a partir da união entre o pensamento de progresso, com relação às 

produções, e ao desenvolvimento do material, relativo à memória. 

Quando se procura analisar o avanço das produções tipográficas e edito-

riais das casas que almejam propor uma produção ao público, encontram-se de 

imediato características claras de auxílio na memória coletiva e do papel históri-

co daquele material proposto. O processo histórico se transforma em algo cada 

vez mais simples, sequencial, ao mesmo tempo em que a memória se transforma 

em um modo de constituir-se cada vez mais progressiva e com base na funda-

mentação concreta de um raciocínio mais lógico sobre as produções. 

Paralelamente à compreensão sobre o documento e o patrimônio que Le 

Goff tratou em sua obra, Roger Chartier procura adentrar ainda mais na funda-

mentação sobre as produções de documentos, mais precisamente no capítulo IV 

da obra A história Cultural: Entre práticas e representações intitulado Textos, 

Impressos, Leituras. Neste, Chartier de imediato revela “quer se considere como 

primordial a liberdade do leitor, produtor inventivo de sentidos não pretendidos e 

singulares” (p. 121, 2002) onde tal liberdade se questiona, de acordo com a pro-

dução que é destinada a esse próprio leitor.  

A obra, na sua essência, deveria propor - e na verdade acaba propondo, 

bem ou mal - ao leitor, uma maneira de direcioná-lo a uma instrução positiva e 

educacional. De certa forma, independentemente do material cultural utilizado, o 

texto, seja ele um jornal ou um almanaque, faz com que o leitor passe a se tornar 

cada vez mais, incapaz de instrução que este seja, instruído e útil.   

Através da pesquisa feita por Arriada e Tambara (2012), nota-se alguns 

pontos sobre a tradição local em meio às suas especificidades para a composição 

de um centro cultural e predominantemente focado no impresso que circulava 

na região Sul do estado do Rio Grande do Sul, mais propriamente na cidade de 

Pelotas que, em alguns casos, expandiram seu leque de produção para outros 

locais, como Rio Grande e Porto Alegre. 

Embora existisse um ambiente favorável à criação de diversos estabelecimentos 
industriais e comerciais - decorrência de uma modernidade em construção, onde 
progresso e civilidade se impunham (uma malha de transporte se organizava, um 
porto que aos poucos se adequava a novas funções) -, a estrutura social impregna-
da de relações de trabalho escravagista limitava em muito a estruturação de um 
parque gráfico voltado para edições de livros. Sendo assim, acabavam essas pe-
quenas tipografias editando eventualmente, e em casos muito pontuais, algumas 
obras. (ARRIADA; TAMBARA, 2012, p. 234) 
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 Sabendo da importância da produção de obras para a localidade pela 

qual surgiria tal empresa, percebe-se o grande significado que as tipografias 

tiveram, após a metade do século XIX, em meio a este excesso de produções lo-

cais, essencialmente. O linotipo, consequentemente, organizaria, além de poten-

cializar, estas produções ocasionando a inserção produtiva praticamente toda 

em cima das produções locais, de autores da região, no âmbito literário, como 

também no acesso do leitor a informação.  

Logo, não tão somente a economia do estado ou até mesmo a política se-

ria a questão mais visada nesses periódicos, mas segundo Pesavento (2000, 

p.263) tendo em vista o alto índice de imigração ao Sul, os imigrantes, ao se esta-

belecerem no estado, buscavam se tornar não só pequenos proprietários de ter-

ra, assim como também proprietários no comércio, em empórios, por exemplo, 

impulsionando categorias que estariam emergindo naquele tempo, com a entra-

da do século XX, como o lazer, oferecendo ao leitor não somente um produto 

novo, mas oportunizando o acesso do mesmo a partir da participação pública no 

envolvimento com a criação desses periódicos. 

Com isso, partindo do pressuposto social que um periódico traz consigo 

para contribuir ao contexto do indivíduo, seja qual for a produção destinada a ele 

e por ele, busca-se, portanto, problematizar e compreender o papel que algumas 

tipografias e casas editoriais, que ajudaram nessa fundamentação material de 

acordo com a cultura proposta através destas produções, obtiveram ao trans-

formar seu patrimônio em um patrimônio cultural, através do impresso. docu-

mental para a sociedade deixando claro, como objeto de estudo, a utilização do 

Almanaque do Globo como análise para responder os questionamentos preten-

didos aqui. 

 

A Livraria do Globo e os processos de modernização Cultural no Rio Grande 

do Sul 

 

 Em meio a um processo importante que o estado do Rio Grande passava 

em plena segunda metade do século XIX, principalmente no contexto político, os 

periódicos produzidos procuraram dialogar juntamente aos planos do Partido 

Republicano Rio-Grandense, sobretudo de expansão de sua política no estado. 

Muitos destes periódicos, inicialmente os jornais, eram acompanhados da no-

menclatura de órgão do partido republicano, a exemplo do jornal A Federação e o 

Diário Popular, de Pelotas, fazendo com que se propagasse pelo estado a nova 

política de governo rio-grandense. Em contrapartida, mas não tão distante, a 

produção de outros produtos textuais auxiliou não tão somente ao processo 

político, mas sim, literário, como proposta de levar, principalmente ao público 

mais marginalizado, uma cultura erudita que saísse dos principais campos de 

lazer. 
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Walter Benjamin, juntamente a Adorno, Horkheimer e a escola de Frank-

furt, potencializaram a discussão acerca da Indústria Cultural a fim de propor 

uma quebra na institucionalização dos bens culturais, procurando promover a 

cultura para outros campos que não necessários somente aos campos padroni-

zados para tal expansão, como bibliotecas e museus. O processo de produção no 

estado do Rio Grande do Sul sofreu com relação ao método de trabalho e ao pro-

cesso industrial que levantaria discussões sobre a maneira pela qual se propaga-

va a cultura e de que forma a mesma seria vendida ao público de massa (ADOR-

NO, 1985), porém, mais do que isso, tratando-se do campo didático e literário, o 

processo com relação a comunicação e a sua atribuição para a distribuição, prin-

cipalmente dos Almanaques, obtinham como desejo de seus editores a manuten-

ção do trabalho textual oferecido e o acompanhamento daquele público que iria 

consumir este produto.  

Diante dos processos de modernização do circuito cultural e editorial no 

Rio Grande do Sul, Laudelino Pinheiro de Barcellos e Saturnino Pinto, antes de 

criarem a Livraria do Globo, na rua da Praia, na cidade de Porto Alegre, no ano de 

1883, iniciaram seus pensamentos empreendedores no comércio hoteleiro. Co-

mércio este que não prosperou, pois, sob inspiração da já conhecida livraria 

Gundlach, Barbosa Lessa conta.  

Mas o que realmente o fez parar, já com a imaginação ligada, foi o largo salão da li-
vraria Gundlach. Ponto de encontro, nos sábados à tarde, dos figurões políticos da 
província e dos intelectuais remanescentes da Sociedade Parthenon Literária. Pon-
to de convergência: Visconde de Pelotas, conselheiro Henrique Francisco de Avila, 
gente desse naipe. Ponto de ligação de Porto Alegre com o mundo, através dos 
anuários Almanaque Bertrand e Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro e dos 
periódicos LIllustration, Le Petit Journal, Le Figaro e Le Monde. (LESSA, 1983, 
pg.5)  

 Diante disso, Laudelino “grita mentalmente: Achei! Meu negócio vai ser 

uma livraria! Urbi et orbi! Da cidade para o mundo! De Porto Alegre para o Glo-

bo” (LESSA, 1983, p.5). Iniciaria, com quase nenhum suporte financeiro, a Livra-

ria do Globo. Em todo processo histórico que acompanhou o surgimento da Li-

vraria do Globo, em 1883, e o seu desfecho no Rio Grande do Sul no ano de 1956 

ao se tornar sociedade anônima, um vasto campo editorial fora alcançado, onde 

inúmeros projetos foram realizados e que servem, até os dias de hoje, como um 

vasto material de pesquisa de memória, história e cultura. 

A Livraria do Globo, como editora, fortaleceria a cultura industrial e aca-

baria se tornando uma grande difusora de projetos artísticos e literários, devido 

a grande diversidade de produtos que a Livraria possuía. A construção da Livra-

ria do Globo não se daria tão somente ao potencial crescimento de seus dois 

incentivadores, mas sim, de uma construção coletiva de diversos nomes que 

trabalharam, ao longo dos anos, para o crescimento desta que viria a ser uma das 



218 

 

maiores e principais livrarias do país. Mansueto Bernardi, a família Bertaso, João 

Pinto da Silva, dentre tantos outros, ajudaram principalmente para a criação do 

primeiro grande empreendimento da Livraria, o Almanaque do Globo, para o ano 

de 1917. 

 

 
Imagem 1: Almanaque do Globo para o ano de 1917 

 

Ao final de cada Almanaque do Globo (1917-1933), produzida e distri-

buída pela Editora Globo, através da Livraria do Globo, de Porto Alegre, o leitor 

poderia acompanhar o expediente que apresentava, dentre especificações sobre 

a nova e posterior obra a ser lançada pela Editora (como aspectos que foram 

introduzidos e que serão melhorados para o Almanaque que fora vir a seguir), 

convites para que estes próprios leitores enviassem fotos históricas sobre de-

terminado assunto, assim como o comunicado à participação em concursos de 

charadistas74. 

 

 

                                                           
74 A partir de 1920, uma filial da Livraria do Globo é inaugurada na cidade de Pelotas onde, até aquele 

momento, já possui importantes casas editoriais, como a Livraria Universal Echenique e a Livraria Mundi-
al. Esta última existe até hoje. 
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Sobre a Expansão e os Discursos do Almanaque do Globo no Estado Gaúcho 

 

 A riqueza proposta por um Almanaque, na sua visão geral, principalmen-

te aqueles que se propagaram pelo Brasil no final do século XIX e início do século 

XX, possibilitam uma análise criteriosa e detalhada acerca não só do seu conteú-

do, mas da maneira pela qual se deu esta construção, através dos seus editores e 

no diálogo que estes estiveram estabelecendo frente aos seus leitores, seja no 

âmbito urbano ou rural, proporcionando uma possibilidade de educação cada 

vez mais tida como não escolar. 

Guias, calendários e ritos religiosos, característicos de Almanaques do 

final do século XIX, abriram espaço para novas ou reformuladas seções no Alma-

naque do Globo, compreendendo também autores literários além de, a partir da 

edição de 1919, críticas de livros, memorandos de teóricos importantes para a 

história da política do estado, assim como, também, para a literatura. No ano de 

lançamento, em 1917, o Almanaque já possui esta estrutura, porém, sem focar 

nas críticas de livros e memorandos detendo-se apenas, na sua grande parte, em 

uma seção destinada para a literária.  

O almanaque é um periódico que cobre e recupera práticas e saberes 

dos mais antigos aos mais imediatos (FERREIRA, 2001, p. 20), caracterizando-o 

como documento histórico dentro dos estudos sobre a nova história cultural. Se 

destaca também a maneira pela qual Mansueto Bernardi e João Pinto da Silva, 

principais idealizadores que assumiram o editorial referente ao Almanaque, 

conduziram seções que apresentaram desde uma abordagem histórica com rela-

ção ao contexto política e social da época, até mesmo o design das capas. 

Prioritariamente, como processo de expansão da Livraria do Globo no 

estado do Rio Grande do Sul, juntamente ao processo de crescimento da livraria, 

os seus empreendimentos também começam a se propagar por todo o estado do 

Rio Grande do Sul, principalmente pelas cidades onde o processo cultural e edi-

torial possuía uma força ainda maior, como pode ser visto no quadro abaixo: 

 

Quadro 1 

Construção Editorial do Almanaque do Globo (1917-1922) 

Ano Número de 

Páginas 
Número de 

Filiais 
Cidades Filiadas 

1917 384 2 Santa Maria e Cruz Alta 

1918 352 2 Santa Maria e Cruz Alta 

1919 342 3 Santa Maria, Cruz Alta e Uru-
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guaiana 

1920 336 3 Santa Maria, Cruz Alta e Uru-

guaiana 

1921 352 4 Santa Maria, Cruz Alta, Uruguai-

ana e Pelotas 

1922 336 4 Santa Maria, Cruz Alta, Uruguai-

ana e Pelotas 

Fonte: Acervo do Centro de Documentação CEDOC/FAE/UFPel 

 

Com a mudança na direção da Livraria do Globo, em 1919, transforma-

ções e acréscimos ocorreram, principalmente na parte da seção literária, porém, 

o espaço para opinião e interferência do público, por exemplo, sempre se manti-

veram vivas durante essas seis primeiras edições analisadas, principalmente nas 

seções de charadas, fotografias históricas e textos literários, como pode ser ob-

servado no fragmento apresentado a seguir: 

Solicitamos aos possuidores de documentos históricos o obsequio de envial-os ao 
Almanaque, em original, que lhes será devolvido, ou por cópia. Salvaremos, assim, 
do olvido alguns interessantes episodios da nossa história e forneceremos, patrio-
ticamente, subsidios para o estudo da nossa evolução e da vida dos nossos heroes. 
Conhecidos os nossos intuitos, acreditamos que este pedido não morrerá sem éco 
(ALMANAQUE DO GLOBO, 1917, p. 376). 

A mudança na direção, sob responsabilidade de José Bertaso, pôde ser 

reconhecida, pelo acréscimo literário que houve nas próximas edições do Alma-

naque que contava, além da sua direção, com o apoio do filho, Henrique Bertaso, 

e de Érico Veríssimo. Este último cuidava do setor de produção da Revista do 

Globo75(1929 – 1967).  

E’ nosso intuito, entretanto, tornal-o mais amplo ainda, de fórma a converter o 
“Almanaque do Globo” em um reflexo fiél de toda a actividade mental do Rio Gran-
de do Sul, como já temos tido opportunidade de dizer. Somos muito gratos aos dis-
tinctos escriptores que se dignaram de attender, promptamente, os convites para 
collaborar no Almanaque. Aproveitamos a occasião para pedir desculpas áquelles 
dos nossos collaboradores cujas composições deixam de sahir este anno, por nos 

                                                           
75 A Revista do Globo foi um importante empreendido da Livraria do Globo, que destinava-se ao público 

em geral, até mesmo às crianças. O periódico era quinzenal, divulgava literatura e assuntos no geral, como 

cinema, moda e esportes. A partir de 1939, quando a Livraria do Globo passou a intensificar sua produção, 

e esforço, na seção de edição de Livros com Henrique Bertaso e Érico Veríssimo, a Revista do Globo foi 

um excelente veículo de massa que ajudou a propagar todo material que era produzido pela própria Livra-

ria, e Editora. 
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terem chegado tarde os respectivos originaes. (ALMANAQUE DO GLOBO, 1918, p. 
325) 

Os Almanaques, assim como, por exemplo o Almanaque Garnier (1914), 

seriam fontes de fortalecimento de condições sociais, culturais e técnicas – tra-

duzidas por políticas voltadas à escolarização e instalações de livrarias e tipogra-

fias e iriam cada vez mais ser plano principal para não só os seus leitores obte-

rem compreensão reflexiva sobre o mundo, como também, a política e os assun-

tos em geral iriam se tornar ainda mais importantes devido ao processo progres-

sivo de industrialização que o Brasil passava, principalmente, no início do século 

XX.  

Na edição publicada no ano de 1917, com 384 páginas, possibilita-se o 

destaque, principalmente, a seções destinadas ao próprio leitor, como as consta-

tações sobre o novo código civil brasileiro, de 1917, vide página 314, e ao pró-

prio cidadão rural onde é visível o auxílio que se tem por meio do Almanaque ao 

procurar ajudar esse morador da zona rural a compreender melhor os cuidados 

com a terra e com o gado.  

Outro destaque seria o direcionamento religioso que o Almanaque pro-

põe nesta edição, trazendo críticas as pessoas que se consideram ateístas, e pro-

duções literárias que retratam a imagem de Deus para a sociedade. Entretanto, 

os anúncios podem ser vistos, ao mesmo tempo, como “pecaminosos”, já que o 

costume cultural ao consumo da bebida e o fumo são apresentados, com fre-

quência, nas páginas da edição de 1917 do Almanaque do Globo. Outra caracte-

rística importante do Almanaque do Globo é, com a ajuda de Assis Brasil, institu-

ir nas suas páginas guias que pudessem auxiliar o homem do campo, como guias 

para fazendeiros e agricultores.  

Com relação a edição de 1919, a parte literária, por mais que contem-

plasse alguns literatos do Rio Grande do sul, antes tão somente, na sua primeira 

edição de 1917, procurava alcançar autores consagrados para a literatura do 

Brasil, Portugal e França, mais especificamente. Esta nova edição de 1919 muda 

sua forma de organizar o seu sumário, separando por Índice de Matéria e Índice 

de Anunciantes, onde são mais de 200 anunciantes, colocados alguns sozinhos em 

páginas inteira, outros dividindo seu espaço com outros 2, no máximo 3 anunci-

antes.  

Na edição de 1919, a fim de contemplar outros autores, de menor esca-

lão, da cultura literária do estado, passa a nomear sua seção “Literatura” como 

“Parte Literária, histórica, Recreativa, etc.”, fazendo com que muito mais do que 

textos literários, charadas, poemas e ditos populares fizessem parte do seu Al-

manaque, Mansueto Bernardi passou a registrar e, resgatar principais personali-

dades para a cultura literária do estado do Rio Grande do Sul, assim para com a 

Política, com setores destinados a personagens ilustres para a política do RS e 

manuais caseiros, receitas de refeições, etc., a fim de compor a parte recreativa 
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do discurso proposto. A parte literária, iniciada na página 66, conta com um texto 

de entrada chamado Pátria!, de João do Rio e, logo na página 72, traz a galeria de 

Farroupilhas ilustres, como Bento Gonçalves da Silva, Antonio de Souza Netto, 

João Manoel de Lima e Silva e David Canabarro, além de textos sobre o carvão 

mineral no Rio Grande do Sul, da página 119 a 127, escrito por Borges de Medei-

ros.     

Nota-se, também, a importância da representação de personalidades da 

cultura literária, como Alcindo Guanabara (p.133). A fim de trazer o leitor para 

mais perto do Almanaque, o artigo sobre Alcindo revela que irá transcrever, para 

o leitor, a forma pela qual a produção do Almanaque do Globo pode ser apresen-

tada: “pela emoção e pela fórma, são verdadeiras obras de Arte” (1919, p. 133). 

Procurou-se, na produção do Almanaque do Globo, um meio de levar ao 

leitor um material que obtivesse sucesso em todos os meios sociais. Com o tem-

po, como fora dito anteriormente, a parte literária pôde ser analisada como gra-

dativa no seu acréscimo de autores, colaboradores, e críticas literárias, sobretu-

do em relação das edições de 1917 e 1919, além de crônicas históricas sobre a 

história do Estado. Após 1930, com efetiva participação de Érico Veríssimo e 

Henrique Bertaso, a Editora Globo, diversifica seus projetos, lançando por exem-

plo as coleções: Biblioteca do Século e Coleção Nobel para divulgar a literatura 

não tão somente francesa, como anglo-saxônica, com o intuito de propor literatu-

ra a um público seleto, que se procura de fato um material destinado apenas a 

este segmento. Produziram, também, um dos principais feitos literários da em-

presa, como a Revista Província de São Pedro, possuindo no seu corpo de colabo-

radores o escritor e psicanalista Cyro Martins (1908-1995), e a direção do perió-

dico ficou a cargo do ensaísta Moysés Vellinho (1902-1980). 

 

Considerações Finais 

 

 O circuito editorial, no contexto historiográfico, demonstra avanços sig-

nificativos não tão somente ao modelo de produção ou no avanço na moderniza-

ção das máquinas. A produção obtida e transmitida pelo editor possibilita a lem-

brança de um trabalho artesanal, repleto de subjetividade e troca de conheci-

mentos através de tudo aquilo que o editor pensa no momento de produzir o seu 

livro, o seu texto, o seu impresso. 

 Comumente, a produção deste trabalho realizado pelo editor condiz na 

relação fidedigna ao pensamento do sujeito frente às suas relações sociais. A 

produção do impresso funciona, de certa forma, em um modelo de repetição 

onde o leitor transmite para seus pares, em meio às suas leituras, todo o conhe-

cimento e obtenção de valores culturais relevados pela produção desse editor 

que, antes de mais nada, também um dia fora leitor. 
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Acumulando ensinamentos históricos e aprendizados obtidos através 

das correntes sociais e culturais que fundamentam o elo entre uma livraria e o 

seu leitor, o Almanaque do Globo, juntamente aos seus homens de letra, puderam 

conversar, dialogar além de seus pares, proporcionando uma ligação cada vez 

mais forte e progressiva rumo ao progresso do Almanaque do Globo como um 

material que forma-se cidadãos instigados por cultura da leitura e, consequen-

temente, estabelecendo um novo processo de educação não escolar. 

 Saindo dos modelos prioritários onde se estabelecem as artes e seus 

mecanismos de produção, o Almanaque no seu contexto geral é um entre tantos 

objetos que podem possibilitar esse acesso do cidadão mais marginalizado em 

produtos que, anteriormente, não lhe eram acessíveis. 

 Logo, se percebe um Almanaque que retrata o cotidiano essencialmente 

destinado também ao público popular e rural, compreendendo as suas memórias 

e a sua construção como plataforma de expansão cultural, propondo ao seu leitor 

as novas e possíveis formas de diálogo entre o Almanaque do Globo e o seu pú-

blico leitor. Uma construção mutua que ultrapassa os regimes padronizados 

pelas instituições que, de certa forma, tentam impedir a construção de bens cul-

turais e capacidade argumentativa e de busca por conhecimento para com este 

leitor. 

 

Referências 

 
ABREU, Márcia. Leitura, História e História da Leitura. Campinas: Mercado de Letras, 
São Paulo: Fapesp, 2002. 
 
ADORNO, Theodor Ludwig W. Dialética do Esclarecimento: Fragmentos Filosóficos. 
com M. Horkheimer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. 
 
AMORIM, Sônia Maria. 1999. Em busca de um tempo perdido: edição de literatura 
traduzida pela Editora Globo (1930-1950). Porto Alegre/São Paulo, Editora da 
UFRGS/EDUSP. 
 
ARRIADA, Eduardo; TAMBARA, Elomar. Uma história editorial: tipografias, editoras e 
livrarias de Pelotas. In: RUBIRA, Luís (Org.). Almanaque do Bicentenário de Pelotas: V. 
2: Arte e Cultura. Santa Maria/RS: PRÓ-CULTURA-RS. Gráfica e Editora Pallotti, 2014. 
 
BERNARDI, Mansueto; SILVA, João Pinto da. ALMANAQUE DO GLOBO. Ano I - Ano XVII. 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul: Livraria do Globo, 1917-1933.  
 
BERTASO, José Otávio. A Globo da Rua da Praia. São Paulo. Globo, 1993.  
 
BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas: Sobre a Teoria da Ação. Tradução: Mariza Correa. 
Campinas, SP: Papirus, 1996.  
 
CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre práticas e representações. 2° edição. 
Lisboa: Difusão Editora, 1988.  



224 

 

 
DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: Mídia, Cultura e Revolução. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990.  
 
DUTRA, Eliana de Freitas. Rebeldes Literários da República: a História e Identidade 
Nacional no Almanaque Brasileiro Garnier (1903-1914). Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2005. 
 
FERREIRA, Jerusa Pires. Almanaque. In: MEYER, Marlyse (Org.). Do Almanak aos Alma-
naques. São Paulo: Ateliê Editorial, 2001. 
 
LESSA, Barbosa. Relatório da Diretoria: 100 anos (1883-1983). Porto Alegre. Globo, 
1983 
 
PARK, Margareth B. Histórias e leituras de almanaques no Brasil. Campinas: Mercado 
de Letras; Associação de leitura do Brasil; São Paulo: Fapesp, 1999. 
 
TORRESINI, Elizabeth. Editora Globo: Uma aventura editorial nos anos 30 e 40. Porto 
Alegre/São Paulo: Editora da UFRGS/EDUSP, 1999.  
 
VERÍSSIMO, Érico. Um certo Henrique Bertaso: Um Pequeno Retrato em que o Pintor 
Também Aparece. Porto Alegre: Globo, 1973. 
 



225 

 

OLD SPICE: REPRESENTAÇÕES  
DE GÊNERO EM COMERCIAIS DE TV DE 
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Resumo 

Comerciais de televisão estimulam o desejo pela compra de um produto ou ser-

viço. Pesquisadores (FIGUEIREDO, 2006; HEBERLE, 2006) têm investigado esse 

gênero discursivo, buscando revelar representações de gêneros sociais naturali-

zadas no discurso. Nessa perspectiva, este estudo analisa dois comerciais de 

produtos de higiene masculina produzidos pela marca Old Spice para dois con-

textos: um para o público brasileiro e outro para o público estadunidense. Nosso 

objetivo é identificar as representações de gênero construídas nesses textos por 

meio do texto verbal e das imagens. Para análise das imagens, utilizamos a Gra-

mática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996) e, para análise do texto 

verbal, a Gramática Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 2014). As questões de iden-

tidade de gênero são interpretadas à luz da Análise Crítica do Discurso (FAIR-

CLOUGH, 2003). Tanto a gramática da imagem quanto a do texto verbal revelam 

que em ambos os comerciais predomina a descrição do homem por meio de atri-

butos físicos e simbólicos. No entanto, o comercial voltado ao público estaduni-

dense enfoca atributos relacionados a poder aquisitivo e associa o ideal masculi-

no ao universo dos contos de fada. Já o comercial voltado ao público brasileiro 

enfoca atributos relacionados a desempenho físico e sexual e reforça um modelo 

de masculinidade heteronormativa. Um ponto a destacar no texto estrangeiro é a 

construção da mulher como audiência-alvo do comercial, projetando nela a deci-

são sobre a escolha do produto anunciado, mesmo que o comercial seja de pro-

dutos masculinos. 

 

Palavras-chave: Representações de Gênero; Multimodalidade; Metafunção Ex-

periencial; Metafunção Representacional.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

  

 Comerciais de televisão podem anunciar um produto, um programa de 

TV, uma marca, uma campanha entre outros bens e serviços. Contudo, a partir de 

uma perspectiva Crítica do Discurso, um comercial de televisão pode ser usado 

como um recurso para representar a realidade, criar e naturalizar representa-

ções de gênero. Visando confirmar esta suposição, o gênero comercial de televi-

são precisa ser analisado verbal e visualmente. Nesse sentido, uma Análise Mul-

timodal do Discurso é uma opção.  

 Estudos que adotam uma abordagem multimodal na análise de textos 

têm crescido (MAGALHÃES, 2005; MARQUES, 2010; SOMAVILLA 2014). Pesqui-

sadores têm investigado o gênero comercial de TV visando desnaturalizar repre-

sentações de gênero previamente estabelecidas (ALLAN; COLTRANE, 1996; MA-

GALHÃES, 2005). Nesta pesquisa, analisamos multimodalmente dois comerciais 

de televisão de produtos de higiene masculina produzidos pela marca Norte 

Americana intitulada Old Spice. De acordo com os desenvolvedores dessa marca, 

“a missão de Old Spice é trazer de volta o orgulho de ser e cheirar como Homem”. 

O primeiro comercial a ser analisado é intitulado The man your man could smell 

like e, foi produzido nos Estados Unidos. O segundo comercial, é intitulado O 

chamado e, foi produzido no Brasil. De acordo com Fairclough (2003:107, tradu-

ção nossa), ao analisar discursos, é possível ver “representações de como as coi-

sas são e têm sido, bem como imaginários - representações de como as coisas 

poderiam ou deveriam ser”.  

 Esta pesquisa visa investigar quais representações de identidade de 

gênero são construídas em dois comerciais de televisão e como elas são expres-

sas multimodalmente. No texto verbal, nosso objetivo é identificar Processos, 

Participantes e Circunstâncias, com o intuito de acessar a construção de repre-

sentações sociais, através do Sistema de Transitividade (HALLIDAY, 2014). As-

sim, no texto visual, pretendemos identificar a natureza das representações visu-

ais, com o intuito de acessar a construção visual de identidades de gênero, atra-

vés do Sistema de Representação (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996). A fim de con-

duzir as análises, nós adotamos três aportes teóricos. São eles a Análise Crítica 

do Discurso (FAIRCLOUGH, 2003), a Linguística Sistêmico-Funcional (HALLIDAY, 

2014) e a Gramática do Design Visual (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996). Nas se-

guintes seções apresentaremos uma breve revisão da literatura de cada uma 

dessas teorias e especificadamente, as categorias de análise que serão utilizados 

no estudo. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO E IDENTIDADES DE GÊNERO 

 

A Análise Crítica do Discurso (ACD) nos proporciona um entendimento 

sobre como representações sociais são construídas em textos. A partir desta 

perspectiva, é possível declarar que a ACD trabalha com práticas sociais, que 

“podem ser vistas como articulações de diferentes tipos de elementos sociais que 

estão associados a áreas particulares da vida”. (FAIRCLOUGH, 2003, p.25, tradu-

ção nossa). Uma das possibilidades do uso da ACD como base teórica é analisar 

como identidades de gênero são manifestadas e naturalizadas no discurso. De 

acordo com Fairclough (2003, p.159, tradução nossa), identidades são maneiras 

às quais, “as pessoas se identificam e são identificadas por outras pessoas”. Neste 

sentido, Magalhães (2005, p.182) declara que “identidades de gênero são cons-

truídas em processos dinâmicos sociais, como um resultado da interface entre o 

texto verbal e visual”. A partir dessas perspectivas, com este estudo nós preten-

demos ajudar os aprendizes de línguas a desconstruir visões de mundo sobre 

identidades de gêneros pré-estabelecidos para, assim, analisá-los criticamente.  

 

2.2. LINGUÍSTICA SISTÊMICO-FUNCIONAL 

 

 A Linguística Sistêmico-Funcional trata-se de uma teoria que analisa a 

linguagem em uso como um recurso para construir significados (HALLIDAY, 

2014). Para Gouveia (2009, p.14), a LSF corresponde à uma “teoria de descrição 

gramatical [...] que fornece descrições plausíveis sobre o como e o porquê de a 

língua variar em função de e em relação com grupos de falantes e contextos de 

uso”. Por este motivo, essa teoria adquire muitas vezes a designação de Gramáti-

ca Sistêmico- Funcional (GSF) (GOUVEIA, 2009, p. 14). 

 Em sua Introdução à Gramática Sistêmico-Funcional, Halliday (2014) 

sugere que a linguagem pode desempenhar diferentes funções, que são chama-

das pelo autor de Metafunções. De acordo com o autor, esse “termo foi adotado 

para sugerir que função é um componente nuclear na totalidade da teoria”. 

(HALLIDAY, 2004, p.31). Essas metafunções são intituladas respectivamente 

Experiencial, Interpessoal e Textual.  

 A Metafunção Experiencial é expressa pelo Sistema de Transitividade, 

que compreende os Processos de um texto, os Participantes envolvidos nesses 

processos e as Circunstâncias em que ocorrem. Halliday (2014) distingue seis 

Tipos de Processos que podem ocorrer em um texto, cada um expressando um 

aspecto da experiência humana. São eles: os processos do fazer - Materiais; os 

processos do pensar - Mentais; os processos do ser - Relacionais; os processos do 
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dizer - Verbais; os processos de se comportar - Comportamentais; e os processos 

do existir - Existenciais. 

 Este estudo tem como foco representações de identidades de gênero. 

Neste sentido, nós analisaremos o texto verbal dos comerciais principalmente 

através da metafunção contextualizada anteriormente, por ser através dela que 

representações são analisadas.  

 

2.3. A GRAMÁTICA DO DESIGN VISUAL  

 

A Linguística Sistêmico-Funcional, como mencionado anteriormente, é 

uma teoria de descrição gramatical que utiliza o texto verbal como objeto de 

análise. Com o objetivo de analisar o texto visual dos comerciais de televisão que 

compõem o nosso corpus iremos adotar a Gramática do Design Visual (GDV) 

proposta por Kress e van Leeuwen (1996). Assim como Halliday (2014), os auto-

res da GDV declaram que as imagens constroem significados através de repre-

sentações de aspectos do mundo. Kress e Van Leeuwen (1996) re-

contextualizaram as metafunções da linguagem, propostas por Halliday (2014), 

da seguinte maneira, a Metafunção Experiencial passa a ser chamada de Repre-

sentacional, a Metafunção Interpessoal é denominada Interativa e, por fim, a 

Metafunção Textual passa a ser chamada de Composicional.   

A Metafunção Representacional possui duas categorias de análise. A ca-

tegoria das Representações Narrativas e a categoria das Representações Concei-

tuais. Nesta linha de pensamento, Bezerra, Heberle e Nascimento (2011, p. 534) 

explicam que as representações dos participantes em imagens narrativas são 

construídas através da realização de ações ou do envolvimento deles em aconte-

cimentos. É possível reconhecer uma imagem estática narrativa através da pre-

sença de vetores, que indicam às ações e às reações dos participantes. Por outro 

lado, uma imagem estática é conceitual quando destaca características que mos-

tram as identidades dos participantes representados ou, quando enfatiza carac-

terísticas compartilhadas entre esses participantes, tornando-os parte de um 

grupo. O foco deste estudo será nas Metafunções Experiencial e Representacio-

nal, já que, como já mencionado, é através delas que os aspectos da experiência 

humana no mundo são retratados.  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS COMERCIAIS DE TELEVISÃO 

  

 Os criadores da marca Old Spice, Craig Allen e Eric Kallman, declararam 

em uma entrevista que a audiência alvo dos comerciais são as mulheres, por elas 
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“frequentemente tomarem as decisões de compra sobre produtos de higiene, 

mesmo para os membros masculinos da família”. (TWIT SPETIALS, 2010). 

 A multinacional Procter & Gamble (P&G) representa a Old Spice no Bra-

sil e alguns de seus produtos são comercializados aqui. Desse modo, a marca 

lançou um desodorante chamado Old Spice Body Wash, em 2010, nos EUA e, pos-

teriormente, ele foi comercializado no Brasil. A agência responsável por anunciar 

este produto foi a Wieden+Kennedy, que produziu o comercial de televisão inti-

tulado The man your man could smell like. Ele foi postado em um canal do You-

Tube, tem 0:33 segundos de duração e apresenta um homem, que provavelmente 

tem de 30 a 35. O homem transita entre três cenários diferentes, mantendo o 

olhar constante em sua audiência. 

 O desodorante Old Spice Body Wash foi lançado no Brasil, em 2014, em 

um comercial de televisão de 1min e 20 segundos, intitulado O chamado, que já 

não está mais em circulação. Ele difere do comercial norte americano por apre-

sentar vários homens, em diversas situações, e duas mulheres junto aos seus 

“homens Old Spice”. Por questões de organização, os comerciais de TV serão 

identificados por a representação da moeda corrente em seus países de origem, 

assim, O chamado será “CTV#BR”, e The man your man could smell like será 

“CTV#US”. 

 

3.2. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 

 

 Os passos seguidos na análise estão compreendidos na Tabela 1: 

 

Passo 1  Download dos vídeos dos canais da Old Spice no YouTube. 

Passo 2 Transcrição dos áudios. 

Passo 3 Divisão dos áudios em orações. 

Passo 4 No texto verbal, separação e identificação dos processos, parti-

cipantes e circunstâncias (HALLIDAY, 2014). 

Passo 5 Divisão das imagens em movimento em mise-en-scènes. 

Passo 6 No texto visual, separação e identificação das representações 

narrativas e conceituais (KRESS; VAN LEEUWEN, 1996). 

Passo 7 Comparação das análises verbal e visual. 

Passo 8 Interpretação dos resultados. 

Tabela 1 - Procedimentos de análise 

  

3.3. UNIDADE DE ANÁLISE E SEGMENTAÇÃO 

 

 A unidade analítica das orações visuais adotada neste artigo é “Mise-en-

scène”. De acordo com O’Halloran (2006[2004], p.117) e Iedema (2010[2001]), 

““mise-en-scène” é tudo que é visto dentro de um quadro à medida que se desen-
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rola o tempo juntamente com a trilha sonora. Assim que a tomada da câmera 

muda, ainda que centrada no mesmo cenário, isso representa uma nova mise-en-

scène”.  Nesse caso, “o movimento da câmera não é editado (sem cortes); se a 

posição da câmera muda, isso se deve a uma pane, um alinhamento, ao zoom e, 

assim por diante, mas sem cortes na edição”. (IEDEMA, p. 189). CTV#BR resultou 

em 13 mise-en-scènes, enquanto CTV#US resultou em 7. 

 

Fig.1 – Mise-en-scènes do CTV#BR e CTV#US 

 

A Figura 1 apresenta as mise-en-scènes mais representativas de cada 

comercial de TV, que serão os pontos de partida para a análise das imagens em 

movimento. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. ANÁLISE DO TEXTO VERBAL 

 

4.1.1. Análise Verbal do CTV#BR 

 

Ao analisar um texto através do Sistema de Transitividade, o primeiro 

passo a ser seguido é a divisão do texto em orações e identificação os tipos de 

processos. No CTV#BR, nós identificamos 10 orações. Enquanto 5 delas são ora-

ções não-encaixadas, 5 são encaixadas. Em termos de tipos de processos, em uma 

análise quantitativa, nós identificamos processos: Relacionais Atributivos (04), 

Materiais (03), Relacionais Identificadores (03) e, Mentais (01). Suas respectivas 

recorrências estão expostas no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Recorrência dos processos do CTV#BR 

 

No grupo das orações não-encaixadas, 3 são Relacionais Atributivas. As 

orações Relacionais constroem a realidade como uma série de relações abstratas, 

dando uma identidade ou designando características a um participante. (MAR-

TIN, MATTHIESSEN; PAINTER, 2010, p.105). Nas orações do CTV#BR, três parti-

cipantes desempenham o papel de Portadores: Vocês (interpretado como refe-

rindo-se à audiência-alvo, o homem que está em casa assistindo ao comercial), A 

missão de Old Spice e O futuro da Homenidade. 

Na Oração 1.1 (Tabela 2), o Portador Vocês recebe o Atributo sobreviven-

te de uma espécie em extinção, o homem: homem. Essa oração emprega duas ora-

ções encaixadas, que apontam dois feitos cruciais que um homem deveria atingir 

para fazer parte do grupo dos “sobreviventes”. Esses feitos são: saber como in-

cendiar um encontro e chegar lá, não importa como! Como podemos notar, essas 

façanhas constroem experiências do mundo físico, em outras palavras, relacio-

nam-se a performance sexual dos homens. 

 

Tabela 2 - Exemplos de orações do CTV#BR 

TVCBR#1 

1.1 

Vocês são sobreviventes 

de uma espé-

cie em extin-

ção, o ho-

mem: ho-

mem; 

Part.: Por-

tador 

Pr.: Rel. 

Atributivo 
Part.: Atributo Qualificador 

1.2 
[[O homem que 

sabe como incendi-

ar 
um encontro]] 

Part.: Ator Pr.: Material Part.: Meta 

1.3 

[[O homem que 

sempre 
chega lá, 

não importa 

como!]] 

Part.: Ator Pr.: Material Circ.: Maneira 

R. Atributivo

40%

Material

30%

R. 

Identificador

20%

Mental

10%

Recorrência dos processos do CTV#BR
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O homem que está assistindo ao comercial é representado no CTV#BR 

como um “defensor” que deveria lutar pela perpetuação de sua espécie (Oração 

1.1). A oração não importa como é um marcador de baixa modalidade, indicando 

uma obrigação deste homem, reforçando a urgência por uma performance impe-

cável. Se ele não cumprir esse feito, ele não irá se encaixar no grupo dos “sobre-

viventes”, não será um homem Old Spice, ou será um homem menos qualificado. 

Na Oração 2.1, A missão de Old Spice desempenha o papel de participante 

Identificado e seus Identificadores são apresentados em três orações encaixadas, 

que estão relacionadas à masculinidade. Esses Identificadores são expressos por 

1 processo Material e 2 processos Relacionais, como pode ser visto na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Exemplos de orações do CTV#BR 

 

A Old Spice é representada nessa oração como responsável por trazer de 

volta o orgulho de ser e cheirar como homem. O produto anunciado é oferecido 

como um símbolo de valores masculinos impostos pela marca ou, como uma 

maneira de recuperá-los.  

Na oração 3.1, nós podemos presumir que a audiência recebe a missão 

de salvar O futuro da Homenidade. Uma atitude é demandada do homem, ele é, 

novamente, um defensor, um lutador que deve proteger a sua espécie e, acima de 

tudo, é sugerido que ele não pode falhar nesta “batalha”. 

As escolhas dos processos feitas pelo narrador do CTV#BR colocam a 

audiência em situações difíceis. 90% das orações não-encaixadas apresentam 

processos Relacionais Atributivos, colocando os homens em diferentes papéis, 

nos quais eles devem desempenhar ações, ter atributos específicos, e tomar deci-

sões que podem mudar o seu futuro como homem. A Old Spice está impondo 

uma representação de um homem infalível. Esse comercial sugere que essa re-

presentação de homem só pode ser alcançada se ele usar o desodorante Old Spice 

Body Wash, que é oferecido como um meio de se tornar um tipo de “Macho Al-

pha”. 

 

 

TVCBR#2 

2.1 A missão de Old Spice É 

Part.: Identificado Pr.: Rel. Identificatório 

2.2 [[trazer de volta o orgulho de]] 

Pr.: Material Part.: Meta 

2.3 [[e ser (homem participante implícito)]] 

Pr.: Rel. Identificatório 

2.4 [[e cheirar  como homem]] 

Pr.: Rel. Atributivo Part.: Atributo 
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R. 

Atributivo

53%
R. 

Identificat

ório

16%

Comporta

mental

16%

Material

10%

Mental 

5%

Recorrência dos processos do CTV#US

4.1.2 Análise Verbal do CTV#US 

 

No CTV#US, nós identificamos 19 orações, dentro das quais três 3 são 

encaixadas. Em termos de tipos de processos, nós identificamos processos: Rela-

cionais Atributivos (10), Relacionais Identificadores (03), Comportamentais 

(03), Materiais (02) e Mentais (01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 - Recorrência de Tipos de Processos no CTV#US 

  

Como pode ser visto pela recorrência dos tipos de processos represen-

tada no Gráfico 2, os processos Relacionais Atributivos realizam 52% das ora-

ções, dessa maneira mais da metade do texto verbal é dedicado a construir a 

experiência através da descrição e identificação dos participantes. Nesse comer-

cial, 3 participantes desempenham o papel de Portadores: O personagem mascu-

lino (me), o homem das mulheres (Your man) e as Mulheres (You). Por razões pe-

dagógicas, nós iremos organizar os participantes pela ordem em que aparecem 

no comercial. 

 Nesse comercial, temos uma oração Comportamental, em que o papel de 

Comportante é designado às mulheres (Ladies), e o papel de Alvo alterna-se en-

tre o homem dessas mulheres e o personagem masculino. A partir disto, nós 

podemos interpretar que o CTV#US constrói as mulheres como seu público-alvo 

e não os homens, como no CTV#BR. 

 O personagem masculino pede que as mulheres comparem ele aos seus 

homens, usando o processo Comportamental (Look), que é recuperado por elipse 

nas orações seguintes, como pode ser visto na Tabela 5.  

 Esse comercial está demandando um serviço dos homens, que consiste 

no uso do Old Spice Body Wash. No entanto, sendo as mulheres a audiência-alvo, 

esse serviço é designado a elas, sugerindo que elas influenciam nas decisões de 

mudança dos homens (veja na seção 4.2 a análise visual). 
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Tabela 5 - Exemplos de Orações do CTV#US 

 

O personagem masculino (narrador) aparece como Portador 3 vezes. Os 

Atributos designados a ele são divididos em dois momentos. No primeiro, ele é 

associado a pessoas de alto poder aquisitivo, pessoas que possuam uma ostra 

com dois ingressos para aquilo que toda a mulher ama. Em um segundo momento, 

Atributos Circunstanciais como “estar montado em um cavalo” e dentro de “um 

barco” (Tabela 6) são designados ao homem. Enquanto o primeiro reforça a ideia 

do alto poder aquisitivo, o último pode ser associado aos contos de fadas, em que 

o arquétipo de homem ideal está projetado em um príncipe encantado que anda 

em um cavalo branco.  

 

Tabela 6 - Exemplos de Orações do CTV#US 

  

O segundo participante, Ladies, aparece como Portador 3 vezes, os Atri-

butos designados a elas são circunstanciais (Tabela 7). Esses Atributos aparecem 

TVCUS#1 

1.1 Hello  ladies, look at your man. 

 Com-

portante 

Pr.: Compor-

tamental 

Part: Alvo 

1.2 Now (look) back to me. 

 Circ.: local-

ização 

Part:  Alvo 

TVCUS#10 10.1 

I have 

it (referencial na 

imagem) 

Part.: Portador 

Pr.: Rel.  

Atributivo Part.: Atributo 

TVCUS#11 

 

11.1 

It ‘s 

an 

oyster 

[with two 

tickets to 

Part.: Portador 

Pr.: Rel.  

Atributivo 

Part.: 

Atribu-

to Qualificador 

11.2 

[[ that thing you love]]] 

Part.: Fenômeno 

Part.: Experi-

enciador Pr.: Mental 

TVCUS#16 16.1 I ‘m on a horse. 

  Part.: Portador 

Pr.: Rel.  

Atributivo 

Part.: Atributo Cir-

cunstancial 
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em questões feitas pelo personagem masculino, e funcionam como recursos para 

chamar a atenção da audiência a lugares onde ele está e a bens que ele possui. 

Tabela 7 - Exemplos de Orações do CTV#US 

  

O homem das mulheres desempenha o papel de Portador 2 vezes e ape-

nas um Atributo é designado a ele (Tabela 8). O Atributo está relacionado ao 

homem que, de acordo com a Old Spice, ele pode se tornar se ele começar a usar 

o desodorante. Em adição, nesta oração, o narrador menciona a expressão not a 

lady, que pode ser interpretada como uma referência ao fato implícito de que se 

os homens não usarem o desodorante, eles terão características femininas. Desse 

modo, esta escolha linguística sugere que ter características femininas não é 

aceitável, se os homens quiserem se encaixar na representação de homem ideal 

sendo construída pela marca.  

 

Tabela 8 - Exemplo de Oração do CTV#US 

 

 É possível declarar que o CTV#US representa 3 aspectos do mundo. O 

primeiro é o retrato de um homem que precisa estar bem posicionado economi-

camente. O segundo aspecto, derivado do primeiro, é a representação de uma 

mulher que é facilmente conquistada por joias e tours a lugares caros. Assim, o 

último aspecto é a proposta do CTV#US, que consiste em sugerir o desodorante 

TVCUS#7 

7.1 Where are you? 

Part.: Atributo 

Circunstancial 

Pr.: Rel. Atributi-

vo 

Part.: Portador 

TVCUS#8 

8.1 You ‘re on a 

boat 

with the 

man 

Part.: Portador Pr.: Rel.  

Atributivo 

Part.: 

Atribu-

to 

Cir-

cun-

stan-

cial 

Circ.: 

Acompan-

hamento 

8.2 [[your man could smell like]] 

Part.: Portador Pr.: rel.  Atributivo 

TVCUS#15 

15.1 When your man smell like an Old Spice 

man and not a 

lady. 

Part.: Portador Pr.: Rel.  Atributivo Part.: Atributo 
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Old Spice Body Wash como um recurso para alcançar “um status ideal” financeiro 

e cultural, também distanciando “o homem que decide tornar-se um homem Old 

Spice” de qualquer traço afeminado.  

 

4.2. ANÁLISE DAS IMAGENS VISUAIS  

 

4.2.1. Análise Visual do CTV#BR 

 

No CTV#BR, nós encontramos 13 mise-en-scènes, nas quais, observamos 

a predominância de orações visuais híbridas e complexas. Além das ações reali-

zadas pelos participantes, a nossa análise revela a notável presença de elementos 

de simbolismo nas imagens, tais como, o uso de cores quentes, brilho, iluminação 

amarela e tons de sépia. Esses elementos combinados constroem um pano de 

fundo hiper-real, uma atmosfera quente em que os participantes estão envolvi-

dos. Nós também observamos uma alta recorrência de exposições dos partici-

pantes e de seus atributos. Essas características tornam possível a classificação 

da maior parte das mise-en-scènes como representações Conceituais Simbólicas, 

ainda que estamos trabalhando com imagens em movimento e uma análise pre-

liminar poderia nos levar a classificá-las como representações Narrativas. 

Em termos de tipos de orações, nós identificamos representações Con-

ceituais: Simbólicas Atributivas (03), Simbólicas Sugestivas (03), Processos Ana-

líticos (01), Processos Classificatórios (02). E, ainda, representações Narrativas: 

Processos de Ação (03), Processos de Reação (01).  

Kress e van Leeuwen (1996) explicam que os participantes em repre-

sentações Simbólicas Atributivas “apenas sentam ou param, por nenhuma razão 

além de se mostrar ao visualizador”. (p.106). Enquanto em representações Sim-

bólicas Sugestivas, “significado e identidade [são representados] como advindos 

de dentro derivando das qualidades dos próprios Portadores” (KRESS; VAN 

LEEUWEN, 1996, p.106). Nós, ainda, podemos argumentar que a predominância 

de representações Conceituais Simbólicas, no CTV#BR, pode estar relacionada ao 

objetivo do gênero comercial de TV, que consiste em tornar um produto atrativo 

para a audiência. O CTV#BR faz isso mostrando as possibilidades de tornar-se 

um homem Old Spice. 

CTV#02 apresenta um homem de terno e gravata expondo a sua elegân-

cia e confiança enquanto ele está em uma situação caótica. Esse é um exemplo de 

representação Simbólica Atributiva, na qual, o Portador está expondo seus Atri-

butos a sua audiência, uma mulher, que ele está tentando impressionar.  
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CTVBR#02  

Conceitual: Simbólica: 

Atributiva. 

Portador: homem 

Atributos: vestimenta, 

rapidez ao agir, prote-

tor, elegância;  

Idade: De 30s a 40s 

Expressões faciais: 

confiante 

Cenário: urbano 

Tabela 9 - Mise-en-scènes do CTV#BR 

 

Esse comercial permite um nível de análise baseado no conceito de Im-

plicaturas em Filme (DESILLA, 2011, p. 31), que são “manifestations of non-

conventional indirectness”. Em outras palavras, implicaturas são significados que 

podem ser sugeridos por um falante em um enunciado, considerando-se que o 

endereçado irá entender esses significados sem pedir por explicações posterio-

res. Desilla (2001) afirma que a escolha de uso de recursos indiretos para signifi-

car algo é feita conscientemente, e o uso deste conceito geralmente tem duas 

explicações, “o desejo de intensificar a força de uma mensagem e o desejo de 

fazer a linguagem de alguém mais interessante e apelativa”. (DESILLA, 2011, 

p.31). Em adição, esses recursos indiretos podem ser usados para falar sobre 

assuntos considerados tabus. 

 Neste sentido, no CTV#BR assuntos tabus são expressos através de mei-

os e símbolos particulares, tanto no texto verbal quanto no visual. Os símbolos 

são semelhantes a formas fálicas e os meios são relacionados à potência sexual 

dos homens. Como pode ser visto na Tabela 10, um lança chamas aparece associ-

ado à oração um homem que sabe como incendiar um encontro. O “Fogo” do lança 

chamas, nesta situação, pode ser associado ao início de uma relação sexual.  

Seguindo a linha dos simbolismos, um homem carrega um coco dentro 

do mar sempre elevado. Esse esforço para não derrubar o coco pode estar asso-

ciado ao momento de ejaculação dos homens. Ao olhar com atenção as mise-en-

scènes, nós também notamos que até o navio, logo da marca, lembra formas fáli-

cas. Para alcançar essas interpretações, o leitor precisa inferir os significados a 

partir dos símbolos. Eles precisam acessar seu conhecimento contextual prévio, 

nada está explícito no comercial. 
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CTVBR

# 

03 

  

Narrativa: Reacional (o 

vetor emana do homem 

até a mulher) 

Ator: homem 

Meta: mulher 

Idade: 40 

Expressões faciais: anima-

do 

Cenário: apartamento 

Meio: lança chamas 

 

CTVBR

# 

07 

 

 
 

Conceitual: Simbólica: 

Sugestiva. 

Portador: homem 

Idade: de 30 a 40 anos 

Atributo Simbólico: o coco 

Expressões faciais: cansa-

do 

Cenário: praia 

Tabela 10 - Exemplos de Mise-en-scènes do CTV#BR 

  

As características apresentadas nesta análise nos permitem interpretar 

o CTV#BR através do conceito de implicaturas. Esse comercial aborda assuntos 

tabus de uma maneira sútil. Nada está lá, mas se nós olharmos mais de perto, 

podermos pensar criticamente sobre os significados apresentados e naturaliza-

dos pela marca. Esses significados ajudaram na construção das representações 

de gêneros deste comercial. 

 

4.2.2. Análise Visual do CTV#US 

 

 No CTV#US, nós encontramos 7 mise-en-scènes, em que um homem 

anda vagarosamente através de três cenários, enquanto mostra os seus Atributos 

a audiência. Em adição, diferentemente do CTV#BR, neste comercial não existem 

cortes de cenas visíveis, o que representaria trocas de cenário.  Para ser feita a 

escolha e divisão das mise-en-scènes, nós consideramos os movimentos dos 

cenários. A câmera foca no homem enquanto os cenários são modificados de 

situações em locais fechados para situações em locais abertos. 

 Desta maneira, em termos de tipos de processos, nós identificamos Re-

presentações Conceituais: Simbólicas Atributivas (06), Simbólicas Sugestivas 

(01). Esse comercial apresenta uma predominância de representações Simbóli-
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cas Atributivas, como mencionando anteriormente, nesse tipo de representação 

os participantes apenas ficam parados por nenhuma razão além de se mostrar 

aos seus visualizadores (Tabela 11). 

 

 

 

CTV#US 

01 

 

 

Conceitual: Simbólica: 

Atributiva 

Portador: homem 

Idade: 42 

Expressões faciais: 

confiante 

Cenário: banheiro 

Tabela 11 - Exemplo de Mise-en-scène do CTV#US 

 

 CTV#US objetiva convencer sua audiência que o desodorante Old Spice 

Body Wash é uma escolha lucrativa que vale a pena. O desodorante aparece na 

mão do homem na maioria do tempo, reforçando a ideia da apresentação do 

produto a audiência. Ainda, em contraste com CTV#BR, o CTV#US tem uma at-

mosfera neutra. Os Atributos designados ao principal participante ajudam na 

representação do Portador como um “homem sedutor”. Ele é musculoso, elegan-

te, cheio de bens, bem posicionado financeiramente e, ainda, aparece montado 

em um cavalo branco. Essas características retratam o homem Old Spice como 

um arquétipo de príncipe encantado. Um homem que pode fornecer a sua mu-

lher uma “vida de princesa”. 

 

CTV#US 

05 

 

Conceitual: Simbólica: 
Atributiva 
Portador: homem 
Atributo: diamantes 
Idade: 42 
Cenário: barco 
 

CTV#US 

07 

 

Conceitual: Simbólica: 
Sugestiva 
Portador: homem 
Idade:42 
Cenário: praia 
Meio: cavalo 

Tabela 13 - Exemplos de Mise-en-scènes do CTV#US 
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O foco, nesse comercial, é representar um homem sedutor, que atrai as 

mulheres pela sua gentileza e alto poder aquisitivo. Uma interpretação possível, 

talvez implícita, é que as mulheres fazem suas escolhas de parceiro baseadas 

nessas questões.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, nós procuramos por representações de identidades de gê-

nero e para acessar essas representações, nós usamos a GSF e a GDV, ambas as 

gramáticas são baseadas em aspectos funcionais da linguagem (verbal e/ou vi-

sual respectivamente) e permitem que os produtores de texto construam aspec-

tos da experiência humana, verbal e visualmente, através da metafunção Experi-

encial e Representacional, respectivamente. Considerando nosso objetivo, nós 

descobrimos que as representações da experiência humana manifestadas ver-

balmente nos comerciais foram expressas, predominantemente, através de Pro-

cessos Relacionais Atributivos, que identificaram ou designaram Atributos aos 

participantes nos comerciais. Assim, visualmente, as Representações Conceituais 

do tipo Simbólicas Atributivas são predominantes. Este tipo de representação é 

associada a participantes que se expõem a suas audiências (KRESS; VAN LEEU-

WEN, 1996). Combinando a linguagem verbal e visual, multimodalmente, pode-

mos declarar que, enquanto no CTV#BR uma representação de um “macho-

alpha” é construída, no CTV#US, a representação construída é de um arquétipo 

de príncipe encantado.  

Outro aspecto importante é a relação entre os comerciais e seus consu-

midores. Os dois abordam suas audiências de formas diferentes, e isto pode estar 

associado aos seus contextos culturais. O comercial brasileiro foca nos feitos dos 

participantes e nas maneiras de se tornar um macho-alpha, já o comercial norte 

americano foca nas conquistas que serão disponibilizadas após o uso do desodo-

rante. Comerciais de televisão podem ser difundidos mundialmente e, assim, 

alcançar uma audiência considerável. Nesse sentido, eles podem ser usados co-

mo recursos para estimular o desejo pela troca, o desejo de se tornar outra pes-

soa, até mesmo outro homem ou outra mulher, para assim se encaixar nos pa-

drões de beleza sugeridos implícita e explicitamente no discurso dos comerciais. 

Por conseguinte, este estudo pode contribuir para a desconstrução de represen-

tações pré-estabelecidas e naturalizadas no discurso dos comerciais. Esta des-

construção pode acontecer dentro de sala de aula com propostas multimodais. 

Levar este estudo até os estudantes é o próximo passo desta pesquisa, um aspec-

to a ser desenvolvido. 
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OS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA  
PRESENTES EM CADERNOS DE  

PLANEJAMENTO DE PROFESSORAS NA 
DÉCADA DE 1960 

LUCAS GONÇALVES SOARES (UFPEL)  

ALESSANDRA AMARAL DA SILVEIRA (UFPEL) 

 

 

Resumo: Este estudo é resultado de uma investigação que ocorreu a partir de 

uma análise em dois cadernos de planejamento de professoras, sendo elas mãe e 

filha, que lecionavam na cidade de Piratini, localizada no interior do estado do 

Rio Grande do Sul, na década de 1960. O objetivo geral do estudo é descrever a 

cultura escrita presente nas atividades matemáticas nos cadernos das professo-

ras enfatizando as recorrências e diferenças entre eles. Os cadernos fazem parte 

do acervo “Cadernos de Planejamento (Diários de Classe) de Professoras” que é 

mantido e preservado pelo Grupo de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, 

Escrita e dos Livros Escolares (HISALES – FaE – UFPel). A metodologia aplicada é 

baseada na análise documental (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) levando em considera-

ção, também, os pressupostos teóricos acerca dos estudos sobre/com cadernos 

escolares (HÉBRARD, 2001; MIGNOT, 2008; VIÑAO, 2008; PERES, PORTO, 2009; 

A. M. CHARTIER, 2002). Considerando a descrição dos conteúdos e atividades 

matemáticas desenvolvidas nos cadernos de planejamentos consultados, esses 

revelam que o contexto em que as escolas se inserem pode ser determinante no 

planejamento das aulas e definição das estratégias didáticas que foram utiliza-

das.  

 

Palavras-chave: Cadernos de planejamento de professoras. Estratégias pedagó-

gicas. Conteúdos. Atividades matemáticas. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta o resultado de um estudo que tem como 

objetivo descrever as atividades matemáticas de dois cadernos de professoras da 

década de 1960. Tais cadernos fazem parte de um acervo denominado “Cadernos 

de Planejamento (Diários de Classe) de Professoras” que é mantido e preservado 

pelo Grupo de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros 

Escolares (HISALES – FaE – UFPel).  

Para esse texto foram analisados dois cadernos de duas professoras 

(um de 1968 e outro de 1969) que lecionaram em diferentes escolas no municí-

pio de Piratini, localizado no interior do estado do Rio Grande do Sul. A fim de 

preservar os nomes das professoras, a referência dada aqui será “professora do 

Grupo Escolar (G.E)” (a qual elaborou o caderno de 1968) e “professora Escola 

Isolada (E.I)” (a qual elaborou o caderno de 1969). Tanto o caderno da professo-

ra G.E., quanto o caderno da professora E.I foram elaborados para turmas de 2ª 

série.  

Metodologicamente consideramos os cadernos das professoras como 

documento histórico, dada sua importância “[...] tanto por sua inserção na histó-

ria da escola quanto pela preocupação de conservação da qual ele foi objeto, é 

certamente um testemunho precioso do que pode ter sido e ainda é o trabalho 

escolar de escrita” (HÉRBRAD, 2001, p. 121). Também reconhecemos os limites 

operacionais dos cadernos enquanto fonte/objeto de pesquisa, considerando que 

este “silenciam, não dizem nada sobre as intervenções orais ou gestuais do pro-

fessor e dos alunos, sobre seu peso e o modo como ocorrem e se manifestam, 

sobre o ambiente ou clima da sala de aula, sobre as atividades que não deixam 

pistas escritas ou de outro tipo” (VIÑAO, 2008, p. 25). 

Levando em consideração o objetivo da investigação, suas fontes e me-

todologia a fundamentação teórica é pautada na análise documental (LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986) e ancorada nos estudos de Maciel e Rocha (2010), Peres (2000), 

Peres e Porto (2009), Quadros (2006), Saviani (2004), Souza (2004), Vieira 

(2014), Viñao (2008), Marrou (1978), Mignot (2008), Anne Marie Chartier 

(2002), entre outros.  

Com os resultados da investigação pretendemos contribuir acerca do 

campo da História da Educação Matemática. Assim, compreendendo o campo 

maior, entendemos a História como um “campo de produção de conhecimentos, 

que se nutre de teorias explicativas e de fontes, pistas, indícios, vestígios que 

auxiliam a compreender as ações humanas no tempo e no espaço” (STEPHANOU; 

BASTOS, 2009, p. 417). 

 Com a finalidade de auxiliar o leitor, apresentamos a disposição da escri-

ta desse texto que ocorre, além dessa introdução, através das seguintes seções: 

primeiramente dissertamos sobre o uso dos cadernos escolares, em específico de 
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planejamento de professoras, enquanto fonte de estudos históricos; em segundo 

abordamos sobre o acervo de cadernos de planejamento de professoras do grupo 

de pesquisa HISALES (local onde se encontra os exemplares utilizados na pes-

quisa); em terceiro apresentamos, brevemente, o município de Piratini bem co-

mo as escolas que as professoras lecionaram na década de 1960; em quarto são 

descritos os dados levantados seguido de sua análise; e por fim, as considerações 

finais que retoma os principais aspectos da investigação. 

 

OS CADERNOS DE PLANEJAMENTO COMO FONTE/OBJETO DE ESTUDO 

 

O percurso metodológico da pesquisa inicia com a coleta de dados, a par-

tir dela é utilizada a metodologia pautada na análise documental, que por meio 

desta é possível acessar informações sobre um determinado contexto que os 

acessos aos sujeitos são impraticáveis diante do suporte utilizado como fonte 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

Para tanto, consideramos os cadernos de planejamento de professoras 

como importante suporte gráfico, diante do seu espaço representativo da cultura 

material escolar que oferece subsídios para pensar as transformações ou perma-

nências das práticas pedagógicas ao longo da história. No entanto, 

No trabalho com os cadernos, é importante ter-se em conta que, por um lado, reve-
lam indícios de práticas, demonstram escolhas e opções teóricas e metodológicas 
das professoras, concepções de língua e ensino, mas, por outro, possuem limita-
ções enquanto objeto-fonte de investigação, uma vez que, obviamente eles não di-
zem tudo do cotidiano de sala de aula [...] (PERES; PORTO, 2009, p.3) 

Entretanto, a citação anterior nos alerta para a limitação da fon-

te/objeto, uma vez que nem tudo que acontece na sala de aula pode estar repre-

sentado nos cadernos, apesar da intensidade de informações registradas neles. 

Dada sua importância, tratamos os cadernos na perspectiva de um do-

cumento histórico, compreendendo que “é um documento toda a fonte de infor-

mação de que o espírito do historiador sabe tirar qualquer coisa para o conheci-

mento do passado humano, encarado sob o ângulo da pergunta que lhe foi feita” 

(MARROU, p. 69, 1978). Para tanto, ressaltamos que “o documento em si não é 

história, não faz história. São as perguntas que o pesquisador tem a fazer ao ma-

terial que lhe conferem sentido” (GALVÃO; LOPES, 2010, p. 78), atribuindo ao 

historiador à função de transformar os vestígios encontrados em documentos 

históricos.   

Por se caracterizar como um objeto memória (MIGNOT, s/d) e ser pró-

prio da cultura escolar, o caderno pode indicar aspectos da relação professor-

aluno passíveis de serem revelados a partir das escritas ali realizadas que abor-

dam desde os saberes até as regras escolares. É possível, então, que o suporte 
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venha refletir “a cultura própria do nível, etapa ou ciclo de ensino em que é utili-

zado” (VIÑAO, 2008, p. 22).  

 De modo geral, então, os cadernos escolares estão sendo utilizados como 

fonte de estudo na medida em que, apesar da sua não-neutralidade, apresentam 

indícios de certas práticas pedagógicos em determinados tempos. A partir da sua 

perspectiva memorialística pode vir a acompanhar as reformas ocorridas e po-

dendo representar a cultura de determinado nível ou modalidade escolar. Nessa 

pesquisa os cadernos podem revelar alguns aspectos do ensino da matemática 

no ensino primário na década de 60. 

Visando contribuir com a história, com a memória da educação desde 

2006 o grupo de pesquisa HISALES tem investido fortemente na constituição e 

manutenção de acervos “[...] que preservem a história e a memória da alfabetiza-

ção, salvaguardando fontes que permitem uma melhor compreensão dos proces-

sos educacionais numa perspectiva histórica” (PERES; RAMIL, 2015, p. 298). 

Atualmente, seu acervo é constituído por: cadernos escolares de alunos, cader-

nos de planejamento de professoras, livros escolares e cartilhas produzidas no 

Rio Grande do Sul, materiais didáticos-pedagógicos e o recente acervo de escritas 

ordinárias. 

O acervo no qual as fontes utilizadas nesta pesquisa foram encontradas é 

o de cadernos de planejamento de professoras, ou como também denominado no 

estado do Rio Grande do Sul “diários de classe”. Os referidos manuscritos apre-

sentam a rotina sistemática de uma sala de aula, neles registravam-se atividades 

cotidianas e tarefas previamente elaboradas por professoras para que fossem 

aplicadas com seus alunos. A tabela a seguir apresenta a quantidade de exempla-

res no acervo do HISALES. 

 

Tabela 1- Quantidade de Cadernos de Planejamento presente no acervo do HIS-

ALES 

CADERNOS DE PLANEJAMENTO (DIÁRIOS DE CLASSE) DE PROFESSORAS 

Década  Quantidade  

Ciclo de alfabetização Outras séries Outros*  

1960 02 02 23 

1970 06 07 

1980 20 23 

1990 39 25 

2000 75 17 

2010 10 – 

TOTAL 152 74 

*Relatórios de estágios / controles de frequência e de merenda / protocolos / observações / 

escola normal 
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TOTAL 

GERAL 
226 Cadernos de Planejamento/Diários de Classe (Ciclo de alfabetização + Ou-

tras séries) + 23 Cadernos com outras finalidades* 

Fonte: Banco de dados HISALES.76 

 

 

O MUNICÍPIO DE PIRATINI E OS ESPAÇOS ESCOLARES DAS PROFESSORAS: 

os lugares de produção dos cadernos de planejamento 

 

Os cadernos de professoras que compõem este estudo são oriundos do 

município de Piratini, cidade localizada no estado do Rio Grande do Sul, a 344 km 

de distância da capital gaúcha. Conforme o IBGE de 2010 a cidade conta com uma 

população de um pouco mais de 20.000 mil pessoas. De acordo com o Plano Mu-

nicipal de Educação (PME), elaborado em 2014, atualmente, a rede escolar é 

constituída de 09 instituições municipais, que atendem desde a Educação Infantil 

até o Ensino fundamental destaque que apenas 02 estão localizadas na Zona 

Urbana. A rede estadual conta com 08 escolas de Ensino Fundamental 05 delas 

na Zona Urbana, sendo que uma delas oferece Educação Infantil, Curso Normal, 

Ensino Médio, Integrado e Politécnico e Curso Técnico. 

O PME (2014) apresenta um breve histórico sobre a educação no mu-

nicípio que visa evidenciar a expansão escolarização na cidade. No trecho a se-

guir fica visível a ampliação. 

Em 1953, passaram a existir as Aulas Municipais, denominação atribuída, na épo-
ca, segundo registros no Livro de Cadastros de Professores da Prefeitura Munici-
pal, às Escolas Municipais. Neste ano, tais Aulas contavam com 42 professores e as 
mesmas aconteciam em residências de particulares, de professores ou em prédios 
públicos do Município. No ano de 1959, existiam 13 Aulas e 421 alunos; um ano 
após, em 1960, os registros mostram um aumento considerável nestes números, 
pois eram 41 Aulas e 1.121 alunos atendidos em escolas multisseriadas, da 1ª a 5ª 
Série. (Ibid. 17) 

No entanto, no PME não consta nenhuma informação sobre os perío-

dos dos cadernos que estão sendo analisados neste estudo, 1968 e 1969. No 

documento após essa explanação há um salto e as informações que são apresen-

tadas logo a seguir do trecho acima já se referem à década de 1990. Mesmo as-

sim, consultar o documento foi bastante produtivo para nos dar noção sobre a 

rede escolar da cidade de Piratini/RS.  

Ao manusear os cadernos das professoras algumas informações apare-

cem como, por exemplo, o nome da escola. No caderno catalogado pelo acervo do 

                                                           
76Disponível em <http://wp.ufpel.edu.br/hisales/?page_id=14>Consulta realiza em novembro de 2017. 
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grupo de pesquisa HISALES como CPOS77. 01/1968 temos a referência que foi 

utilizado em uma 2ª série no grupo escolar, já o outro caderno CPOS. 01/1969 

consta também a escolarização, 2ª série e que foi usado na escola municipal Du-

que de Caxias. 

Para entendermos sobre a instituição do primeiro caderno buscamos 

informações sobre grupo escolar, pois sabemos que houve um forte investimen-

to, principalmente, por parte do RGS com o intuito de modernizar a educação no 

estado. De acordo com Saviani (2004), os grupos escolares acabaram sendo um 

movimento tipicamente urbano que vinha ao encontro dos ideais republicanos. 

No espaço rural ainda predominava as escolas denominadas isoladas que sofriam 

fortes críticas por parte dos republicanos sobre “o fato de haver um único pro-

fessor para atender os diferentes níveis de aprendizagem dos alunos, falta de 

controle do estado sobre as escolas isoladas, falta de material, falta de espaço 

apropriado para escola, baixa frequência dos alunos, dentre outros problemas” 

(MACIEL; ROCHA, 2010, p.359/360), ou seja, este tipo de escola era considerado 

um atraso para o desenvolvimento da vida republicana, que via na educação a 

solução para muitos problemas da época como, por exemplo, a baixa escolariza-

ção, a ociosidade das crianças e jovens, a necessidade de introduzir novos valo-

res considerados morais e adequados para o período, etc. 

Os grupos escolares foram criados para configurar uma nova organiza-

ção para a escola, os mesmos também eram chamados de escolas graduadas, já 

que uma das suas principais características era possuir turmas seriadas.  

A escola graduada fundamentava-se essencialmente na classificação dos alunos 
pelo nível de conhecimento em agrupamentos supostamente homogêneos, impli-
cando a constituição das classes. Pressupunha, também, a adoção do ensino simul-
tâneo, a racionalização curricular, controle e distribuição ordenada dos conteúdos 
e do tempo (graduação dos programas e estabelecimento de horários), a introdu-
ção de um sistema de avaliação, a divisão do trabalho docente e um edifício escolar 
compreendendo várias salas de aula e vários professores. O modelo colocava em 
correspondência a distribuição do espaço com os elementos da racionalização pe-
dagógica – em cada sala de aula uma classe referente a uma série; para cada classe, 
um professor. (SOUZA, 2004, p. 114) 

Para ser classificada como grupo escolar ou escola isolada era levado 

em consideração o número de alunos e professores. No caso do grupo escolar, 

era necessário legalmente no máximo 200 alunos matriculados, mas que isso 

havia uma outra denominação, colégio elementar. 

Sendo assim, esse tipo de modelo escolar, que teve seu início em 1910, 

foi considerado competente para a formação da alta sociedade e colocava em 

vigência uma nova concepção educacional. Na tese de Peres (2000, p. 16) esse 

                                                           
77Caderno de Planejamento de Outras Séries – Nomenclatura utilizada pelo grupo HISALES para identifi-

car cadernos de planejamento de professores destinados a outras séries que não a alfabetização – a 2ª série 
não era considerada período de Alfabetização até 2006 com implantação do Ensino Fundamental de 9 anos.  
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investimento republicano é apresentado como uma “renovação pedagógica” que 

instaurava “novas práticas escolares”, consequentemente, uma cultura escolar 

no estado do Rio Grande do Sul. 

Diante deste contexto cabe destacar que na década de 1930, a nível fe-

deral, houve um forte investimento de nacionalização educacional e o estado do 

RGS não ficou fora deste movimento, discussão essa desenvolvida na tese de 

Quadros (2006). Outro marco na reforma educacional do estado foi em 1943, 

com a transformação da Secção Técnica da Diretoria Geral de Instrução no Cen-

tro de Pesquisas e Orientação Educacionais - CPOE/RS tendo forte atuação no 

controle na organização do sistema educacional “Para tanto, buscou-se estabele-

cer políticas, disciplinar, monitorar, avaliar e dirigir os modos pelos quais a re-

forma foi constituída.” (QUADROS, 2006, p.125). Esse órgão de controle e orien-

tação teve grande atuação no estado gaúcho até a década de 1970 tendo como 

uma de suas funções disseminar conhecimentos no campo pedagógico. Os encer-

ramentos das atividades CPOE/RS se concretizam com a chegada do Coronel 

Mauro Costa Rodrigues como secretário da Educação do Rio Grande do Sul, no 

auge da ditadura militar no Brasil. 

Resgatamos esses acontecimentos, pois é neste cenário de mudanças 

educacionais baseadas em reformas e em renovações pedagógicas que os cader-

nos de professoras que estão sendo consultado neste estudo foram produzidos. 

O caderno mais antigo, 1968, conservado pelo grupo de pesquisa HISALES faz 

referência ao Grupo Escolar de Piratini. 

Sobre o segundo caderno de 1969 foi atribuído algumas definições, 

como: educação rural, escola unidocente e turma multisseriada. O estudo de 

Viera (2014) detalhou a escola Municipal Duque de Caxias como base nos dados 

localizados registra que existia apenas uma sala de aula, descreve ainda que 

(...) o banheiro é inexistente, assim como, também não existia água encanada, de 
acordo com dados retirados da ficha da escola. Esses dados mostram que a insti-
tuição foi construída no ano de 1953 numa área de 5.000m2, adquirida por meio 
de doação. O mobiliário da escola era constituído por 12 classes, 2 bancos, 1 mesa, 
1 armário e 1 quadro verde, porém, não é possível mensurar quais as condições fí-
sicas tanto da escola quando do mobiliário disponível na instituição, assim como a 
real distribuição dos sujeitos nesse espaço. (ibidem. p. 57) 

De acordo com a descrição apresentada na citação é possível perceber 

que as críticas às escolas isoladas se faziam “[...] contundente especialmente no 

campo da higiene. Falta de instalações adequadas, iluminação insuficiente, ina-

dequação dos móveis escolares eram apontadas como as principais razões da 

ineficiência escolar.” (VIDAL; GVIRTZ, 1998, p.18). 

Conforme buscamos evidenciar os cadernos analisados referem-se aos 

espaços escolares distintos com organizações pedagógica e didáticas bastante 

peculiaridades propostas para os G.E e para as E.I. Além disso, também tivemos a 
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intenção de destacar a atuação do CPOE, pois como foi mencionado esse centro 

direcionava a educação no estado gaúcho. Considerando os aspectos espaciais e 

temporais de produção das fontes, a seguir apresentamos a análise que sucede-

ram das coletas de dados. 

 

APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS ENTRE O TRABALHO COM A MATE-

MÁTICA NA ESCOLA ISOLADA E NO GRUPO ESCOLAR  

 

Iniciamos descrevendo nosso corpus de pesquisa, a escolha foi por dois 

cadernos de planejamentos de professoras, datados de 1968 e 1969. Optamos 

por esses por três motivos: 1 – por serem os cadernos de planejamentos mais 

antigos do grupo de pesquisa HISALES; 2 - por pertencerem a mãe (1968) e filha 

(1969)78 e 3 – por estarem em contextos diferentes (1969 - escola isolada, mul-

tisseriada e no campo; 1968 - grupo escolar). Para fins de análise tomamos como 

base o caderno que tinha um período menor de planejamentos (1969), este con-

tém aulas planejadas para o mês de abril e para o começo do mês de julho, dessa 

forma, utilizaremos o mesmo período no outro caderno. Faremos um estudo 

comparativo entre esses dois suportes.  

Considerando o período detalhado acima o caderno de 1968 pertencia 

à professora do Grupo Escolar (G.E), trata-se de um caderno pequeno de 48 fo-

lhas pautadas, sem capa e contracapa, contendo 26 aulas planejadas. O caderno 

de 1969, foi elaborado pela professora da Escola Isolada (E.I), trata-se de um 

caderno pequeno, de 48 folhas pautadas, encontra-se em melhor estado de con-

servação, com capa e contracapa revestidos com papel presente (encapadas), o 

mesmo apresenta 32 aulas no período de recorte.  

Chama a atenção nos dois cadernos é que na maioria dos dias aparece, 

pelo menos, uma atividade de matemática. A professora do G.E. planejou 26 au-

las, dessas 21 apresentavam atividades de Matemática (80%). A professora da 

E.I. planejou 32 aulas, dessas 21 com atividades de Matemática (65%). Mesmo 

com essa atenção dada às atividades que envolvem os conteúdos de Matemática, 

destacamos que as mesmas eram desenvolvidas nos últimos períodos do plane-

jamento ou ficavam de atividades para casa “tema”. 

Os planejamentos não registram o momento de conceituação e explica-

ção dos conteúdos, aparecem apenas os exercícios utilizados para fixação dos 

mesmos, em sua maioria “mecânicos”, com enunciados curtos e repetitivos (Ar-

ma e efetua).  

A professora do G.E dá maior ênfase para o trabalho com a Matemática, 

80% dos seus planejamentos apresentam atividades com esse propósito. Obser-

                                                           
78Informação essa obtida através da pesquisa de VIERA (2014), no seu estudo a autora não utiliza os cader-

nos aqui consultados, porém em entrevista com a professora da E.I, a mesma afirma que o caderno de 1969 
foi de sua filha. 



250 

 

va-se também, conforme quadro 01, que há uma sequência na graduação de difi-

culdades dos exercícios e conteúdos. Tomando as operações fundamentais, por 

exemplo, a professora começa com a Adição até a dezena (01/04), e vai gradu-

ando a dificuldade dos exercícios e em julho (04) está trabalhando com adição, 

subtração e multiplicação, ou seja, foi realizado um trabalho gradativo e sequen-

cial.  

 

Quadro 01– Descrição das atividades e conteúdos desenvolvidos no ca-

derno de planejamento do Grupo Escolar – 1968 

 

DIA/MÊS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS 

01/04 Operação de adição apenas até a dezena – sequência de números de 

1 a 200; 

02/04 Exercícios com sequência (o aluno deveria descobrir o “segre-

do/razão” para preencher as lacunas), números romanos de 1 a 6; 

03/04 Operações “armadas” subtração – sem auxílio a ordem superior; 

04/04 Números pares de 2 a 30; romanos de 1 a 12; composição do núme-

ro; 

05/04 Dezena e dúzia; 

08/04 Situações problema – dezena, dúzia, meia dúzia, meia dezena e do-

bro; 

09/04 Adição com duas parcelas até a centena; 

10/04 Operações de adição até a centena; subtração até a dezena;  

15/04 Adição operações; 

16/04 Adição – operações; 

17/04 Adição até a centena; 

18/04 Adição operação até a centena 

19/04 Dúzia, dezena; Operações com adição; 

22/04 Horas – desenhando no quadro o relógio e explicando – primeira vez 

que um momento de explicação é detalhado; números romanos 1 a 

12, ordem decrescente; 

23/04 Adição e subtração até a dezena; 

24/04 Operações de adição até a centena; 

25/04 Sabatina contemplando os conteúdos trabalhados em aula até o 

momento; 

29/04 Adição e subtração até a centena; 

 

03/07 Situações problema com sistema monetário e dezenas; 

04/07 Adição, subtração e multiplicação – sempre armadas; antecessor e 

sucessor; dobro; Hora; Composição e decomposição; 
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DIA/MÊS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS 

 

05/07 Composição e decomposição do número e operações de Adição, Sub-

tração e Multiplicação – até a centena. 

Fonte: Caderno CPOS_01_1968_C13 acervo Cadernos de Planejamento (Diários 

de Classe) de Professoras - HISALES – FaE – UFPel. 

 

O mesmo não ocorre com a professora da E.I. que dá menos ênfase ao 

trabalho com a Matemática (65% de seus planejamentos), conforme quadro 2, 

nota-se que não segue uma sequência lógica (didática) nos exercícios, tomando 

novamente as operações fundamentais, a professora começa (2/04) com as qua-

tro operações até a unidade de milhar, no final de abril (30/04) trabalhou com 

atividades com dificuldade menor, apenas adição e subtração - até a centena -  e 

somente em julho (11/07) retoma com atividades com nível de dificuldade se-

melhantes ao início de abril. 

 

Quadro 02– Descrição das atividades e conteúdos desenvolvidos no caderno de 

planejamento de escola multisseriada- 1969 

DIA/MÊS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS 

02/04 É realizada uma revisão – decomposição dos números ordens até a 

centena e com operação de adição e subtração sem indicação, opera-

ção “armada” (números até a centena) – enunciados: completa e 

efetue; 

03/04 Composição e decomposição de números até a centena e introduz o 

milhar – não há registro de explicação, apenas o exercício; Sucessor 

e antecessor também (escreve o que vem antes e o que vem depois); 

pede para escrever a sequência de números naturais de 100 a 200; 

08/04 Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão – operações indicada, os 

alunos deveriam “Armar e efetuar”; 

09/04 Escrever a sequência de números de 10 em 10 – até 50; completar a 

sequência, os alunos deveriam encontrar o “segredo/razão” e preen-

cher as lacunas – e situações problema; trabalho com dúzia nos pro-

blemas; 

10/04 Operações indicadas – sem divisão; decomposição de números até a 

centena; sequência de 100 a 200; números romanos – sem registro 

de explicação; 

11/04 Decomposição do número – até a centena; operações indicadas – 

com dificuldade menor que as anteriores (divisão com dividendo até 

a dezena); exercícios com números romanos; 

12/04 Arma e efetua – quatro operações – divisão até a centena no divi-
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DIA/MÊS DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E CONTEÚDOS DESENVOLVIDOS 

dendo; 

13/04 Uma situação problema com dúzia; decomposição até a centena; 

15/04 Escreve os números de 10 em 10 até 50; sequência numérica com 

“segredo/razão”; Ordem crescente e decrescente; Sistema monetário 

– compra e venda; 

16/04 Arma e efetua – sem divisão – metade e dobro; 

17/04 Efetua – sem indicação com as 4 operações fundamentais; números 

de 1 a 30 em romanos; 

18/04 Situações problema (sistema monetário e adição); decomposição; 

escrever as quantidades monetárias com o uso do cifrão; sequência 

de 0 a 100; 

19/04 Arma e efetua – sem divisão; ordem decrescente; 

22/04 Sistema monetário; ordem decrescente de 10 em 10; números pares; 

Números Romanos; 

25/04 Sabatina de matemática - aparecem todos os conteúdos trabalhados, 

alguns exercícios muito semelhantes aos dados em aula; 

30/04 Situações problema – adição e subtração; operações adição e subtra-

ção armadas (com menor dificuldade que na primeira aula); 

01/07 Situações problema (dúzia, meia dúzia); operações já armadas; 

02/07 Ordem crescente e números pares e ímpares; 

04/07 Composição de números; números Romanos; figuras espaciais (cu-

bo, cilindro e esfera); operações indicadas (divisão até o milhar) 

10/07 Situações problema com dúzia e divisão simples; composição de 

números. 

11/07 Operações indicadas; Decomposição de números.  

Fonte: Caderno CPOS_01_1969 do acervo Cadernos de Planejamento (Diários de 

Classe) de Professoras - HISALES – FaE – UFPel. 

 

Ainda em relação às operações fundamentais, a professora do G.E. traz 

nos exercícios as operações sempre “armadas”, enquanto a professora da E.I. 

apresenta os exercícios das duas maneiras “armadas” e apenas indicadas ficando 

por conta do aluno “armar” a operação para desenvolver o cálculo.  

Nos dois cadernos a uma preocupação com o trabalho com conceitos 

como dúzia e dezena. Também com as sequências numéricas, os alunos devem 

escrever de 1 a 100, de 100 a 200. O conteúdo de Números romanos aparece nos 

dois planejamentos. Observamos uma atividade de preencher as lacunas da se-

quência, após descobrir o segredo que é praticamente igual nos dois cadernos. 

Como é possível visualizar na figura 1 logo a seguir.  
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Figura 1:Sequência numérica registrada nos cadernos E.I e G.E, respectivamente. 

 

 
 

 
Fonte: Acervo cadernos de planejamento grupo de pesquisa HISALES 

 

Também as situações problemas (problemas) são recorrentes e abor-

dam diferentes conteúdos. Composição e decomposição de números são bem 

explorados nos planejamentos das duas professoras, porém acaba sendo mais 

enfatizado pela professora de 1969. 

As avaliações “sabatinas”, encontradas nos dois cadernos, eram possi-

velmente passadas no quadro. Nesses instrumentos de avaliação fora solicitado 

exatamente o que fora cobrado em aula, na mesma ordem em que os conteúdos 

foram trabalhados e com atividades semelhantes às dadas em aula.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A consulta nos cadernos possibilitou a análise dos planos de aula elabo-

rados por essas duas professoras, do G.E. e da E.I., nos permite algumas conside-

rações, entre elas que o fato de se tratarem de redes e contextos diferentes não 

determina um distanciamento grande entre os conhecimentos a serem trabalha-

dos em uma mesma série, pois os conteúdos são praticamente os mesmos, ou 

seja, seguia-se o programa proposto para a 2ª série. Contudo, considerando a 

descrição das atividades propostas para desenvolver esses conteúdos (sequên-

cia, grau de dificuldade) revelam que o contexto onde a escola se insere pode ser 

determinante nas estratégias didáticas a serem utilizadas. 
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Nessa direção, ainda é possível considerar que a professora da E.I., titu-

lar das turmas de 1ª a 5ª série, além de se desdobrar para atender diferentes 

adiantamentos, tinha que dar conta da limpeza, merenda e serviços de secretaria 

da escola, o que pode ter sido um fator preponderante na falta de encadeamento 

das suas aulas no que tange a Matemática. Já a professora do G.E., trabalhava 

apenas com uma turma e tinha pessoas responsáveis pelos outros setores da 

escola (limpeza, secretaria, direção…), além de um acompanhamento mais pre-

sente da direção da escola. Um papel de cobrança? Pode ser que sim, mas que 

também poderia ser pedagógico e contribuir no trabalho, que se apresentou mais 

sequencial na apresentação dos conteúdos e nível de dificuldade dos mesmos.  

Mesmo com o acompanhamento dado a professora do G.E. destacado no 

parágrafo anterior, as atividades de matemática dos dois cadernos, sempre fo-

ram desenvolvidas nos últimos períodos do turno. Acreditamos que essa situa-

ção possa ser determinante para o baixo rendimento de alguns alunos, princi-

palmente nos anos iniciais, em relação à Matemática, visto que, ao final do turno 

os alunos já estão cansados e podem encontrar dificuldade para desenvolver 

suas estratégias matemáticas, não tendo êxito na resolução dos exercícios o que 

leva à frustração.  

 

REFERÊNCIAS 

 
CHARTIER, A. M. Um dispositivo sem autor: cadernos e fichários na escola primária. Tra-
dução: Marta Maria Chagas de Carvalho e Valdeniza Maria da Barra. In: Revista Brasileira 
de História da Educação, Campinas/SP, n. 3, p. 9-26, jan./jun.,2002. 
 
LÜDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 
EPU, 1986. 
 
MACIEL, Francisca Izabel Pereira, ROCHA, Fernanda Cristina Campos da. A criação dos 
Grupos escolares e o mito do sucesso do Ensino Primário em quatro anos (1907-1916). 
In: SCHWARTZ, Cleonara; PERES, Eliane; FRADE, Isabel Cristina (org.). Estudos de Histó-
ria da Alfabetização e da Leitura na escola. Vitória/ES:EDUFES, 2010. 
 
MARROU, Henri-Irénée. Do conhecimento histórico. Rio de Janeiro: Zahar, 1978, 45-60. 
 
MIGNOT, Ana Chrystina Venâncio. Um certo objeto-memória: apontamentos sobre cader-
nos escolares. s/d. Disponível em  
<http://www.lab-eduimagem.pro.br/frames/seminarios/pdf/commig.pdf>. Acessado em 
26/12/2016.  
 
_______. Um objeto quase invisível. In: MIGNOT, Ana Chrystina Mignot (org.). Cadernos à 
vista. Escola, memória e cultura escrita. Rio de Janeiro: Ed. EdUERJ, 2008. 
 
PERES, Eliane. Aprendendo formas de pensar, de sentir e de agir: a escola como oficina da 
vida - discursos pedagógicos e práticas escolares da escola pública primária gaúcha 
(1909-1959). Belo Horizonte: UFMG, 493f. Tese (doutorado em Educação). Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Minas Gerais, 2000. 



255 

 

 
PERES, E.; RAMIL, C. de A. A constituição dos acervos do grupo de pesquisa história da 
alfabetização, leitura, escrita e dos livros escolares e sua contribuição para as investiga-
ções em educação. In: Revista História da Educação. Porto Alegre. v. 19, n. 47, set./dez, 
2015, p. 297-311. Disponível em: 
<http://seer.ufrgs.br/index.php/asphe/article/view/57961/pdf_105> Acesso em: 
out/2015. 
 
QUADROS Claudemir de. Reforma, ciência e profissionalização da educação: o Centro  
de Pesquisas e Orientação Educacionais do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: UFRGS, 429f. 
Tese (doutorado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
do Rio Grande do Sul, 2006.  
 
SAVIANI, Dermeval. O legado educacional do “longo século XX” brasileiro. In: SAVIANI, 
Dermeval (et. al.). O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas, SP: Autores 
Associados, 2004. 
  
SOUZA, Rosa Fátima de. Lições da escola primária. In: SAVIANI, Dermeval (et. al.). O lega-
do educacional do século XX no Brasil. Campinas, SP: Autores Associados, 2004. 
 
VIEIRA, Cícera Marcelina. O uso de cartilhas no processo de alfabetização: um estudo 
a partir de cadernos de planejamento de uma professora (1983-2000). Pelotas: UFPel. 
Dissertação (Mestrado em Educação). Programa de Pós-Graduação em Educação, Univer-
sidade Federal de Pelotas, 2014. 
 
VIDAL, Diana e GVIRTZ, Silvina. O ensino da escrita e a conformação da modernidade 
escolar Brasil e Argentina, 1880-1940. In: Revista Brasileira de Educação. Mai/jun./jul. 
/ago. N º 8, 1998. 
 
VIÑAO, A. Os cadernos escolares como fonte histórica: aspectos metodológicos e historio-
gráficos. In: Cadernos à vista: escola, memória e cultura escrita. Ana Crystina Venancio 
Mignot (org.). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008. 
 



256 

 

PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA: ENCON-
TROS E PROSAS ENTRE PAULO FREIRE E 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 

JOÃO PAULO REIS COSTA (UNISC/EFASC) 

MARIANA BARBOSA DE SOUZA (UNISC) 

 

 

Resumo: O presente artigo pretende analisar a Pedagogia da Alternância e suas 

relações com Paulo Freire e Boaventura de Sousa Santos, a partir da realidade 

concreta experienciada pela Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – 

EFASC. A sustentação teórica do presente artigo envolve os ensinamentos de 

Paulo Freire, entendendo que os saberes não são hierárquicos, mas sim comple-

mentares, provocando uma discussão de construção do saber, que dialogue com 

uma perspectiva integradora de saberes, como propõe Boaventura de Sousa 

Santos, quando nos instiga a pensar a partir de uma “ecologia de saberes”, justa-

mente rompendo com a estrutura hierárquica da compreensão de ciência exis-

tente, dialogando com uma perspectiva de uma Educação Libertadora. Os quatro 

pilares da EFASC (Associação Local, Pedagogia da Alternância, Formação Integral 

e Desenvolvimento do Meio), associados aos diversos instrumentos pedagógicos 

podem contribuir para o Desenvolvimento de uma região, como o Vale do Rio 

Pardo/RS, por meio da formação de filhos/as de agricultores da região, num 

curso de Ensino Médio Técnico em Agricultura. A abordagem é qualitativa e rea-

lizada através de análise e interpretação dos referenciais teóricos, bem como dos 

dados arrecadados com pesquisa documental e experiência empírica de trabalho 

junto à escola. 

 

Palavras-chave: Pedagogia da Alternância. Educação do Campo. Povos do Cam-

po. Educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo busca compreender a Pedagogia da Alternância e suas 

relações com Paulo Freire e Boaventura de Sousa Santos, a partir da realidade 

concreta experienciada pela Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul – 

EFASC. O embasamento teórico se dá a partir de dois autores principais e seus 

ensinamentos: Paulo Freire e Boaventura de Sousa Santos, buscando entender o 

que o último autor chama de “ecologia de saberes” e relacionando esse conceito à 

educação emancipadora proposta por Freire. 

Para tanto são descritos o histórico da Pedagogia da Alternância no mun-

do, no Brasil, no Rio Grande do Sul e na região do Vale do Rio Pardo, na qual en-

contra-se inserta a EFASC. Ademais, são indicados os pilares da EFASC e como 

ocorre o desenvolvimento do meio em que a escola está localizada. 

Utilizando uma abordagem qualitativa e realizando uma análise e inter-

pretação de referenciais teóricos relativos à temática em análise, além de dados 

arrecadados em documentos e experiência empírica junto à escola, este artigo é 

composto das seguintes partes: introdução; histórico da Pedagogia da Alternân-

cia; os pilares de uma Escola Família Agrícola; a relação estabelecida entre os 

conceitos de “práxis” e “ecologia de saberes” (FREIRE, 1983/1996/2009 e SAN-

TOS, 2007); e considerações finais. 

 

2 UM BREVE HISTÓRICO DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA 

 

Os registros que remetem, ao que chamamos hoje de Pedagogia da Alter-

nância, remontam basicamente à França dos anos de 1930, mais precisamente 

1935, num vilarejo de Lauzun, no sudoeste francês. Uma Europa urbana e indus-

trial, que não via mais o progresso e futuro no Campo, especialmente num campo 

de vilarejos produtores de alimentos para subsistência e de venda do excedente. 

Com isso, o olhar dos/as agricultores/as para a Educação era de preocupação, 

pois estava a Escola de uma maneira geral, organizada para que seus filhos/as 

não vissem no Campo possibilidades de seguirem suas vidas. Observemos esse 

diálogo entre um padre e um agricultor sobre Educação e vida no Campo: 

Um agricultor e o padre conversavam uma tarde de junho de 1935. Pelas testas 
enrugadas e pelo tom geral as vozes, podia perceber-se que uma preocupação pro-
funda dominava a conversa. De fato, a conversa estava centrada sobre o futuro de 
um belo adolescente que havia ingressado há um ano no certificado de estudos. – 
Ele tem nojo da escola superior, dizia seu pai. Cada vez que ele deve ir à escola 
aparecem novas lamentações. Entretanto parar de estudar aos 13 anos é lamentá-
vel!... – Sim, é sempre isso: o agricultor, não vale grande coisa na sociedade france-
sa, respondeu o padre. Para as crianças, a escola primária é até os 13 anos.  – E daí 
o que vale esta escola? Nós temos excelentes professores – quando não se metem a 
fazer política – mas programas detestáveis!... Mesmo o certificado de estudos não 
significa mais nada.... Um ano depois, aqueles que obtiveram, não sabem nada mais 
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que os outros! – E depois, colocar nossos filhos num pensionato custa caro! Pouco 
dinheiro não resolve não! E para chegar a que? Ver nossos filhos nos olharem do 
alto quando eles retornam após três meses de pensionato na cidade. A terra, eles 
começam rápido a achar que ela está muito baixa, estes jovens agricultores trans-
formados em urbanos “sábios” ... – Sábios! Se pelo menos ficassem sábios. Mas lá 
também, os programas não são feitos para a agricultura! Aliás, as turmas são gran-
des demais; o professor dá seu curso, compreenda quem puder. Ele não pode se 
ocupar de cada um em particular.  – E as escolas de agricultura? Ah! Sim.... Quantos 
verdadeiros agricultores o senhor já viu sair de uma escola de agricultura? – 
(TANTON, 1999, p. 98-99). 

Ali estavam lançadas as bases para uma nova proposta de formação para 

filhos/as de agricultores/as naquela região, aliado ao saber do padre com o saber 

dos/as agricultores/as, aliando os estudos da escola (inicialmente sacristia) com 

os estudos de casa (propriedades agrícolas). Assim, a Pedagogia da Alternância, 

que mais trade vai ganhar esse nome, inclusive saindo do território francês e 

ganhando o mundo, parte do pressuposto de que o jovem deve permanecer um 

período em casa e outro na EFA79(Escola Família Agrícola), alternando momen-

tos de sua formação, que se complementam, proporcionando a possibilidade de 

uma formação integral: Família/Comunidade e Escola, numa aproximação de 

interação e somatória na formação dos jovens estudantes. 

A pedagogia da Alternância, como uma metodologia para organizar a educação do 
campo, tem raízes nas lutas dos agricultores familiares franceses da década de 
1930. Os jovens que ficavam no campo, geralmente não tinham acesso à formação 
escolar em níveis mais elevados, a tendência (...) era estudar nas escolas do meio 
urbano, sendo que a maioria dos que saiam para estudar na cidade não voltavam 
pro campo (...) por isso a iniciativa de uma escola diferenciada podia reverter o 
processo e não precisar sair do campo para estudar e nem estudar para sair do 
campo. Escola camponesa foi a primeira denominação dada pelos agricultores an-
tes de passar a ser chamada de Casa Familiar ou Escola Família (BEGNAMI, 2004, 
p. 4). 

Com o crescimento da Pedagogia da Alternância no mundo, em 1975, em 

Dakar, no Senegal, entre 12 e 16 de maio é dado um passo importante para a 

articulação da pedagogia da Alternância, a criação da Logo (da representação) 

em seguida da AIMFR (Associação Internacional dos Movimentos Familiares de 

Formação Rural). 

 

 

 

 

                                                           
79 Usaremos apenas a definição de EFA (Escola Família Agrícola) sem entrar nas demais nominações de 

entidades que trabalham com a Pedagogia da Alternância, como CFR (Casa Familiar Rural) ou entidade 

política como CEFFA (Centros Familiares de Formação por Alternância), ECOR (escolas Comunitárias 
Rurais) e demais nomenclaturas. 
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2.1 A Pedagogia da Alternância no Brasil e as EFAs no Rio Grande do Sul 

 

A Pedagogia da Alternância no Brasil, inicia sua caminhada no sul do Espí-

rito Santo, ainda na década de 1960, trazida por imigrantes italianos. Desde en-

tão, com um forte apoio da igreja, junto a agricultores familiares e entidades 

locais, nasce uma experiência em educação junto aos agricultores/as familiares, 

o que mais tarde se transformaria num movimento de vanguarda no quesito 

Educação do Campo no Brasil. 

As primeiras iniciativas de criação de EFAs no Espírito Santo se desenvolveu junto 
aos agricultores, empobrecidos pela política do intervencionismo econômico esta-
tal que excluía a agricultura familiar em detrimento da grande empresa agrícola 
moderna (...). Para operacionalizar o projeto EFA, cria-se o Movimento de Educa-
ção Promocional do Espírito Santo – MEPES, que é fundado em abril de 1968 como 
entidade civil mantenedora, filantrópica e sem fins lucrativos. Uma organização de 
inspiração cristã, sensibilizada pela situação grave de crise econômica e social que 
passavam os agricultores do sul daquele estado (...) A experiência inicia, tendo co-
mo referência inspiradora as escolas de alternância da Itália e como apoiadores fi-
nanceiros, entre outros, a Associação dos Amigos do Estado Brasileiro do Espírito 
Santo – AES – uma ONG criada na Itália para ajudar no processo de implantação e 
manutenção (das EFAs) (...) São criadas três EFAs de uma só vez, no ano de 1969, 
quais sejam: Olivânia, Alfredo Chaves e Rio Novo do Sul (BEGNAMI, 2004, p. 4-5). 

Hoje, conforme a UNEFAB (União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas 

do Brasil), fundada em 1982, existem 150 EFAs, em 18 estados da federação, 

envolvendo mais de 10 mil jovens na formação por Alternância desde ensino 

fundamental séries finais, até curso de ensino médio técnico em Agricultura, 

Agropecuária e Agroecologia basicamente. 

Já no Rio Grande do Sul, a pedagogia da Alternância via EFA só se concre-

tiza partir de 25 de julho de 2008, com a fundação da AGEFA80 (Associação Gaú-

cha Pró- Escolas Famílias Agrícolas), sendo essa a associação que vai viabilizar e 

manter atualmente a EFASC (Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul), fun-

dada em 1º de março de 2009, com sede em Santa Cruz do Sul, região central do 

estado, com abrangência de 13 municípios (Santa Cruz do Sul, Sinimbu, Hervei-

ras, Vale do Sol, Vera Cruz, Passo do Sobrado, Vale Verde, General Câmara, Ve-

nâncio Aires, Rio Pardo, Boqueirão do Leão, Gramado Xavier e Mato Leitão). 

 

 

 

 

                                                           
80 Atualmente a AGEFA articula ações com as demais EFAs do RS, Escola Família Agrícola da Serra 

Gaúcha (EFASERRA), fundada em 2013 e atualmente funcionando no município de Caxias do Sul; a 

Escola Família Agrícola de Vale do Sol (EFASOL), fundada em 2014, no município de Vale do Sol; e por 

fim, a EFASUL (Escola Família Agrícola da região Sul) com sede em Canguçu.  
 



260 

 

Figura 1 - O Vale do Rio Pardo / RS, região de atuação da EFASC 

 

 
 

Fonte: FEE. Disponível em:<www.fee.tche.br>. Acesso em: 10 nov.2017. 

 

Desta forma, desde a fundação da AGEFA em 2008, a Pedagogia da Alter-

nância já atendeu(dados computados até 2017), 238 jovens filhos/as de agricul-

tores/as familiares de mais de 30 municípios do RS, portanto, oriundos de mais 

de 200 comunidades do Campo das regiões em questão, chegando a 221 egressos 

na EFASC, até 2017, na qual se formaram 9 turmas. Estabelecendo uma rede 

ampla de parceiros, entre poder público municipal, estadual e federal, assim 

como associações, cooperativas e do setor privado também. Somente a EFASC 

conta com 175 egressos, sendo que deste total 96 jovens concluíram a formação 

de Ensino Médio Técnico em Agricultura. Estando dessa forma a Escola Família 

Agrícola de Santa Cruz do Sul ligada a uma organização estadual (AGEFA), que 

está filiada a nacional (UNEFAB), que por sua vez é membro da internacional 

(AIMFR). 

Assim, tratamos aqui nesse caso, da EFASC, como uma organização articu-

lada com demais instituições que, de maneira multiescalar (local, regional e glo-
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bal) trabalham pelo fortalecimento da Agricultura Familiar e com o fomento da 

Agroecologia no Vale do Rio Pardo, comprometida com a formação de jovens do 

Campo, respeitando os seus quatro pilares de sustentação (Formação Integral, 

Desenvolvimento do Meio, Associação Local, Pedagogia da Alternância), possibi-

litando a organicidade da Pedagogia da Alternância através dos seus instrumen-

tos pedagógicos, que permite ao jovem a opção de permanecer no campo. 

 

3 OS PILARES DE UMA EFA 

 

Aqui faremos uma breve descrição desses pilares que são uma marca e um 

compromisso de uma EFA, o que lhe dá respaldo junto as demais EFAs de uma 

região, estado, país e até mesmo frente as outras experiências de EFAs no mun-

do. Nesse caso, esses “pilares” vão ser constituídos ao longo desses 82 anos de 

Pedagogia da Alternância no mundo, permitindo assim uma possibilidade de 

identificação entre as instituições que assim se denominam e se reconhecem. 

Evidentemente que não se trata aqui de afirmar que “é assim” em todas as EFAs 

ou de que todas devam seguir essa prerrogativa de estruturação e organização, 

justamente porque há uma infinidade de experiências que se aproximam mais ou 

menos dessa diretriz. Nesse caso, assim a EFASC se constitui, buscando seguir ao 

máximo essa orientação 

 

Figura 2– Os Pilares de uma EFA 

 

 
Fonte: Elaboração da Equipe Pedagógica nacional – 2009 e Material pedagógico 

interno EFASC – 2011. 
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3.1 A Associação Local 

 

A Associação Local representa a ligação entre as demandas familiares e 

comunitárias na escola, fazendo com que a EFA esteja conectada com a realidade 

em que está inserida, para buscar construir alternativas frente às necessidades 

do meio. Desta forma o poder de decisão final numa EFA recai basicamente sobre 

a sua Associação Local, daí a importância dos/as agricultores/as que são 

pais/mães ou responsáveis estarem à frente dessa instância, para que ela tenha 

compromisso com os principais interessados nesse processo de ensino-

aprendizado, ou seja, as famílias, juntamente com os jovens. Do contrário, ausen-

tes da EFA, outros interesses poderão se impor, tanto públicos, quanto privados, 

que podem não ser os mesmos dos/as agricultores/as e suas comunidades. 

As famílias passam a participar do processo formativo-associativo do CEFFA, na 
medida em que desenvolvem algumas condições básicas, como um interesse pes-
soal, uma consciência de grupo e o exercício do poder.  Os pais e outras pessoas da 
localidade precisam descobrir que o centro educativo lhes traz alguma vantagem, 
além do fato de proporcionar instrução aos próprios filhos e jovens da região. Su-
põe-se que eles acreditem na agricultura, que a vejam como tendo futuro. Ou, por 
outro lado, que a escola ajuda os jovens a vencerem na vida. Estes aspectos não 
dependem apenas do centro educativo, mas do contexto sócio-econômico e políti-
co da região e do país. Sem este “mínimo de crédito”, a maioria não vê vantagens 
em formar jovens para ficarem no meio rural. Por outro lado, é preciso que a esco-
la comprove que é capaz de proporcionar esta formação, pelo interesse e respeito 
que tem para com o meio rural a partir dos resultados concretos que aparecem na 
aprendizagem e na capacidade de reflexão dos (as) jovens. Para conseguir este ob-
jetivo, o centro educativo, precisa ser visto, pelas famílias, como importante e ne-
cessário e não apenas como “algo de bom” (ZAMBERLAN, 2003, p. 72). 

As famílias, bem como as comunidades e seus representantes, fazendo 

parte da Associação Local, servem principalmente para romper com a lógica 

refletida na educação, que tem os pais como meros coadjuvantes da formação, 

chamados somente para festividades, contribuições financeiras ou quando há 

problemas disciplinares não resolvidos pela escola. Outros membros da comuni-

dade sequer são lembrados na maioria dos casos, sendo a escola gestada por 

uma direção subordinada a uma mantenedora, que tem a escola como sua pro-

priedade, podendo intervir ao bel prazer do(s) proprietário(s) e dos seus inte-

resses ou do seu grupo social, seja na esfera privada, seja na esfera Estatal, não 

permitindo maior participação institucional das pessoas. 

(...) ao término de uma vida profissional praticamente passada inteiramente no 
movimento das EFAs do Brasil, chego à constatação inequívoca de que, salvo raras 
exceções, a criação da Associação deve anteceder a abertura e o funcionamento da 
EFA em si. O fato de uma EFA ser “serviço” ou ainda “apêndice”, “filial” ou “exten-
são” e outra entidade “mãe”, “gestora” ou “patrocinadora”, tira a identidade pró-
pria, sua força, sua capacidade de responsabilizar os atores do processo como um 
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todo, enfraquecendo-a e até mesmo cooptando-a na consecução dos objetivos, 
mesmo quando nobres e valiosos, que não lhe são específicos (DE BURGHGRAVE, 
p. 2011, p. 189). 

Não há donos/proprietários e sim famílias/pessoas integradas pelo pro-

cesso formativo da Pedagogia da Alternância, as quais são responsáveis por defi-

nir os caminhos seguidos pela Associação, em conjunto com os demais entes da 

EFA, ou seja, estudantes e monitores81. Nesse caso, a participação das famílias 

nas assembleias da EFAC, por exemplo, vem sendo considerada satisfatória pela 

associação, ficando sempre acima de 90% de participação e, é cada vez mais 

qualificada, devido à compreensão de escola e da Pedagogia da Alternância que 

vai aos poucos ficando clara para as famílias. Evidentemente que só isso não 

garante o pleno funcionamento da associação local, mas é de suma importância 

para a sua construção, sustentada na coletividade e democrática por princípio, 

cumprindo sua função como tal, assumindo a organização das assembleias, defi-

nindo as parcerias e coordenando os principiais debates em torno da escola. 

 

3.2 A Alternância 

 

A Alternância comumente é entendida como uma simples relação alternar 

tempo e espaço, que se trata de uma compreensão reduzida do processo. Vista 

desse modo é uma caracterização equivocada, a princípio não diferencia a nova 

escola (EFASC) das demais escolas regulares. A alternância de espaço e tempo é 

feita em qualquer escola ou em qualquer atividade que se faça. Os seus Instru-

mentos Pedagógicos permitem uma troca direta de saberes, onde a famí-

lia/comunidade e a escola necessitam dialogar para que haja uma efetiva cons-

trução do conhecimento por parte dos estudantes. Dessa forma, descentralizan-

do esse suposto protagonismo da escola como “lugar do saber”, propondo assim 

uma “ecologia de saberes”, somando toda sabedoria existente juntos as suas 

famílias e comunidades. 

Nesse contexto, a ecologia de saberes é basicamente uma contra-epistemologia. O 
impulso básico para o seu avanço resulta de dois fatores. O primeiro consiste nas 
novas emergências políticas de povos do outro lado da linha como parceiros da re-
sistência ao capitalismo global: globalização contra-hegemônica. (...)O segundo fa-
tor é uma proliferação sem precedentes de alternativas, as quais, porém, não po-
dem ser agrupadas sob a alçada de uma única alternativa global, visto que globali-
zação contra-hegemônica se destaca pela ausência de uma alternativa no singular. 
A ecologia de saberes procura dar consistência epistemológica ao pensamento 
pluralista e propositivo (SANTOS, 2007, p. 86-87). 

                                                           
81 Usaremos essa categoria Monitor/a, pois é assim usado pelas EFAs em geral para caracterizar esse/a o/a 

professor/a que tem mais vínculo com o trabalho na EFA. Sendo os profissionais com menor vínculo de 
trabalho, considerados e reconhecidos como professores/as. 
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Essa forma de compreender a educação e o ensino entende que “toda prá-

tica educativa demanda existência de sujeitos, um que ensinando aprende, outro 

que aprendendo ensina, vem daí o seu cunho gnosiológico (...)” (FREIRE, 1996, p. 

77). Por isso nos permitimos afirmar, que toda tentativa de hierarquizar os sabe-

res é ilegítima e indefensável sobre qualquer prisma de análise, o saber está nas 

pessoas, no que estas vivenciam e acumulam ao longo de suas vidas, daí a inesgo-

tabilidade do conhecimento. Não por acaso que a Pedagogia da Alternância está 

centrada no dinamismo das informações e na forma solidária em que o conheci-

mento é construído entre os seus entes, relacionando prática e teoria e vice-

versa, propondo uma práxis educativa – intermediada pelos seus quase vinte 

instrumentos pedagógicos. 

O que nos parece indiscutível é que, se pretendemos a libertação dos homens não 
podemos começar por aliená-los ou mantê-los alienados. A libertação autêntica, 
que é a humanização em processo, não é uma coisa que se deposita nos homens. 
Não é uma palavra a mais oca, mitificante. É práxis, que implica a ação e a reflexão 
dos homens sobre o mundo para transformá-lo (FREIRE, 2009, p. 77). 

 

Figura 3 – Os Instrumentos Pedagógicos da Pedagogia da Alternância 

 
 

Assim, os/as jovens vão construindo sua formação “a várias mãos”, sendo 

a família e a própria comunidade co-formadoras, juntamente com a EFA, numa 

interação alternante. Nessa perspectiva de formação, busca-se formar um profis-

sional comprometido com o meio que se encontra desde que conceba possibili-

dades de aprendizado, em todos os espaços de sua atuação, tornando-o diferen-

ciado onde quer que ele deseje ou necessite atuar, a partir das suas experiências 

educativas onde a presença da sua comunidade e família é fundamental para o 

seguimento dos estudos, garantindo assim “voz” aos sujeitos que o/a cercam, 

tirando esse público da agricultura familiar da invisibilidade e do silêncio que na 
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maioria das vezes esses são colocados frente às narrativas hegemônicas de uma 

região. 

Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-
reflexão (...) dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de to-
dos os homens (...) o diálogo é este encontro dos homens, midiatizados pelo mun-
do, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu (...) por isso o 
diálogo é uma exigência existencial (...) não pode se reduzir a um ato de depositar 
idéias de um sujeito no outro, nem tampouco tornar-se simples idéias a serem 
consumidas pelos permutantes (FREIRE, 1987, p. 78-79). 

A mediatização a que se refere Freire, sobre o processo de formação que 

passam as famílias e os estudantes, precisa ressaltar a formação dos professo-

res/monitores envolvidos numa EFA. É fundamental para que a escola cumpra 

seu papel social no meio que está inserida, bem como promova a qualificação dos 

jovens que nela estudam e a formação qualificada do corpo docente, independen-

temente de onde ela estiver no globo. 

 

3.3 A Formação Integral 

 

Quando se fala em formação integral na EFASC, falamos de uma intenção 

formativa em que o/a jovem é o/a protagonista, mas está longe de ser o único. A 

necessidade de interação deste/a jovem com a família/comunidade é fundamen-

tal para que a Alternância aconteça, caso contrário ela fica apenas num processo 

onde ele alterna espaço e tempo, descontextualizado da sua realidade. Por isso 

os instrumentos pedagógicos da Alternância são fundamentais para fazer essa 

ligação entre o meio escolar e familiar, na busca dessa integralidade da formação 

dos jovens. 

Eis um protagonista desse processo, o/a monitor/a da EFA. Esse profissi-

onal precisa compreender que  

a escola deve respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
mais populares, os saberes são socialmente construídos na prática comunitária 
(...), discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com 
o ensino de alguns conteúdos (...) porque não discutir com os alunos a realidade 
concreta a que se deva associar a disciplina cujo conteúdo se ensina (...) (FREIRE, 
1996, p. 30). 

Nesse caso a relação entre o que os monitores trabalham a nível de conte-

údo formal na EFASC, precisa estar em consonância direta com o que os/as estu-

dantes trazem das suas realidades, através de pesquisas investigativas no seu 

meio de vida, produzindo um mosaico de saberes diversos, muito interessante, 

base da Pedagogia da Alternância, em consonância com a “ecologia de saberes” 

proposta por Santos. Nesse caso, “o pensamento pós-abissal tem por premissa a 

ideia da inesgotável diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da 
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existência de uma pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimen-

to científico” (SANTOS, 2007, p. 84-85). 

A EFASC, depois de muitas discussões e contraposições, tem hoje por 

compreensão que a base da educação do campo consiste em construir coletiva-

mente com as famílias e os jovens, condições que permitam a escolha destes em 

permanecer ou não no campo. Aproveita-se assim, toda a formação para praticar 

com as famílias e comunidade, possibilidades concretas de ficar na propriedade e 

ficar bem, produzindo, com boa qualidade de vida, com perspectivas favoráveis 

ao seu desenvolvimento enquanto pessoa, com apoio familiar e da escola poste-

riormente nos projetos que esse resolver construir com sua família. 

 

3.4 O Desenvolvimento do Meio 

 

Assim, com formação integral, a EFA tem como finalidade na sua formação 

o Desenvolvimento do Meio, pois esse meio pode ser inicialmente a sua família, 

muitas vezes um dos entrepostos mais complicados a ser superado pelos jovens, 

contexto esse que só pode ser mudado, questionado e/ou ressignificado se o 

jovem se enxergar como parte “viva”, com condições de atuar nesse espaço, inte-

ragindo com os demais componentes dessa célula social, valorizando os saberes 

locais e envolvendo as pessoas no seu processo de aprendizagem, estreitando a 

comunicação com seu meio de vida, na comunidade. 

Nesse caso a comunicação se verifica entre sujeitos sobre algo que os mediatiza e 
que se “oferece” a eles como um fato cognoscível. Esse algo, que mediatiza os sujei-
tos interlocutores, pode ser tanto um fato concreto (a semeadura e suas técnicas, 
por exemplo) como um teorema matemático. Em ambos os casos, a comunicação 
verdadeira, não nos parece estar na exclusiva transferência ou transmissão de co-
nhecimento de um sujeito a outro, mas em sua co-participação no ato de compre-
ender a significação do significado. Esta é uma comunicação que se faz criticamen-
te (FREIRE, 1987, p. 47). 

No século XX é que o desenvolvimento de matriz econômico-financeiro 

chega ao seu auge, como se o volume de capital circulando num determinado 

espaço garantiria a classificação do país como desenvolvido. Do contrário, a po-

breza, o subdesenvolvimento.  Esse fatalismo ainda persiste com grande força no 

imaginário coletivo, bem como na própria academia, representado por planos 

mirabolantes de governos para atrair grandes empresas multinacionais para seu 

espaço, enquanto pequenas e médias empresas fecham por falta de infraestrutu-

ra básica, desempregando grandes levas de trabalhadores. Quando se fala ou 

analisa o desenvolvimento, é importante partir da compreensão que esse concei-

to carrega consigo uma série de possibilidades de análise, tendo diversos fatores 

como vetor para pensá-lo: a economia, a geografia, a antropologia ou a sociolo-

gia, não só a economia, por exemplo. 
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Ao longo de todo o século XX a sociedade mundial acreditava piamente na irrever-
sibilidade do modelo propagado pelos países que lideravam o processo de acumu-
lação hegemônico (...) havia uma receita, bastava segui-la, de forma submissa e 
obediente, em pouco tempo o tão sonhado desenvolvimento bateria a porta! Vivia-
se o período marcado pelo regime de acumulação fordista/fossilista, o qual anun-
ciava que o desenvolvimento viria na esteira da industrialização e da urbanização 
(...) a fórmula mágica não funcionou e o desenvolvimento não veio. Ao contrário, as 
diferenças sociais, tanto intra quanto internacionais, só fizeram aumentar, conde-
nando populações inteiras à desnutrição e à morte em decorrência da fome e a mi-
séria (ETGES, 2005, p. 49). 

Agrega-se, ao fim específico da Pedagogia da Alternância, Desenvolvimen-

to do Meio, o conceito de Regional. A EFASC foi criada, para atender uma deman-

da basicamente da agricultura familiar, mais especificamente de jovens morado-

res do meio rural, de vários municípios do Vale do Rio Pardo, que buscam uma 

qualificação maior na área da agricultura para, através desta, ter a possibilidade 

de avaliar a sua permanência na propriedade com qualidade. 

A associação local, sendo pautada e pautando discussões pertinentes à re-

gião, seja da temática agrícola ou não, se envolvendo com outras instituições 

associativas, cooperativas, o poder público, enfim todos que devem estar envol-

vidos nesse debate, participando de uma rede aproximada, precisa saber das 

reais necessidades dos agricultores, nesse caso com a produção de alimentos e 

especialmente trazendo cada vez mais o debate da Agroecologia junto aos seus 

estudantes e famílias que compõem a escola. 

Compreendendo o desenvolvimento do meio/regional como uma conse-

quência de todo um trabalho, de uma rede de parcerias tecidas ao longo de um 

período, precisamos pensar uma forma de desenvolvimento entendendo que:  

(...) para promover o desenvolvimento regional no contexto da realidade atual é 
preciso estar atento à dimensão horizontal do processo, conhecer, em profundida-
de, a região em questão; identificar suas potencialidades e construir instrumentos 
de coesão social em torno de propósitos em comum à população envolvida 
(ETGES, 2003, p. 68). 

Correspondendo aos demais pilares da Alternância, essa coesão social da 

EFASC vai proporcionando, através de uma Associação Local que funcione de 

fato, com participação efetiva das famílias na tomada de decisão em relação aos 

rumos da escola. 
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4 PRÁXIS E ECOLOGIA DE SABERES – UMA PROSA COM A PEDAGOGIA DA 

ALTERNÂNCIA 

 

Deste modo, ao usarmos o conceito de “prosa” estamos levando ainda 

mais no limite a compreensão de diálogo em Freire e da horizontalidade de rela-

ções na constituição do saber em Santos. Justamente porque “prosear” para 

os/as agricultores familiares, envolvidos diretamente na construção da escola 

dos seus filhos, como o caso da EFASC, é um ato e uma troca que somente se 

permite com quem de fato goza de muita intimidade. Essa “prosa” é sempre do-

tada de muito significado entre os/as interlocutores, porque está relacionada a 

conteúdos diretamente ligados a vida das pessoas. Por isso, no nosso entendi-

mento, “o prosear” sobre esses conceitos, vai além de pensarmos eles na pers-

pectiva do diálogo que pressupõe sempre respeito, mas pode ser frio no que 

tange às relações dos interlocutores, o que normalmente não acontece quando as 

pessoas “proseiam”. 

Como destacamos ao longo do texto, a necessidade da coletividade dos 

protagonistas que fazem a EFASC acontecer todos os dias, estar sempre sendo 

exercitada, é um grande desafio, justamente porque a Pedagogia da Alternância 

pela sua dinâmica, força com que a Associação Local proponha e reflita uma 

perspectiva de educação que dialogue com sua realidade, tramada assim pela 

Pedagogia da Alternância, que preocupada com uma formação integral que rela-

cione técnica com a reflexão crítica da realidade posta aos jovens, porque “se o 

momento já é o da ação, esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se 

faz objeto da reflexão crítica” (FREIRE, 1987, p. 67). Exatamente para que os/as 

estudantes que passam pela formação da EFA tenham condições de pensar o seu 

meio e as articulações para desenvolver sua propriedade e comunidade, juntan-

do as forças “vivas” do seu entorno, porque “educação se refaz constantemente 

na práxis. Para ser tem que estar sendo” (FREIRE, 1987, p.73). Portanto, estamos 

falando de uma vivência educativa que não compreende o saber como algo pron-

to e/ou estabelecido e sim em constante transformação e construção entre os 

sujeitos. 

Na ecologia de saberes cruzam-se conhecimentos e também ignorâncias. Não exis-
te uma unidade de conhecimento, assim como não existe uma unidade de ignorân-
cia. As formas de ignorância são tão heterogêneas e interdependentes quanto as 
formas de conhecimento. Dada essa interdependência, a aprendizagem de certos 
conhecimentos pode envolver o esquecimento e em última instância a ignorância 
de outros. Desse modo, na ecologia de saberes a ignorância não é necessariamente 
um estado original ou ponto de partida (SANTOS, 2007, p. 87). 

Essa premissa de construir uma vivência educativa que tenha como ponto 

de partida a diversidade e importância de saberes diversos, especialmente como 

a EFASC, que trabalha basicamente com filhos/as de Agricultores/as Familiares e 
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tem esses sujeitos na gestão da associação que é mantenedora da escola, é um 

enorme desafio. Pois a relação teoria-prática, representada na vivência de uma 

práxis que a Pedagogia da Alternância reforça a cada semana que os/as jovens 

vem de casa e vão para casa, se apresenta o tempo todo, especialmente onde o 

curso ofertado é Técnico em Agricultura, portanto a profissão da maioria dos 

seus entes familiares, muitos há várias gerações inclusive. Até mesmo porque “o 

pensamento dos homens referido à realidade, é investigar seu atuar sobre a rea-

lidade, que é a sua práxis” (FREIRE, 1987, 98), aproximando cada vez mais o 

estudado do vivido. 

Equilibrar esses saberes, escutar “essas vozes”, sistematizar essas práti-

cas, efetivamente se constitui num processo de significação dos saberes o tempo 

todo. Atém mesmo porque a separação histórica entre ciência e vida cotidiana, 

especialmente num curso técnico, é levada a cabo, pois a dicotomia Técnico/a 

versus Agricultor/a Familiar implica numa distinção do seu lugar social e do seu 

lugar de saber. Compreender essa ecologia de saberes e significar ela numa 

perspectiva integradora e de soma, não é tarefa comum, definitivamente. Porque 

“na ecologia de saberes, a busca de credibilidade para os conhecimentos não-

científicos não implica o descrédito do conhecimento científico. Implica sim-

plesmente a sua utilização contra-hegemônica” (SANTOS, 2007, p. 87). E isso 

implica numa tomada de posição nada fácil e gratuita para uma escola como a 

EFASC, inserida num ambiente tão dependente do setor do tabaco, como o Vale 

do Rio Pardo. Nesse caso, “a ecologia de saberes é uma epistemologia desestabi-

lizadora na medida em que se empenha numa crítica radical da política do possí-

vel, sem ceder a uma política impossível” (SANTOS, 2007, p. 92). 

Por isso, uma educação baseada numa práxis educativa que conjuga os sa-

beres responsáveis pela Escola, juntamente com os saberes que competem às 

famílias de agricultores/as familiares, pode construir uma nova consciência nes-

ses estudantes, compreendendo a necessidade de uma agricultura familiar diver-

sa, preocupada com a produção de alimentos saudáveis, promovendo a agroeco-

logia, por exemplo. Essa “práxis se constitui a razão nova da consciência oprimi-

da e que a revolução, que inaugura o momento histórico desta razão, não pode 

encontrar viabilidade fora dos níveis de consciência oprimida” (FREIRE, 1987, 

p.53). 

Portanto o desafio cotidiano de experiência e vivências educativas como a 

EFASC é não perder essa relação que a Pedagogia da Alternância pressupõe: 

Identificar, valorizar e aproveitar reflexivamente o que essa ecologia de saberes 

proporciona e buscar uma relação direta de práxis educativa, dando significado 

de estudo a tudo que os/as jovens fazem, vivem e refletem junto as suas famílias 

e comunidades. 

A ecologia de saberes expande o caráter testemunhal dos conhecimentos de modo 
a abarcar igualmente as relações entre o conhecimento científico e o não-
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científico, ampliando assim o alcance da intersubjetividade como interconheci-
mento e vice-versa (SANTOS, 2007, p. 89). 

E para isso é necessário a aproximação direta entre os protagonistas desse 

processo: Estudantes, Famílias e Monitores/as. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim, a EFASC já tem nove anos de atuação no Ensino Médio Técnico em 

Agricultura, proporcionando essa formação para filhos/as de Agricultores/as 

Familiares do Vale do Rio Pardo/RS, pela Pedagogia da Alternância, focada no 

fortalecimento da Agricultura Familiar, através da produção de alimentos, pro-

movendo a agroecologia junto as demais entidades da região, num somatório de 

esforços, integrada a entidades como o Arranjo Produtivo Local de Agroindús-

trias e Produção de alimentos da Agricultura Familiar do Vale do Rio Pardo (APL-

VRP) e também da Articulação em Agroecologia do vale do Rio Pardo (AAVRP). 

Desta forma a EFASC se configura via AGEFA numa escola de agriculto-

res/as familiares para jovens agricultores/as familiares, que tem na sua práxis 

educativa a relação propriedade/atividade agropecuária – estudo da realidade 

na escola, numa relação dialética de construção permanente de saberes, aliando 

o que vem de casa/comunidade com o que se estuda na escola. Eis o grande de-

safio, de estabelecer uma prosa direta e fecunda entre esses saberes, o estudo 

escolar e a vivência cotidiana destas duas possibilidades que constituem a cons-

trução do conhecimento por parte desses jovens estudantes, pois é essa compre-

ensão que vai fazer com que ele/a valorize o meio em que foi criado e que os 

seus fizeram suas vidas. Portanto, o Campo passa ser um local a ser respeitado 

por esses/as estudantes. 

Portanto, o desafio maior é aproximar e estreitar ao máximo a distância 

entre o que se fala e o que se faz nessa relação família/comunidade/escola, por 

isso a ideia de prosa constante entre os protagonistas desse processo educativo, 

Famílias, Estudantes e Monitores/as é instigante, porque ao final todos esses 

entes “se educam entre si, de fato – mediatizados pelo mundo que os cerca”, co-

mo refletiu Freire (1987), sobre a construção do conhecimento entre huma-

nos/as. Esse é o compromisso de uma instituição comprometida com uma gestão 

democrática e especialmente reconhecedora do seu papel de instigadora de boas 

e críticas reflexões por parte dos entes que a compõe. 
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O JOGO DA TRANSFOBIA NA ESCOLA 
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Resumo: Tabus e preconceitos, advindos de uma multiplicidade de crenças e 

valores que compõe a sociedade, transformam as discussões sobre identidade de 

gênero e diversidade sexual na escola em um tema polêmico. Quando se trata da 

transexualidade, a questão passa ser mais grave diante a heteronormatividade. 

Ao manifestar-se na escola a homolesbobitransfobia se opõe à construção de 

uma consciência crítica e ao desenvolvimento de práticas orientadas pelo respei-

to à pluralidade e à igualdade de direitos. Este trabalho trata sobre a transfobia 

tendo como foco a narrativa de uma jovem transexual apedrejada e expulsa da 

escola onde cursava o ensino fundamental na modalidade EJA- Educação de Jo-

vens e Adultos. O depoimento foi obtido durante uma intervenção pedagógica em 

uma escola participante do curso de formação continuada “A gestão do desen-

volvimento inclusivo na escola”, da Universidade Federal de Pelotas em parceria 

com Ministério da Educação- MEC, no ano de 2015. Em suas conclusões o traba-

lho aponta para a necessidade de que o sistema educacional rompa com a hete-

ronormatividade e desnaturalize a visão binária das identidades sexuais e de 

gênero, promova o debate, combata o preconceito e a discriminação, para que 

possamos experienciar a prática de uma educação pública democrática e inclusi-

va. 

 

Palavras-chave: Heteronormatividade, transexual, violência, exclusão escolar  

 

Introdução  

 

Tabus e preconceitos, advindos de uma multiplicidade de visões, crenças 

e valores que compõe ambiente escolar, transformam as discussões sobre iden-

tidade de gênero e diversidade sexual no currículo em um tema polêmico, muitas 

vezes nem é considerado um tema apropriado para a escola, como a construção 

ou negação social das identidades de gênero e sexual não fizesse parte dos/as 
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estudantes e professores/as. Quando se trata da transexualidade ou travestis, ou 

seja, de pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído no 

nascimento, e passam a moldar seus corpos com ingestão de hormônios e/ou 

aplicação de silicone industrial, também se apropriam de artefatos considerados 

femininos, certamente a questão se torna mais grave ainda diante da sociedade 

heteronormativa em que vivemos. 

Este trabalho trata sobre a transfobia, tendo como foco a narrativa de 

uma jovem travesti apedrejada e expulsa da escola, buscamos questionar o currí-

culo heteronormativo, e a prática de disciplinamentos dos corpos – bem como a 

expulsão daqueles que se atrevem a subverter a “normatividade”.  A história é da 

Geni uma jovem travesti que queria ser cabelereira, como foi expulsa da escola 

muitas vezes “na idade certa” resolveu tentar novamente e se matriculou no 

ensino fundamental na modalidade EJA, mas surpreendentemente a história de 

discriminação se repete, não era aceita por seus colegas de classe e não bastava 

ser ridicularizada foi apedrejada durante a aula.  

Desse modo, o estudo busca trazer uma reflexão sobre o acesso e per-

manência de pessoas travestis e transsexuais na escola. O depoimento foi obtido 

durante uma intervenção pedagógica realizada em uma escola participante de 

curso de formação continuada da Universidade Federal de Pelotas - UFPel em 

parceria com Ministério da Educação e Cultura - MEC, no ano de 2015.  O aporte 

teórico funda-se nos estudos de BENTO (2008); BRAGA (2012); BUTLER (2008); 

CARVALHAR (2009); CÉSAR (2017); GOODSON (2003); JUNQUEIRA (2009); 

MOREIRA e CANDAU (2003); VEIGA-NETO (2002).   Ao manifestar-se no ambien-

te escolar a homolesbobitransfobia se opõe à construção de uma consciência 

crítica e ao desenvolvimento de práticas orientadas pelo respeito à pluralidade e 

à igualdade de direitos. 

 

Articulando teorias sobre heteronormatividade 

 

Na atualidade as inquietações advindas da pressão social sobre identi-

dade de gênero, sexualidades e transexualidade não fogem ao cotidiano escolar e 

se fazem presente diariamente na vida de estudantes e docentes transgêneros 

e/ou não heterossexuais. A escola tanto rejeita, quanto produz e/ou compartilha 

significados, uma vez que ali permeiam conflitos, tensões e disputas e se estabe-

lecem relações de poder (MOREIRA; CANDAU, 2003). A heterossexualidade é 

tida como “normal”, “natural” e “universal”. Assim, outras formas de sexualidade 

são tidas como anormais, sendo percebidas como desvio, aberração, anomalia, 

crime, doença, imoralidade, perversão, pecado, etc. (JUNQUEIRA, 2009). 

 O padrão heteronormativo molda na escola as condutas dos discentes e 

docentes. Treinar os estudantes para o cumprimento das regras e enquadrá-los 

nos padrões sociais, é um dos atributos da escola. Desse modo, a escola tradicio-
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nal transmite e constrói conhecimentos ao passo que reproduz padrões sociais, 

consolida e perpetua valores, constitui e constrói sujeitos, legitima relações de 

poder, hierarquias e processos de acumulação. O currículo escolar atua histori-

camente como um aparelho disciplinador e mantenedor da norma Louro consi-

dera que,  

o processo de “fabricação” dos sujeitos é continuado e geralmente muito sutil, 
quase imperceptível (...) nosso olhar deve se voltar especificamente para práticas 
cotidianas em que se envolve todos os sujeitos (2007, p. 63). 

A linguagem e a formação discursiva que vai moldando e definindo os 

comportamentos na escola tende a ser prescritiva, sexista, etnocêntrica, e vai 

moldando e fixando o sujeito ideal homem, branco, heterossexual entre outras 

classificações deste sujeito universal eurocêntrico. Essa produção de sujeito vai 

apagando negando outras identidades não são fixas por ganharem significado 

próprio dos sujeitos que as concebem. Sendo plurais e heterogêneas, as identi-

dades de gênero e sexuais estão profundamente interligadas, e ainda há quem 

não se identifique com o binarismo de gênero, desconstruindo, negando essa 

forma de se identificar.  

Butler (2008) considera que o gênero seria um fenômeno inconstante e 

contextual e que não denotaria um ser substantivo, e que não existiria uma única 

identidade de gênero, já que a identidade é performaticamente, construída. 

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente protelada, ja-
mais plenamente exibida em qualquer conjuntura considerada. Uma coalizão aber-
ta, portanto, afirmaria identidades alternativamente instruídas e abandonadas, se-
gundo as propostas em curso; tratar-se-á de uma assembleia que permita múlti-
plas convergências e divergências, sem obediência a um telos normativo e defini-
dor (BUTLER, 2008, p. 37).  

Contudo, a maioria das pessoas ainda se estrutura com o binarismo de 

gênero, em que pese, suas múltiplas maneiras de ser, portanto a identidade de 

gênero é performática, no sentido que são múltiplas, cambiantes e variáveis, 

sendo plurais e heterogêneas.  

Estudos apontam que embora a escola devesse constituir-se num espaço 

de promoção da cidadania, o ambiente escolar se apresenta como intolerante e 

violento em relação às identidades e as diferenças, a lésbicas, gays, bissexuais, 

travestis, transexuais e transgêneros (LGBTs), configurando-se, por muitas ve-

zes, como espaço de produção e reprodução da homolesbobitransfobia (JUN-

QUEIRA, 2009).  Assim, Junqueira (2009) destaca ser a escola um ambiente que:  

Configura-se um lugar de opressão, discriminação e preconceitos, no qual e em 
torno do qual existe um preocupante quadro de violência a que estão submetidos 
milhões de jovens e adultos LGBT – muitos/as dos/as quais vivem, de maneiras 
distintas, situações delicadas e vulneradoras de internalização da homofobia, ne-
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gação, autoculpabilização, autoaversão. E isso se faz com a participação ou omis-
são da família, da comunidade escolar, da sociedade e do Estado (JUNQUEIRA, 
2009, p. 15). 

Tendo por auxílio um currículo heteronormativo, onde a escolha da pre-

sença ou ausência de conteúdos e práticas determina o que é aceitável e o que 

não deve ser incluído, a escola reforça diferenças e desigualdades (CARVALHAR, 

2009), promovendo a discriminação e exclusão dos sujeitos LGBTTS.  

Pensar a transexualidade é refletir sobre como a construção dos corpos e 

subjetividades transgêneros e a desconstrução da lógica binária de gênero deses-

tabilizam e desajustam os espaços reguladores da norma, dentre eles a escola.  

Berenice Bento (2008) definiu a transexualidade como uma experiência 

e não como uma identidade única, fixa, sedimentada, configurando-se como a 

realização de um processo de produção de si que pode englobar um conjunto de 

transformações corporais e sociais, constituindo experiências de produção de 

corpos e subjetividades. As experiências transexuais permeiam o currículo esco-

lar como algo irrelevante ou inexistente, cujo elo com a “categoria humana” se dá 

pela ideia de transgressão da humanidade por meio do rompimento com lógica 

binária de gênero. Assim, “as representações da transexualidade (e das transe-

xuais) que figuram no espaço social comum são produzidas sobre um “outro” a 

quem não se conhece ou não interessa conhecer” (BRAGA, 2012:9). Segundo 

Veiga-Neto (2002) o currículo contribuiu para um novo enfoque sobre o tempo e 

espaço escolar. De acordo com o autor “o currículo imprimiu uma ordem geomé-

trica, reticular e disciplinar, tanto aos saberes quanto à distribuição desses sabe-

res ao longo de um tempo” (VEIGA-NETO, 2002, :164). Constituiu-se assim, um 

uso minucioso e controlado do tempo, em espaços rigidamente organizados e 

vigiados, de modo a estabelecer fronteiras e favorecer a classificação, hierarqui-

zação e isolamento dos indivíduos — geralmente os “pouco úteis”, “improduti-

vos” ou “indesejáveis” — que as classificações permitiram transformar em “ou-

tro”. Nessa perspectiva, Veiga-Neto afirma que 

[...] o currículo funcionou – e certamente ainda funciona – como o grande disposi-
tivo pedagógico que recolocou (...) o limite a partir do qual os “outros” passam a 
existir para nós, o limite a partir do qual a “diferença” começa a se fazer problema 
para nós. Em suma, o currículo contribuiu – e ainda contribui – para fazer do “ou-
tro” o “diferente” e, por isso, um problema ou um perigo para nós (VEIGA-NETO, 
2002, p. 165, grifo do autor). 

 

O currículo tradicional ao demarcar a identidade hegemônica hetero-

normativa como ideal vem produzindo sofrimentos e ataques rotineiros a autoe-

stima, muitas vezes sutilmente, outras, claramente, sem disfarces encontramos 

discursos pedagógicos carregados de segregação e preconceitos. De acordo com 

Goodson (2003), o currículo pode ser entendido como “artefato sociocultural”, 
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fabricado a partir do conhecimento “considerado socialmente válido”, uma vez 

que, desde sua origem está ligado a um projeto de sociedade.  Seu alcance e limi-

tes estão modulados pelas possibilidades e pelos sujeitos com os quais precisa 

operar, podendo ser visto como um mecanismo e instrumento de poder no qual 

se produzem regras e padrões de “verdade” para guiar e governar os sujeitos.  

A partir da organização dos conhecimentos e dos tempos-espaços esco-

lares, são construídos sistemas de significação e conhecimentos especializados 

que permitem administrar as formas de pensar e de agir dos sujeitos. Assim, a 

escola reafirma uma disposição repressiva para além da proibição e/ou impedi-

mento da ação, mas também produtora de discursos que, nesse caso, formatam 

corpos e corporalidades (BRAGA, 2012).  

Desse modo, é imposto pelo dispositivo da sexualidade apenas dois pa-

râmetros de existência corporal - homem e mulher -, exibindo apenas duas pos-

sibilidades nas quais os sujeitos devem se adequar - masculino e feminino - e 

uma única sexualidade legítima-heterossexualidade. Assim, não estar em con-

formidade com as normas significa não ter legitimidade e/ou importância no/do 

espaço social (BUTLER, 2003).  

As Travestis e Transexuais adquirem seu status de sujeito nos tratados 

médicos, onde os discursos sobre transexualidade produzem lugares identitários 

e práticas de exclusão. Contemporaneamente, ainda a transexualidade é compre-

endida como uma patologia, com diagnóstico e tratamento específicos (BENTO, 

2008).  De acordo com Berenice Bento  

A patologização das identidades autoriza, confere poder àqueles que estão no cen-
tro para realizar com as próprias mãos a “assepsia” que deixará a sociedade livre 
da contaminação. É a patologização das identidades distribuindo humanidade, 
proferindo sentenças e castigos aos que ousaram romper a lei (BENTO, 2008, p. 
36, grifos da autora). 

A exclusão social de pessoas transexuais faz parte da nossa rotina, a 

exclusão perpassa várias instituições, de tal modo, que são privadas de aces-

sar postos de trabalho, e na instituição escolar a exclusão se apresenta ainda 

de maneira mais perversa. Para Silva a exclusão é:  

Paradoxal, pois se a escola é um local de inclusão, da convivência das diferenças, 
do acesso democrático ao conhecimento para as travestis é, ao invés, local de so-
frimento, de violência e ataque cotidiano abortando suas possibilidades de con-
quistas materiais e sociais futuras. (...) Para elas (as travestis) outros espaços da 
cidade que são discriminadas elas podem se privar de frequentar. A escola não; é 
uma obrigação a ser cumprida, imposta pela família e pela sociedade como neces-
sária, tornando-se o seu maior calvário (SILVA, 2009, p. 137) 

  O caráter definitivo da experiência transexual com a ingestão de hor-

mônios, colocação de próteses e/ou retiradas de partes do corpo “viola” as nor-

mas de gênero e sexualidade. Diante de tal “transgressão”, a tarefa da escola de 
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disciplinar e normatizar esses corpos na lógica heterossexual torna-se ineficaz. 

Perante a impossibilidade de retroceder a tais normas, a escola tende a afastar 

e/ou rejeitar esses sujeitos, conforme nos aponta César  

Se a presença de alunos e alunas homossexuais e bissexuais dentro da escola já é 
um incômodo, então, a partir daquela perspectiva, a experiência da transexualida-
de se torna verdadeiramente insuportável do ponto de vista da instituição escolar, 
pois, diante de seus corpos transformados, a fala competente da instituição não vê 
esperança de retorno à norma heterossexual. Assim, aquilo que resta é o afasta-
mento desses corpos indesejáveis, isto é a expulsão, que hoje se constitui em um 
elemento importante da evasão escolar (CÉSAR, 2008, p. 11).  

Mediante as discussões aqui postas, relatamos a história de Geni82, uma 

jovem travesti matriculada numa escola pública no ensino fundamental na mo-

dalidade - EJA no município de Pelotas. Geni como os demais colegas, já passa-

ram pela exclusão escolar, não estão na escola na idade “certa”, muitos passam a 

frequentar a EJA para conciliar trabalho remunerado e estudos. Muitos reprova-

ram ou desistem de aprender/conhecer tantas vezes que a escola “normal” indi-

cou para eles/as outra modalidade de ensino. Contudo, Geni tem mais um agra-

vante social de exclusão escolar, subverteu a ordem estabelecida da heterosse-

xualidade e também negou o privilégio do gênero masculino e modificou o corpo, 

seu trabalho (talvez a única opção) é considerado sujo e inadequado. 

Certamente, Geni não era aceita por seus colegas de classe e foi apedre-

jada durante a aula. Conhecemos a história escolar da Geni devido ao apedreja-

mento, pois a gestora da escola, bem como os/as professores/as não sabia bem 

como atender uma demanda de transfobia, e transfobia não de um/a aluno/a, 

mas de vários alunos/as. Por isso, chamaram o grupo que já havia realizado um 

curso de formação continuada sobre gênero e sexualidade, O grupo era composto 

por alunos/as e professores/as da Universidade Federal de Pelotas em parceria 

com Ministério da Educação, no ano de 2015. 

Diante de tal situação, realizamos entrevista com a Geni, a diretora, a 

professora e aluno agressor. Contudo, neste artigo vamos analisar o ponto de 

vista e a narrativa da Geni, por ela ter sofrido a agressão, entendemos que o pro-

tagonismo de contar a história deve ser dela.  

 

3. Foi assim: o relato da Geni  

 

“Nos outros eles jogavam bola só de papel, mas ne mim jogava bola com pe-
dra. Eu fiquei machucada” 

                                                           
82 Geni – nome fictício que atribuímos à jovem transexual a fim de resguardar sua identidade. O nome é 

inspirado na música “Geni e o Zepelim” composta por Chico Buarque para o musical a “Opera do Malan-
dro” em 1978.  
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“Foi assim, eu cheguei na escola toda arrumada, de salto, maquiada e tudo, porque 
depois da aula eu tenho que trabalhar ... faço ponto ali perto da BR, na saída perto 
do trevo ... a gente tem que viver, né? O pai me expulsou de casa e tô vivendo na 
casa de uma amiga, mas tenho que pagar, né? Mas eu não queria essa vida, queria 
ser cabeleireira. Daí matriculei na escola, mas agora não vou mais ... matriculei 
porque quando eu era pequena, agente morava pra fora, na colônia, sabe? Daí eu ia 
pra escola e mexiam comigo, me batiam, me xingavam, chamavam de viado e todo 
dia eu apanhava. Daí eu saí, porque todo o dia a mãe tinha que ir lá na escola por 
causa disso. Eu não quis ir mais também. A gente mudou pra cidade e eu fui cres-
cendo, mas fui sempre muito feminina, deixei até o cabelo crescer um pouco ... daí 
fiquei com medo de ir pra escola na cidade também  ... os vizinho tudo me cha-
mando de viado, tinha muita briga em casa ... meu pai me batia, meu irmão tam-
bém ... a mãe vivia brigando comigo, me xingando, dizendo que tem vergonha. Eu 
não queria ser assim, mas eu sou né? Daí um dia, mais pro começo do ano o pai 
mandou eu embora. Eu fui. Já conhecia essa amiga que tô morando. Pago 50 reais 
por dia só pra dormir. Daí ela me arrumou os hormino que tô tomando e também 
já fez umas aplicação de silicone. Daí, agora só ando vestida de mulher mesmo ... 
Eu não queria sair da escola de novo, mas aí eu ia e todo dia tinha um bate-boca 
com os guris. Todo dia me chamando de viado e xingando de puta, vagabunda e 
tudo mais. A professora não falava nada, só mandava ficar quieto, reclamei pra di-
retora também mas ela nem ligou. Daí foi na outra semana agora. Fui pra aula e ta-
va toda arrumada. Cheguei e vi que tava meio estranho. Os guris cochichavam e ri-
am e ninguém falava nada ... no meio da aula começaram fazer guerra de bola de 
papel, sabe? Era na sala inteira. Daí, só que pra mim eles jogavam as bolas de papel 
com pedra dentro. Pedra dessas de construção, sabe? Eles botaram pedra no meio 
da bola de papel e me jogavam. Nos outros eles jogavam bola só de papel, mas ne 
mim jogava bola com pedra. Eu fiquei machucada. O povo ria. Eu perdi a paciência 
e briguei. Daí, queriam me bater. Juntou um monte de gente, até as gurias riam e 
ninguém fez nada. Daí peguei a tesoura da professora fui lá pro pátio e eles foi tu-
do atrás. A professora só gritava. Ela ficou apavorada. A diretora veio e não fez na-
da, mandou todo mundo entrar pra aula. Daí eu falei que não entrava. Daí ela man-
dou eu ir pra casa e voltar no outro dia. Eu não voltei. Quando eu fui pra fora, lá na 
rua os polícias tava no portão. Eu falei pra eles o que tinha acontecido, mostrei os 
machucado e contei das pedradas. Eles disseram que não podia fazer nada porque 
tinha sido dentro da escola. Lá, eu não vou mais” (Geni)  

Como pode ser observado, o relato transcrito no texto corrobora com as 

discussões dos referenciais teóricos que nos fundamentam. Nota-se que as falas 

de Geni demonstram a escola como um local cruel, agressivo, ameaçador e vio-

lento para com sujeitos LGBTs e particularmente com pessoas travestis e transe-

xuais. Através do depoimento é possível caracterizar a escola como um ambiente 

constituído por padrões e valores heteronormativos que não só reproduz, mas 

também atua na produção da homolesbobitransfobia, funcionando como ferra-

menta reguladora e mantenedora da norma heterossexual, como indicam os 

estudos de Moreira e Candau (2003) e Junqueira (2009).  

 As falas de Geni ratificam os estudos de Junqueira (2009) e Silva (2009) 

quando este diz que o ambiente escolar é discriminador, preconceituoso e vio-

lento para com pessoas LGBTs. O autor enfatiza a participação ou omissão da 

família, da comunidade escolar, da sociedade, tal como podemos perceber nas 
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falas da depoente. É estarrecedor o modo pelo qual Geni é tratada por quem 

deveria por obrigação moral e legal ensinar e proteger enquanto fosse criança e 

jovem, contudo passou parte de sua infância e juventude sofrendo constantes 

violências físicas e psicológicas. Podemos ressaltar ainda a omissão da escola e 

consequentemente do Estado diante de tanta hostilidade e agressividade, que 

culminou na expulsão de casa e da escola. A negação e autoculpabilização da qual 

se refere Junqueira, pode ser notada quando Geni relata as brigas com a mãe e o 

sentimento de vergonha que esta sente da filha.  

O currículo heteronormativo discutido por Carvalhar (2009) determina, 

como elucida o autor, o que é aceitável dentro da escola. Ao tempo que promove 

a discriminação e exclusão de pessoas LGBTs, volta à atenção aos sujeitos consi-

derados “normais”. Seus efeitos podem ser notados nas falas da entrevistada 

quando esta diz do silenciamento da professora e da omissão da diretora, nos 

remetendo ao entendimento de que a escola não trabalha sobre identidade de 

gênero e questões sobre diversidades sexuais evidenciando-nos também o des-

preparo da professora para tratar com a situação. Nesta perspectiva, podemos 

mencionar os estudos de Goodson (2003) quando o autor traz o entendimento 

de currículo como um artefato sociocultural que ligado a um projeto de socieda-

de é elaborado a partir de conhecimentos que são considerados socialmente 

válidos e aos escritos de Braga (2012) que nos fala sobre a insignificância que o 

currículo escolar atribui às experiências transexuais, desumanizando esses sujei-

tos e ainda a Veiga-Neto (2002), quando o autor se refere ao currículo como 

produtor de um “outro” o “diferente” que se torna “um problema ou perigo para 

nós”.  

Os relatos de Geni sobre a constituição de sua identidade e a produção 

de seu corpo transexual nos remetem aos estudos de Bento (2008) e Butler 

(2003) quando estas autoras tratam da experiência da transexualidade como 

algo que ultrapassa e rompe as barreiras da lógica binária de gênero para além 

do masculino e feminino por meio da produção de corpos e subjetividades.  Tais 

menções podem ser identificadas nas falas de Geni quando nos conta de sua 

identificação com o gênero feminino e que busca a transformação de seu corpo 

através da ingestão de hormônios e aplicação de silicone.  

O apedrejamento relatado evidencia a assepsia da qual nos fala Bento 

(2008). A postura da professora e da diretora diante do fato nos deixa claro a 

conivência com o castigo que os colegas imputaram à Geni. O castigo funciona 

aqui como a assepsia – a limpeza - da escola, livrando-a da contaminação da 

transexualidade. Podemos ainda nos referir aos estudos de Butler (2003), quan-

do a autora nos elucida que não se adequar à sociedade heteronormativa signifi-

ca não ter importância e legitimidade no espaço social. 

O relato nos mostra a intolerância da instituição escolar em relação à 

transexualidade, tal qual nos apresenta Cesar (2008). Diante da “transgressão” 
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de gênero, cometida por Geni e da constatação da escola de sua ineficiência em 

reconduzi-la aos parâmetros da lógica binária e enquadrá-la nos preceitos da 

heterossexualidade, a instituição se torna conivente com as violências cometidas. 

É possível ainda depreender na narrativa, o jugo moral sob a jovem, a insistência 

na tentativa de afastamento e a rejeição da experiência transexual no ambiente 

da escola.   

 

5. Considerações finais 

 

A limitada capacidade da sociedade em conviver com as diferenças acen-

tua-se no ambiente escolar ao se tratar de sujeitos transgêneros – transexuais e 

travestis – pois estes trazem como marca visível à transformação de seus corpos 

e de suas identidades. Assim, no imaginário social essas pessoas transgridem a 

ordem normativa de gênero, corpo e sexualidade e com isso ameaçam a hetero-

normatividade. Ao estabelecermos a relação do aporte teórico do texto com a 

história de Geni, podemos perceber como pessoas transexuais são consideradas 

insignificantes, desprezíveis e não humanas. Se por um lado, sustentam a perigo-

sa visibilidade da construção de seus corpos e de seus desejos, por outro são 

obrigadas a conviver com a indiferença e invisibilidade nas relações sociais.  

 A narrativa da história de Geni nos ressalta a urgência de ampliação, 

criação e estabelecimento de políticas educacionais que busquem desnaturalizar 

as representações e significações pelas quais as pessoas transexuais são percebi-

das no ambiente escolar. É preciso que a escola e todo o sistema educacional 

rompam com a heteronormatividade e desnaturalize a visão binária das identi-

dades sexuais e de gênero, buscando o entendimento e respeito à construção 

dessas identidades, promovendo o debate, combatendo e criminalizando o pre-

conceito e a discriminação, para que possamos experienciar a prática de uma 

educação pública democrática e inclusiva.   
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Resumo: Este trabalho é parte inicial de uma pesquisa que está em andamento 

no PPG Memória social e Patrimônio cultural da UFPel, pretende averiguar as 

representações da Ponte Internacional Barão Mauá para a população de Jaguarão 

no lado do Brasil e de Rio Branco no lado do Uruguai na (re)construção de uma 

identidade enquanto cidadãos fronteiriços. A ponte Internacional Barão de Mauá 

liga as cidades de Jaguarão e Rio Branco, construída entre 1927 a 1930, como 

resultado de um acordo assinado em 1918 entre os países, com intuito de apro-

ximá-los política, econômica e culturalmente. Em 2012 a Ponte Internacional 

Barão Mauá é declarada o primeiro Patrimônio Cultural do MERCOSUL, tornan-

do-se assim um símbolo das relações sociais de integração da fronteira do Brasil 

com o Uruguai, construídas na região pelo diferentes tempos históricos, isto é, 

uma marca da união de dois países vizinhos, que acumulam uma história de con-

flitos e negociações. Como instrumento metodológico para obter as memórias da 

população fronteiriça foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. As repre-

sentações que ponte provoca na população fronteiriça são intensificadas pela 

memória coletiva, vinculadas às lembranças, valores e sentimentos, que são fun-

damentais para formação de sua identidade. Logo, a mesma estabelece valores 

culturais para ambas as cidades aos quais faz divisa, como uma forma de perten-

cimento e reconhecimento dos seus laços identitários. 

 

Palavras chaves: Ponte Internacional Barão de Mauá. Patrimônio Cultural. Me-

mória. Identidade 

Introdução 
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A Ponte Internacional Barão de Mauá liga as cidades de Jaguarão, no lado 

brasileiro, e Rio Branco, no lado uruguaio, foi declarada como Patrimônio Cultu-

ral do MERCOSUL em 2012. Sendo ela resultada de um acordo assinado em 1918 

entre os dois países, com intuito de aproximá-los política, econômica e cultural-

mente, foi inaugurada em 1931.Declarada Monumento Histórico Nacional pelo 

Uruguai em 1977 e o primeiro bem binacional tombado em 2011, pelo Instituto 

de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, no Brasil. Assim a ponte 

torna-se um símbolo das relações sociais de integração da fronteira Brasil Uru-

guai, relações construídas na região pelo diferentes tempos históricos, marcando 

o encontro da cultura desses dois países vizinhos. 

Essa pesquisa pretendeu averiguar as representações memoriais da 

Ponte Internacional Barão de Mauá para a população de Jaguarão/Brasil e Rio 

Branco/Uruguai na (re)construção de sua identidade enquanto cidadãos frontei-

riços, tendo a ponte como um símbolo de encontro dessas culturas, pela sua re-

presentação histórica de união comercial e cultural, e seu significado para o pre-

sente. 

O tema central de análise e investigação desse estudo surgiu a partir de 

inquietações e questionamentos a respeito dos aspectos que norteiam o patri-

mônio cultural com um fator fundamental para a reafirmação da identidade cul-

tural. 

Este estudo se justifica pela relevância em abordar compartilhamento de 

um mesmo patrimônio cultural por dois países, relacionando suas memórias 

sociais, por oferecer no passado e no presente um fator de promoção da integra-

ção dos países, que se encontra no plano das emoções e memórias emotivas, 

subjetividades, ou melhor, das intersubjetividades binacionais. Dessa maneira, 

revela os sujeitos como testemunhas e intérpretes das experiências identitárias 

pelo viés de um patrimônio compartilhado por dois países – e é por meio de 

memórias singulares, de experiências pessoais cotidianas, que este comparti-

lhamento ganha sua dimensão subjetiva, de um universo múltiplo de representa-

ções. A compreensão dessa problemática permite a reflexão da experiência iden-

titária na fronteira a partir do compartilhamento de um bem cultural como no 

caso da Ponte Internacional Barão de Mauá como uma forma de pertencimento e 

reconhecimento dos seus laços identitários. 

Através de técnicas de entrevistas semiestruturadas, buscou-se o enten-

dimento das relações complexas e memoriais presentes nas narrativas, ou seja, a 

construção de uma representação comum da ponte para a população fronteiriça, 

a partir de uma representação individual. Conforme Cedro (2011, p.133), “a me-

mória é um subsidio importante para que as entrevistas possam contribuir para 

a pesquisa social e histórica. Através da lembrança, sustentada pela memória 

individual, pode-se perceber a articulação com a memória coletiva”.  
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São utilizadas, ao longo desse texto, as contribuições sobre a memória de 

Maurice Halbwachs (2004), com a espacialidade da memória como um espaço 

que funciona como um marco de memória importante e que nos auxilia tanto na 

formação quanto na evocação das memórias, garante o sentimento de continui-

dade; e a de Candau,(2016 p. 24) onde afirma que a metamemória opera nos 

sujeitos como memória coletiva, a representação de memória é entendida como 

“um enunciado que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma me-

mória supostamente comum a todos os membros do grupo”. 

 

A Ponte Internacional Barão de Mauá: um patrimônio cultural 

 

A ponte Internacional Barão de Mauá está localizada na fronteira entre Bra-

sil e Uruguai, esse espaço representa o diálogo de duas culturas marcadas pela 

disputa de um território, um lugar de encontro entre dois países vizinhos que 

acumulam uma história de conflitos e negociações construídas na região pelo 

diferentes tempos históricos. 

Em 1918 foi assinado um acordo entre os dois países vizinhos para a cons-

trução da ponte com intuito de aproximá-los política, econômica e culturalmente. 

Esse processo está ligado diretamente ao contexto que envolvia o controle da 

navegação na Bacia do Prata. No início do século XIX o Uruguai envolveu-se em 

uma disputa pela dominação da Bacia do Prata, deixando-o em ruínas, em 1849 a 

República Oriental do Uruguai encontrava-se arrasada, sendo assim, o governo 

uruguaio pede ajuda ao governo brasileiro, mas nesse momento o Brasil enfren-

tava vários problemas com o tráfico de escravos. O governo imperial não tinha 

condições de apoiar financeiramente o Uruguai. A solução encontrada foi ofere-

cer um empréstimo particular, em dinheiro, para o governo do Uruguai em nome 

de Irineu Evangelista de Sousa, o empresário brasileiro Visconde de Mauá. 

A construção da ponte começa em 1927, depois de três anos ela é inaugura-

da com o nome Ponte Internacional Mauá em referência ao brasileiro Irineu 

Evangelista de Souza (Barão de Mauá) devido a sua participação como Plenipo-

tenciário Platino, sendo financiador do dinheiro que foi emprestado ao Uruguai, 

na guerra contra Rosas. 

O Uruguai declara a Ponte Internacional Mauá como Monumento Histórico 

Nacional em 1977, passados quarenta e seis anos desde a data de sua inaugura-

ção em 1931. No Brasil demorou um pouco mais, mas a mesma recebe a primeira 

medida de proteção e preservação, o tombamento pelo Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional-IPHAN como o primeiro bem binacional tombado 

pelo instituto em 2011. Em 2012 é reconhecida pela Comissão do Patrimônio 

Cultural do MERCOSUL (CPC) como o primeiro bem binacional reconhecido co-

mo Patrimônio Cultural pelos países do MERCOSUL. 
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O patrimônio envolve concepções e sentidos de pertença aos bens, que mu-

dam com o tempo, isto é, com os valores da sociedade, relacionando assim com 

os conceitos de identidade, modernidade e nacionalidade. O desafio é como defi-

nir um patrimônio que reconheça e identifique a todos. Como ressalta Funari& 

Pelegrini (2008, p.9) “O patrimônio individual depende de nós, que decidimos o 

que nos interessa. Já o coletivo é sempre algo mais distante, pois é definido e 

determinado por outras pessoas, mesmo quando essa coletividade nos é próxi-

ma”. Logo a noção de patrimônio na coletividade não é tão clara como no plano 

individual. 

Conforme Hernández e Tresseras (2001, p.11-12), “Hoy coincidimos que pa-

trimonio - patrimonio histórico, patrimonio cultural y patrimonio natural - es 

una construcción cultural y como tal sujeta a cambios en función de circunstan-

cias históricas y sociales”. Assim patrimônio e visto como uma herança coletiva 

cultural do passado liga e relaciona os seres humanos do passado com o presente 

“en beneficio de su riqueza cultural y de su sentido de la identidad”. Desta forma 

compreende-se que o patrimônio é um bem que perpassa do passado ao futuro 

relacionando as distintas gerações. 

O patrimônio apresenta-se menos como um conteúdo, mas sim como uma 

prática da memória obedecendo a um projeto de afirmação de si mesmo. O pa-

trimônio é considerado produto de um trabalho da memória que, com o decorrer 

do tempo e seguindo critérios muito variáveis o seleciona elementos herdados 

do passado para incluí-los na categoria de objetos patrimoniais. O patrimônio 

cultural na forma como é construído, conservado, defendido e por um grupo 

social. Candau (2016, p.16) afirma que “o patrimônio é uma dimensão da memó-

ria”. 

 

Memória e patrimônio 

 

A memória contribui como sugere Michael Pollak (1989) para manter a 

coesão dos grupos e das instituições que compõe uma sociedade, para definir seu 

lugar respectivo, sua complementaridade. Nessa busca pela coesão, pelo passado 

comum e pelo sentimento de pertencimento, com vistas a traçar uma trajetória 

comum, a cidade pode até escrever e reescrever seu passado, juntando fragmen-

tos e reorganizando-os. Logo a memória da sociedade é construída pela coletivi-

dade e dentro dessa podem existir grupos distintos. 

A ponte representa um laço de pertencimento das pessoas ao lugar, pois a 

população fronteiriça vivencia diferentes experiências nesse espaço. Pierre Nora 

emprega a expressão “lugares de memória” como o uso do espaço e a relevância 

histórica ao assumirem um significado, passam a fazer parte da memória de 

determinado grupo, a memória de um passado comum e de uma identidade soci-
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al que faz com que o grupo se sinta parte daquele lugar, do espaço que traz a 

lume a história de todos. 

Os lugares de memória operam simultaneamente três dimensões segundo 

Pierre Nora (1993, p.22), material, simbólica e funcional. Refere como exemplo a 

noção de geração que seria “material, por seu conteúdo demográfico; funcional 

por hipótese, ao garantir ao mesmo tempo a cristalização da lembrança e sua 

transmissão; e simbólica, em que um acontecimento ou experiência vivido por 

um pequeno número caracteriza uma maioria que dele não participou”. 

As praças, sítios e prédios são lugares que em sua materialidade são capazes 

de fazer rememorar a forma de vida daqueles que no passado deles se utiliza-

ram. A edificação não carrega valor apenas no material, e sim nos significados e 

experiências ali experimentadas, pois a memória pode ser despertada através 

desses lugares no presente. Conforme Candau um lugar de memória é onde a 

memória trabalha, são lugares duráveis, carregados de história e memória.  

[...] quando falamos em memória, não falamos de um “espelho do passado”, mas de 
um fato do presente, porque o conteúdo da memória pode ser o passado, mas a 
atividade de recordar, a atividade de contar a história do passado é uma atividade 
do presente, e a relação que se coloca é uma relação entre presente e passado. 
(PORTELLI, 2010, p.11) 

Maurice Halbwachs (2004) refere-se à questão da espacialidade da memória, 

como um espaço que funciona como um marco de memória importante e que nos 

auxilia tanto na formação quanto na evocação das memórias, garantindo o sen-

timento de continuidade, quanto “a memória individual existe, mas está enraiza-

da dentro de quadros sociais, ligada às representações coletivas estabelecidas 

por grupos sociais”.  

Nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembradas pelos outros, 
ainda que se trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos 
que somente nós vimos. Isto acontece porque jamais estamos sós. Não é preciso 
que outros estejam presentes, materialmente distintos de nós, porque sempre le-
vamos conosco e em nós certa quantidade de pessoa que não se confundem. 
(HALBWACHS, 2003, p.30) 

A importância dos quadros sociais da memória tanto na memorização quan-

to na evocação torna-se um elemento essencial nos processos sociais e históri-

cos, pois a memória consiste em manter um sentimento de continuidade históri-

ca de um grupo, ou seja, o seu valor é a atrelado às experiências vivenciadas pelo 

grupo no seu tempo. 

A memória “gira em torno da relação passado–presente, e envolve um processo 
continuo de reconstrução e transformação das experiências relembradas”, em fun-
ção das mudanças nos relatos públicos sobre o passado. Que memórias escolhe-
mos para recordar e relatar (é, portanto, relembrar), e como damos sentido a elas 
são coisas que mudam com o passar do tempo. (THOMSON, 1995, p. 57) 
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A maneira como vivenciamos uma experiência em seus aspectos emocionais 

e afetivos pode determinar a sua intensidade, já que a memória sofre algumas 

alterações no momento em que ela está sendo proferida, “a memória pode ser 

classificada como seletiva, pois nem tudo de fato fica registrado”. (POLLAK, 

1992). Então se pode dizer que memória é construída. 

A memória ao mesmo tempo em que nos modela, é também por nos modelada. Is-
so resume perfeitamente a dialética da memória e da identidade que se conjuga, se 
nutrem mutuamente, se apoiam uma na outra para produzir uma trajetória de vi-
da, uma história, um mito, uma narrativa. (CANDAU, 2011, p.16) 

A memória é representativa, segundo Candau (2016, p.24), lembrar e esque-

cer e uma seleção e é isso que alimenta o sentido de identidade. Ao citar às dife-

rentes manifestações da memória, afirma que somente a metamemória faz parte 

da construção identitária, segundo ele a metamemória opera nos sujeitos como 

memória coletiva, a representação de memória é entendida como “um enunciado 

que membros de um grupo vão produzir a respeito de uma memória suposta-

mente comum a todos os membros do grupo”.  O patrimônio como arte da me-

mória compartilhada, mesmo que esse compartilhamento permaneça ilusório. É 

sobre tudo a imagem de uma permanência que o grupo deseja para si.  

A preservação de um patrimônio representa para a população a concepção 

de uma história relacionada na sua experiência e nas transformações ocorridas 

ao longo do tempo. Pensando assim, o patrimônio passa ser uma “categoria de 

pensamento extremamente importante para a vida social e mental de qualquer 

coletividade humana” (GONÇALVES, 2009, p.22) no qual o seu objetivo é guardar 

a memória dos acontecimentos, suas origens, sua razão de ser. 

 Podemos perceber que ao longo do tempo experiências são acumuladas em 

ambos os lados da fronteira em relação ao lugar. A ponte Internacional Barão de 

Mauá apresenta-se assim com intercâmbio de mercadorias e costumes.  Confor-

me expõe Pierre Nora (1993, p.9): 

A memória é vida, sempre carregada por grupos vivos é, nesse sentido, ela está em 
permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do esquecimento, incons-
ciente suas deformações sucessivas, vulnerável a todos os usos e manipulações, 
suscetíveis de longas latências e de repentinas revitalizações. 

Candau (2016), afirma que a identidade cultural de grupo só é possível devi-

do à transmissão da memória, então sua identidade e construída a partir de uma 

aprendizagem. Porém essa transmissão nunca será pura ou autêntica, ela é re-

produzida, inventada, reconstruída. Ainda argumenta que “a memória coletiva, 

como a identidade da qual ela é o combustível, não existe se não diferencialmen-

te, em uma relação sempre mutável mantida com o outro”, assim como expõe 

Pollak (1992, p.5) “a construção da identidade é um fenômeno que se produz em 

referência aos outros, em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibi-
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lidade, de credibilidade, e que se faz por meio da negociação direta com outros”, 

quando uma comunidade demonstra-se interessada em preservar o seu patri-

mônio cultural, isto acontece por intermédio de uma memória individual e cole-

tiva. 

Várias são as narrativas, memórias, estórias e mitos, contados e recontados, 

para uma constituição de uma identidade nacional ou regional ser concebida, 

produzindo-se assim uma unicidade para este espaço e esta identidade, fazendo 

com que os membros de um grupo partilhem da ideia de nação ou região. Con-

forme Hall (2001, p.51) 

Uma cultura nacional é um discurso- um modo de construir sentidos que influen-
cia e organiza tanto nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. 
As culturas nacionais ao produzir sentidos sobre “a nação”, sentidos com os quais 
podemos no identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas 
estórias que são contadas sobre a nação memorias que conectam seu presente 
com seu passado e imagens que dela são construídas. 

 Este espaço de fronteira permite um contato direto entre o nacional e 

não nacionais, tornando difícil a identificação de uma identidade, pois as cidades 

em questão apresentam uma circulação de suas culturas no processo de comuni-

cação entre elas, proporcionando assim um intercâmbio de culturas caracteri-

zando-se uma hibridização cultural.  

[...] a elaboração do patrimônio segue o movimento das memórias e acompanha a 
construção das identidades: seu campo se expande quando as memorias se tornam 
mais numerosas; seus contornos se definem ao mesmo tempo que as identidades 
colocam, sempre de maneira provisória, seus referenciais e suas fronteiras. (CAN-
DAU, 20016, p.163) 

Para Stuart Hall (2001, p.38), a identidade e sempre um processo de forma-

ção, “é realmente algo formado ao longo do tempo através de processos incons-

cientes, não inato, existente na consciência no momento do nascimento”. As iden-

tidades sejam elas nacionais ou regionais, de fato, “não são coisas como as quais 

nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação.” 

(HALL, 2001, p.49). Sendo assim, só podemos nos considerar de um grupo inde-

nitário, se partilhamos da ideia, dos sistemas de representação que criam a res-

peito desse grupo, com todas as suas práticas discursivas e não-discursivas. As 

cidades vizinhas acabam entrando num embate de duas identidades nacionais 

que se encontram em um objeto, em um espaço, que as coloca em encontro, em 

diálogo, gerando algo híbrido. 

 

Memórias da ponte e memórias na ponte 
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A ponte Internacional Mauá evoca na população fronteiriça laços de afe-

tividade, isto é sentimento de pertencimento que mantém e se constrói na per-

manecia de uma lembrança, é uma experiência comum, ou seja, uma memória 

compartilhada. O sociólogo Maurice Halbwachs, a respeito de memória coletiva, 

ao registrar a memória de certos grupos que viveram determinadas experiência, 

pretende-se reunir a experiência comum que partilharam. Para ele, a capacidade 

de lembrar quando assumimos o ponto de vista de um ou mais grupos e nos 

situamos em uma ou mais correntes do pensamento coletivo. 

[...] como muita gente, comprávamos pão no Uruguai, cabendo a mim atravessar 
dia sim, dia não, a Ponte Internacional Mauá com essa missão, às vezes enfrentan-
do nevoeiro e o vento minuano tão frio e tão forte, que parecia querer me lançar 
nas águas do rio, inflando insistentemente minha capa de lã provida de capuz. Na 
aduana uruguaia, era obrigado a exibir meu atestado de vacinação contra varíola. 
[...] Eu costumava muito ir ao cinema da vizinha Rio Branco nos domingos, porque 
o preço era menor e os programas eram duplos, isto é, com duas “películas”. Às ve-
zes saía assombrado do cinema porque os filmes eram trágicos, com cenas de cri-
mes brutais, e não havia o controle de idade para os espectadores como no Brasil. 
(SILVEIRA DE LIMA in SOARES e FRANCO, 2010, p. 134-135).  

Ao observar o relato de um morador no trecho acima percebemos que a 

população preserva elementos culturais em função da evocação de uma lem-

brança. A participação da população na construção de seu patrimônio cultural é 

fundamental, pois ela deve ser o objeto para o qual convergem os esforços de 

busca de uma memória compartilhada, vinculada a lembrança, valores e senti-

mentos, que são fundamentais de forma de pertencimento e reconhecimento. 

 Analisando os relatos dos moradores locais foi possível constar que os 

entrevistados percebem a Ponte Internacional Barão de Mauá como um lugar de 

memória, baseando na narrativa de uma memória história de União. Como ob-

servamos: 

[...] assegura para gerações futuras - e uma construção que marcou época na união 
de dois povos que lutaram muito entre si pela conquista de terras e isso aí a ponte 
selou o aspecto social interligou dois países irmãos. (CORRÊA, 2013) 
 
Para mim me parece muito bom tudo isso que chega enaltecer uma característica 
do que nos identifica, tudo isso me parece bárbaro, isso é, nossa união, a ponte nos 
une, nós aqui no Rio Branco, no lado do Uruguai, os hermanos, nos sentimos um 
pouco brasileiro. (SCHHILY, 2017) 

As representações memoriais que a Ponte Internacional Barão de Mauá 

propicia os moradores locais, não só como uma apropriação afetiva é estética, 

mas também cognitiva, estabelece assim uma função de “signo”, como elemento 

significativo e necessário na interação desse grupo no espaço. Como é possível 

observar: 
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Todo mundo adora a ponte, não tem quem não adora a ponte, as pessoas gostam 
de cruzar a ponte, as pessoas gostam, todos vão ali no cais as pessoas se sentam do 
lado do cais da ponte e ficam analisando ficam filmando ficam tirando foto as pes-
soas adoram a ponte e nosso... Posso dizer e nosso bem mais valioso historicamen-
te a ponte, sem dúvida a ponte é um marco principal nosso aqui no turismo, hoje a 
ponte, ela é uma referência a ponte internacional é uma referência, centenas de 
carros cruzam a ponte dos dois lados entrando e saindo, então enfim tem o seu 
papel importante, eu te digo assim tenho certeza que a ponte é o bem mais impor-
tante da cidade de Jaguarão, onde  tu vai tu houve - Que linda ponte que vocês tem! 
- ela considerada uma das mais bonitas do mundo, mas ta precisando de pintura 
de reforma. (LEITZKE, 2014) 
 
[...] a ponte o que mais marca pra gente é essa a natureza mostra pra nos através 
de cenas que a gente vê no entardecer aquela coisa mais bonita né que as pessoas 
vão para o cais do porto né e presenciar ali todos os dias. (LEITZKE, 2014) 

O coletivo passa a exigir a conservação de um determinado bem patri-

monial devido ao seu significado para o coletivo. Como podemos perceber nas 

entrevistas, a Ponte Internacional Mauá apresenta-se como um patrimônio afeti-

vo para a população de ambos os lados da fronteira; e sua preocupação para que 

as gerações futuras possam conhecer a história que envolve essa fronteira com 

seus conflitos e negociações fica evidente nos seus relatos. 

É interessante porque daí governo federal vai tomar para si em órgão especifico a 
preservação da mesma ele vai ter continuidade ela vai ser olhada por muito cari-
nho de perto né pelas autoridades federais que com certeza vão querer manter lá 
sempre funcionando e pra nós e um ganho, para comunidade de Jaguarão e um ga-
nho.(CORRÊA, 2013) 
[...] a gente fica com aquela expectativa da restauração dessa ponte que muito bo-
nita né e um marco histórico de Jaguarão, a gente passa todos os dias ali vê as pes-
soas centenas de pessoas que passam a primeira coisas que eles fazem bater um 
foto para levarem como recordação. (LEITZKE, 2014) 

 

Portanto as entrevistas abrangem uma dimensão de rememoração da 

população tem com o lugar. A Ponte Internacional Barão de Mauá passa a ter um 

sentido para comunidade local relacionando a sua imagem a lembranças, refe-

rindo então seu uso no presente de cordialidade entre vizinhos a sua memória 

histórica de união. 

 

Considerações finais 

 

Pretendeu-se com o desenvolvimento da pesquisa expor o significado 

Ponte Internacional Barão de Mauá para a população fronteiriça através de suas 

narrativas, com vistas dar visibilidade a uma trama de memórias compartilhadas 

pelos dois países vizinhos. Podemos perceber que a Ponte Internacional Barão 
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de Mauá constitui um importante laço de afetividade e afirmação dentro do sis-

tema de significados que buscam dar um sentido a identidade local. 

A ponte é intensamente vivenciada pela população fronteiriça no seu co-

tidiano, como elemento unificador para os moradores locais, carregada de afeti-

vidade como também esteticamente sem dúvida, já que o lugar representa para 

esses moradores a construção de muitos sentidos.  

Portanto considerando o levantamento das primeiras entrevistas efetu-

adas com a população fronteiriça, podemos perceber que o espaço de fronteira 

também é um espaço de construção de identidades, embora haja todo esforço 

para a fixação de uma identidade nacional. Dessa forma, é pertinente destacar a 

importância da Ponte Internacional Barão de Mauá para população fronteiriça 

como um símbolo cultural para memória de união destes países, Brasil e Uruguai, 

fundamentado nas experiências acumuladas ao longo do tempo nas referências 

do espaço na interação com seus vizinhos, como uma forma de pertencimento e 

reconhecimento dos seus laços identitários fronteiriços. 
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“PRISIONEIROS NUM MUNDO ESTRA-
NHO”: O ACESSO DOS TRABALHADORES À 

JUSTIÇA  

 

DEISE BRIÃO FERRAZ (FURG) 

 

 

Resumo 

 

Estes apontamentos têm por escopo analisar a legitimidade extraordinária, asse-

gurada pela Constituição Federal de 1988, em seu art. 8º, III, que concedeu aos 

Sindicatos a legitimidade para a postulação de direito não próprio, enquanto 

instrumento de acesso dos trabalhadores à ordem jurídica. Essa investigação 

justifica-se pela necessidade de compreensão das diversas barreiras a serem 

transpostas até o efetivo ingresso dos trabalhadores na Justiça, o que muitas 

vezes os afasta desse direito fundamental e propicia um ambiente de exploração 

e precariedade no emprego. Assim, buscar-se-á o aprofundamento da tutela cole-

tiva de direitos exercida pelos Sindicatos e as implicações deste arquétipo pro-

cessual na concretização da promessa constitucional de promoção dos Direitos 

Sociais Fundamentais, sobretudo do acesso à Justiça. Para tanto, mostra-se im-

prescindível compreender a figura da substituição processual sob todos os as-

pectos, bem como analisar o modelo processual que envolve as demandas coleti-

vas, compreendendo de que forma essa substituição repercute na vida dos traba-

lhadores. 

 

Palavras-chave: Acesso à Justiça. Direito Coletivo. Direitos Sociais. Legitimidade 

extraordinária. Substituição processual 

 

INTRODUÇÃO 

 

O trabalho em epígrafe tem por objetivo analisar a substituição proces-

sual por Sindicatos enquanto ferramenta de efetivação de Direitos Sociais Fun-

damentais que promove, sobretudo, o acesso dos trabalhadores à Justiça, mos-
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trando-se como uma alternativa desejável para concentrar demandas com eco-

nomia processual, incentivar o associativismo, além de despersonificar os confli-

tos e suportar o ônus econômico quando comparado com demandas ajuizadas 

individualmente pelos trabalhadores. Sendo assim, justifica-se o presente estudo 

com o intuito de apresentar a legitimidade extraordinária como ferramenta para 

mitigar as gritantes desigualdades existentes nas relações laborais, bem como 

efetivar os Direitos Sociais, na busca pela Justiça Social.  

O método de abordagem será o indutivo, pelo qual as particularidades 

encontradas nos universos observados serão utilizadas para a construção da 

pertinente compilação. O método que guiará a pesquisa é o indutivo. A técnica de 

pesquisa utilizada será a bibliográfica, com especial atenção aos textos normati-

vos e constitucional e a doutrina necessária à elucidação das variáveis envolvi-

das.  

Dito isso, vale apontar o caminho que se pretende percorrer: partiu-se, 

no primeiro tópico, da discussão a respeito do acesso à Justiça e dos Direitos 

Sociais dos trabalhadores devido à importância de delinear o panorama dos 

Direitos Sociais Fundamentais, dos Direitos e Garantias Fundamentais e do pró-

prio Direito do Trabalho, dada a crise do Direitos Fundamentais denunciada 

neste trabalho. Posteriormente, no segundo tópico, buscou-se a conceituar e 

traçar o panorama do acesso à Justiça e a proposta do Direito Coletivo para ga-

rantir esse acesso e promover os Direitos Sociais Fundamentais. Por fim, no úl-

timo tópico foi pormenorizada a legitimidade extraordinária sindical e seus as-

pectos processuais sob a ótica do novo Código de Processo Civil, além da aborda-

gem indispensável para a completa contextualização do tema que diz respeito à 

exigência do rol de substituídos e o cancelamento da súmula 310 do TST 

 

1. DOS DIREITOS SOCIAIS 

 

O texto constitucional alberga em seu seio um capítulo inteiro (capítulo 

I) destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais, que são a expressão máxima 

da promessa constitucional de uma ordem jurídica justa. Nesse diapasão, antes 

de se adentrar a discussão a respeito do acesso à Justiça e dos Direitos Sociais 

dos trabalhadores é importante delinear o panorama dos Direitos Sociais Fun-

damentais, dos Direitos e Garantias Fundamentais e do próprio Direito do Traba-

lho, dada a crise do Direitos Fundamentais e, por consequência, dos Direitos 

Sociais, bem como o fascismo social que fragiliza as relações de trabalho e traz 

consigo o fascismo da insegurança. 

Em crítica que se mostra contemporânea, Sarlet (2001) aduz que o Estado Social 

de Direito está enfermo e que este contexto afeta os Estados e a sociedade. Sarlet 

(2001) denuncia uma crise no Estado Social de Direito, evidenciada em cada 

corte do governo para enxugar custos na previdência e nas prestações sociais.  
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Tal crise pode ser visualizada pelo enfraquecimento do Estado que tem cada vez 

menos capacidade de garantir que os cidadãos possam fruir de seus Direitos 

Fundamentais. Note-se que a crise do Estado Social também é uma crise da soci-

edade e, em última análise, uma crise dos Direitos Fundamentas que se aguça 

especialmente em países em desenvolvimento e pode ser sentida à medida que 

se aprofundam os impactos da globalização econômica e do paradigma neolibe-

ral.  

 

1.2 O “FASCISMO CONTRATUAL” DE BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 

 

Entre as formas de fascismo social trazidas por Santos (2003), encontra-se 

o fascismo da insegurança que se funda sobre o sentimento de insegurança da 

população e dos grupos sociais vulnerabilizados pela precariedade de emprego, 

por acidentes ou acontecimentos desestabilizadores. Nesta modalidade as pes-

soas encontram-se tão temerosas de seu futuro presente que alargam sua tole-

rância, de forma a aceitar situações que lhe são onerosas em troca de um pouco 

mais de segurança ou um pouco menos de insegurança. Este conceito em muito 

interessa ao vislumbramento das relações frágeis e desfazíveis de trabalho e 

emprego vivenciadas na sociedade atual. 

Santos (2003) caracteriza o momento atualmente vivenciado como fruto de 

um contraste elencado a partir de relações de poder desiguais e pela mercantili-

zação das relações em todos os prismas para, adiante, justificar a perda do cará-

ter emancipatório do Direito quando passou a servir como instrumento de legi-

timação do Estado, e passou a denominar-se Direito Estatal.  

A ideia de fascismo social implica sempre a dominação explícita de um gru-

po por outro e é um fenômeno penetrável em qualquer esfera. As situações de 

crise ao fragilizarem as instituições do Estado e o direito a ter Direitos, ao hege-

monizarem discursos marcados pela análise custo-benefício, pela rentabilidade, 

favorecem e reforçam as lógicas subjacentes aos processos de fascismo social. 

Santos (2003) elenca as formas principais de fascismo social como sendo o fas-

cismo do apartheid social, fascismo paraestatal, fascismo da insegurança e fas-

cismo financeiro.  

A primeira – “fascismo do apartheid social” está relacionada à segregação 

social dos excluídos mediante a divisão das cidades em zonas selvagens e zonas 

civilizadas. De um lado as zonas selvagens equivalentes às zonas do estado natu-

ral hobbesiano, enquanto que as zonas civilizadas são correspondentes às zonas 

do contrato social, encontrando-se sob a ameaça permanente das zonas selva-

gens. Ressalta-se que nas zonas civilizadas, o Estado atua de forma democrática, 

porém, nas zonas selvagens, ele atua de uma forma fascizante, sem a menor con-

sideração, nem sequer na aparência, pelo Estado de Direito.  
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A segunda forma de fascismo social é o fascismo paraestatal. Esta modalida-

de está relacionada com a usurpação das prerrogativas estatais por parte de 

atores sociais bastante poderosos com a cumplicidade do Estado. A terceira for-

ma é o fascismo da insegurança que se funda sobre o sentimento de insegurança 

das pessoas e dos grupos sociais vulnerabilizados pela precariedade de emprego 

ou por acidentes ou acontecimentos desestabilizadores. Nesta modalidade as 

pessoas encontram-se tão temerosas de seu futuro presente que alargam sua 

tolerância, de forma a aceitar situações que lhe são onerosas em troca de um 

pouco mais de segurança ou um pouco menos de insegurança.  

A quarta forma de fascismo social é o fascismo financeiro. Este, apesar de 

cruel, é amplamente disseminado através do controle de mercados financeiros 

que resultam das decisões de investidores individuais ou institucionais espalha-

dos pelo mundo inteiro, que nada tem em comum para além do desejo de maxi-

mizar os seus ativos.  

 

2. DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

A substituição processual é a fonte de investigação deste trabalho graças ao 

contorno que tomou com seu amadurecimento, desde o momento em que deixou 

de ter mera previsão no ordenamento jurídico – sobretudo na Constituição Fede-

ral e passou a ser aplicada, sendo amplamente admitida no âmbito do Tribunal 

Superior do Trabalho e, inclusive, pela Corte Máxima. Pode-se atrelar sua impor-

tância a diversos fatores que serão pormenorizados. Pode-se iniciar tal análise 

partindo do que se pode chamar de despersonificação e do que se pode chamar 

de despersonalização dos conflitos. 

Explica-se. A despersonificação contempla em um único processo uma 

quantidade expressiva de pessoas, desatrelando-se da lógica do processo indivi-

dual que conduz a uma situação em que diversas pessoas que sofreram a mesma 

lesão ou ameaça a direito ingressem individualmente em juízo com suas deman-

das, contribuindo para o afogamento do judiciário e a insegurança jurídica da 

possibilidade de soluções diferentes para lides com origem comum e, portanto, 

situações idênticas.  

Quanto à despersonalização, esta resolve uma questão amplamente conhe-

cida, que é a exposição do trabalhador que compõe o polo ativo da demanda ao 

empregador que ocupa o polo passivo da lide. Ora, tal situação é, sem dúvida 

alguma, grande empecilho para os trabalhadores que tem seus direitos ameaça-

dos ou lesados, quando pensam na possibilidade de ingressar judicialmente a fim 

de obter um provimento jurisdicional. Isso porque há um confrontamento entre 

aquele que se encontra no lado mais “fraco” da relação de emprego, versus aque-

le que se encontra na posição de mando, detentor do meio de produção e do 

poder econômico.  
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Não raramente, o ingresso do trabalhador em juízo ainda durante o curso 

do contrato de trabalho causa grande insegurança ao obreiro a respeito da con-

tinuidade de seu emprego, ora porque teme sofrer represálias, ora porque teme 

pelo próprio emprego. Sem que seja necessário ir além, é possível perceber quais 

empecilhos se apresentam ao trabalhador quando do momento de ingresso com 

uma demanda judicial: a demora decorrente da sobrecarga do aparelho judiciá-

rio, decisões não uniformes que geram insegurança jurídica, além da insegurança 

decorrente quanto à continuidade do contrato de trabalho. 

Logo, é simples pensar na ação coletiva como uma possível solução para es-

tes problemas de acesso à Justiça. Nas lições de Cappelletti (1988), embora o 

acesso à Justiça venha sendo aceito como um Direito Social básico, sua efetivida-

de não tem alcançado o plano desejado já que este só poderia ocorrer através de 

completa igualdade de armas, que diz respeito à garantia de que a condução da 

demanda depende apenas de questões jurídicas sem qualquer relação com as 

diferenças estranhas ao Direito, o que considera utópico. 

Cappelletti (1988) traz ainda outras contribuições valiosas e de grande in-

teresse para estes apontamentos, principalmente ao lembrar as vantagens e 

desvantagens de determinados litigantes com base em pesquisas sociológicas 

que mostram que 1) pessoas ou organizações com recursos financeiros conside-

ráveis apresentam uma notável vantagem ao propor ou defender demandas, pois 

podem pagar por isso e suportar a morosidade do litígio.; 2) A “capacidade jurí-

dica pessoal” que leva em conta as barreiras que precisam ser transpassadas 

para que um direito possa ser reivindicado no sistema judiciário. Essa capacida-

de depende proporcionalmente dos recursos financeiros, educação, meio e status 

social e propriamente a questão de reconhecer a existência de um direito que 

pode ser exigido na justiça; 3) A falta de conhecimento a respeito da maneira de 

ajuizamento de uma demanda. Ou seja, há uma desinformação que paralisa. Essa 

desinformação se relaciona com a disposição psicológica para ingressar com 

demandas judiciais; 4) Há uma declarada desconfiança nos advogados, princi-

palmente entre as classes menos favorecidas. 5) Somado a isso, os procedimen-

tos complexos, o formalismo, os ambientes que intimidam com figuras que opri-

mem (juízes e advogados) fazem com que o litigante se sinta, conforme Cappel-

letti (1988, p.9) “[...] um prisioneiro num mundo estranho.”. A esse respeito, San-

tos (2005), apontou: 

Em primeiro lugar, juízes e advogados eram vistos como demasiado distanciados 
das classes baixas para poder entender as necessidades e as aspirações dos po-
bres. Em segundo lugar, os serviços profissionais dos advogados eram muito caros. 
Segundo a descrição de um dos moradores, "nós estávamos brigando por barracos 
e pedaços de terra que, do ponto de vista dos advogados, não valiam nada. Além 
disso, quando você contrata um advogado, você é duma classe mais baixa do que a 
dele e ele fica muito a fim de fazer acordos com outros advogados e com o juiz, que 
podem prejudicar os seus interesses. Então ele vem a você com aquele jeito de fa-
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lar de advogado e tenta convencer que foi o melhor que ele podia fazer por você, e 
que, afinal de contas, o acordo não é tão mau assim. E você não pode fazer nada". 
Esta observação, embora referida a atitudes para com os advogados na época ini-
cial de Pasárgada, baseia-se provavelmente em experiência e percepções adquiri-
das muito tempo depois. Em qualquer caso, pressupõe um conhecimento bastante 
íntimo da ação dos advogados que duvido fosse comum em Pasárgada há 20 ou 30 
anos atrás. Comum era (e continua a ser) a idéia de que os serviços dos advogados 
são muito caros e, por isso, longe do alcance das posses escassas das classes bai-
xas, uma idéia, aliás, profundamente enraizada na consciência jurídica popular e, 
portanto, correspondente a uma experiência histórica longa. (SANTOS, 2005, p.7) 

Nota-se que o distanciamento existente entre juízes, advogados, Ministério 

Público e servidores do Poder Judiciário ainda parece mostrar-se como um ponto 

de afastamento do trabalhador ao acesso à Justiça. Ademais, os preços constan-

tes nas tabelas de serviço profissional dos advogados não correspondem à reali-

dade da renda da maioria da população brasileira, o que outra vez impede o 

acesso do cidadão de baixa renda à Justiça.  

 Por todos estes motivos ora expostos que o problema do acesso à Justiça 

deve transbordar os cínicos limites do acesso aos órgãos judiciais, pois, não é 

mera questão de possibilitar o acesso à Justiça, mas, sim, na sábia lição de Wata-

nabe (2009) de viabilizar o acesso à ordem jurídica justa. Para Cappelletti (1988, 

p.5) o acesso à Justiça precisa ser visto como “[...] o mais básico dos direitos hu-

manos — de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e 

não apenas proclamar os direitos de todos.”.  

Watanabe (2009) vai ao extremo e sinaliza que ao invés de aplicar esse Direito 

injusto, melhor seria dificultar o acesso à Justiça a fim de evitar o cometimento 

de dupla injustiça, vejamos: 

a) o direito de acesso à justiça é, fundamentalmente, direito de acesso à ordem ju-
rídica justa; b) são dados elementares desse direito: (1) o direito à informação e 
perfeito conhecimento do direito substancial e à organização de pesquisa perma-
nente a cargo de especialistas e orientada à aferição constante da adequação entre 
a ordem jurídica e a realidade sócio-econômica do País; (2) direito de acesso à Jus-
tiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na realidade social 
e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) direito 
à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tute-
la de direitos. (4) direito à remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao 
acesso efetivo à Justiça com tais características.”. (WATANABE, 2009, p. 135)  

Cappelletti (1988) lembra que a expressão “acesso à Justiça” é de difícil de-

finição, mas serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico: 

o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver 

seus litígios sob a égide do Estado que deve ser realmente acessível a todos e 

produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. Esse conceito de 

acesso à justiça tem sofrido uma transformação importante à medida que as 

sociedades cresceram, as ações e relacionamentos assumiram, cada vez mais, 
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caráter mais coletivo que individual, por isso, nas sociedades modernas a ten-

dência é de reconhecimento crescente dos direitos e deveres sociais, inclusive 

das associações, como é o caso dos Sindicatos. 

Da lição de Cappelletti (1988) extrai-se a sensação de um recente despertar 

de interesse em torno do acesso efetivo à Justiça, o que conduziu a três posições 

básicas nos países do mundo Ocidental, com início em 1965. A primeira solução 

para o acesso ou, como denomina, a primeira “onda” desse movimento foi a As-

sistência judiciária; A segunda foi referente às reformas com intuito de proporci-

onar representação jurídica para os interesses difusos, sobretudo nas áreas da 

proteção ambiental e do consumidor; E a mais recente, chamada de “enfoque de 

acesso a justiça”, inclui os posicionamentos anteriores, mas vai além e representa 

uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo mais articulado e com-

preensivo. 

Nesse sentido, Warat (2010) reverbera a necessidade das práticas jurídicas 

aproximarem-se dos excluídos e dos esquecidos do mundo e anota: 

 Os setores de alta vulnerabilidade foram antecipadamente alçados a um perma-
nente estado de exceção, entendido como um permanente estar-fora do sistema de 
ilusões que são apresentados como tutelas de garantias. A tutela constitucional das 
garantias de direitos fundamentais pressupõe que os garantidos sejam cidadãos e 
não excluídos, postos socialmente em uma situação de permanente exceção. A ci-
dadania não existe se o outro da alteridade é um excluído. Enquanto existirem ex-
cluídos é uma hipocrisia falar de cidadania. Somente se é cidadão se os outros, a al-
teridade que organiza as possibilidades de estar entre nós não está excluída. Se os 
outros são excluídos eles não são cidadãos. Falar de cidadania em circunstâncias 
de exclusão é garantir a persistência de estados de exclusão, que são o lado diabó-
lico das nossas sociedades. São muito mais perigosos os estados de exclusão do 
que os estados de exceção. (WARAT, 2010, p. 82) 

A crítica Waratiana é absolutamente eficaz quando denuncia o Estado de 

Exceção permanente ao qual são lançados todos aqueles que não podem viver 

plenamente a tutela de garantias constitucionais porque deixam de ser cidadãos 

e passam a ser excluídos. Situação essa que é vivenciada pelos trabalhadores 

conforme os pontos levantados na crítica até aqui tecida que reforçam o mito do 

que o acesso à Justiça representa para eles e como devem ser encontrar saídas 

para derrubar essas barreiras que os condicionam a uma situação de exclusão da 

ordem jurídica.  

Ao encontro do cenário já detalhado, Mota (2008) aponta que o grande pro-

blema do Judiciário hoje é o de não ser de eficácia universal, o que se manifesta 

em três principais aspectos, quais sejam a falta de acesso da Justiça a maioria das 

pessoas, decisões norteadas pela vontade de manutenção do status quo, e a mo-

rosidade das decisões. Ressalta, ainda, que há um custo econômico na provoca-

ção da atividade jurisdicional que não pode ser ignorado e que os organismos de 

assistência judiciária gratuita não são suficientes para abarcar todas as deman-
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das emergentes e consigna, que, com base em sua prática como juiz, teve ciência 

de que até o gasto com transporte é um obstáculo à ida das pessoas à Justiça. 

Não bastasse o ora exposto, há razões de ordem moral como o receio das 

pessoas em não verem atendido seu pleito, falta de efetividade das decisões que 

lhe sejam favoráveis ou mesmo a eternização de suas demandas que incentivam 

o afastamento entre os tutelados e o Poder Judiciário. Há um ponto de suma im-

portância apontado por Mota (2008) que diz respeito ao fato de o Poder Judiciá-

rio ser integrado em grande parte por servidores provenientes da elite dominan-

te que trabalha na perpetuação desse poder na elite e na manutenção do status 

quo, reforçando a subsistência do estado de exclusão de considerável parte da 

população. 

Esse panorama traçado gera um afastamento abismal entre as pessoas que 

buscam a tutela jurisdicional e o próprio Poder Judiciário, reforçando a ideia 

trazida neste estudo de que a substituição processual por Sindicatos serviria 

como um rompimento para esses empecilhos, fortalecendo a promoção dos Di-

reitos Sociais Fundamentais, sobretudo da Dignidade da Pessoa Humana, do 

acesso à Justiça, da inafastabilidade da jurisdição e da razoável duração do pro-

cesso. 

 

2.1 “ATOMIZAÇÃO” E “MOLECULARIZAÇÃO” DAS DEMANDAS 

 

O mandamento constitucional constante no art. 5º, XXXV que aduz “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” encontra 

dois tipos de processo para garantir a tutela de direitos: aquele derivado do di-

reito de ação individual e destinado à tutela de interesses individuais e o proces-

so coletivo para a tutela de direitos coletivos, submetido à Lei de Ação Civil Pú-

blica (LACP) e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).  

Grinover e Watanabe; (2014), afirmam que quando ações individuais são 

ajuizadas para a tutela de um interesse que é vinculado a uma pluralidade de 

pessoas, elas clamam por uma solução comum e que a multiplicação de deman-

das individuais contribui para a sobrecarga do judiciário, criando o terreno per-

feito para que casos que merecem soluções idênticas sejam julgados de forma 

diferente, o que incentiva a atomização de demandas que deveriam ser tratadas 

de maneira molecularizada. 

A atomização é um conceito cunhado por Kazuo Watanabe para tratar da 

técnica de fragmentação dos conflitos, bem como a molecularização, que se refe-

re à aglutinação de interesses e Direitos Individuais Homogêneos em processos 

coletivos. Logo, aquilo que Watanabe (2009) chama de “molecularização de de-

mandas”, ou seja, seu tratamento coletivo opõe-se ao que ele alcunha de “atomi-

zação” de demandas, de forma que a experiência jurídica adota de forma massiva 

este último tratamento dos conflitos trabalhistas, o que sobrecarrega o Judiciário 
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com demandas similares e repetitivas, com decisões muitas vezes distintas, ape-

sar de as reclamatórias decorrerem de uma mesma situação fática. Conforme 

esclarece o autor: 

A estratégia tradicional de tratamento das demandas tem sido de fragmentar os 
conflitos de configuração essencialmente coletiva em demandas-átomo. Já a solu-
ção dos conflitos na dimensão molecular, como demandas coletivas, além de per-
mitir o acesso mais fácil à justiça, pelo seu barateamento e quebra de barreiras so-
cioculturais, evitará a sua banalização que decorre de sua fragmentação e conferi-
rá peso político mais adequado à solução desses conflitos coletivos (WATANABE, 
2007, p. 797) 

Nesta senda, a molecularização de demandas através da figura da substitui-

ção processual funciona como eficaz freio à necessidade de inúmeros atos pro-

cessuais por parte dos servidores e a demanda de despachos e de decisões pelos 

juízes, o que gera morosidade processual e paralisa o sistema judiciário que já se 

encontra sem condições para entrega da prestação jurisdicional de forma célere 

e em tempo razoável. Sublinha-se que, a substituição processual, atua como ins-

trumento contra a citada morosidade do judiciário, pois permite que, através de 

um único processo possa ser submetido à apreciação uma demanda que envolva 

número considerável de pessoas. 

Não obstante, a molecularização de demandas auxilia na promoção dos di-

reitos quanto a sua efetividade, uma vez que, conforme já abordado supra, a 

substituição processual por associações despersonifica o conflito, promove o 

acesso ao judiciário sem gerar custos para o substituído, desperta para o associa-

tivismo, além de reduzir as chances de decisões disformes para situações fático-

jurídicas de origem comum. 

Embora a Justiça do Trabalho receba informalmente o prestígio de ser 

aquela em que os processos tramitam com mais celeridade, não se pode olvidar o 

caminho que há para ser percorrido na entrega da prestação jurisdicional em 

tempo razoável. Isso porque o número de reclamações trabalhistas é crescente 

no país, não podendo gerar efeito diverso do que a sobrecarga do aparelho judi-

ciário e, por consequência, a demora na entrega prestacional. 

Conforme detalha Mota (2008), na década de 1980 contabilizou-se a propo-

situra de 9.164.557 processos trabalhistas; na década de 1990 esse número cres-

ceu para 20.856.684; na década de 2000, somente até 2005 o TST já contabiliza-

va 13.550.714 processos autuados em todo país. No ano de 2015, o TST compu-

tou 2,6 milhões de ações distribuídas pelas Varas do Trabalho de todo país.  

A partir dos dados apresentados algumas análises merecem destaque: a su-

bida na carga de trabalho dos magistrados e o aumento no número de processos 

julgados, inevitavelmente, provocam de forma colateral a sobrecarga humana 

dos magistrados que recebem cada vez mais trabalho, o que se reflete também 

na qualidade das decisões por eles proferidas.  
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Mota (2008) denuncia que há no âmbito do TST um problema sério quanto 

ao tempo de tramitação dos recursos, uma vez que os agravos de instrumento 

propostos contra a negativa de subida de recurso de revista no ano de 2006, por 

exemplo, tiveram prazo médio de julgamento de 615 dias e o recurso de revista 

em si teve prazo médio de 1.178 dias para julgamento. Isso tudo sem falar na 

crise das execuções trabalhistas tanto no que diz respeito à morosidade quanto a 

sua efetividade. Nessa fase do processo se esbarra em uma grande quantidade de 

outros processos acumulados também em fase de execução, além das tentativas 

(muitas vezes infrutíferas) para descobrir bens suscetíveis de execução, comuni-

cação ineficiente entre órgãos de informação e os recursos disponíveis para in-

terposição por parte dos litigantes que tornam essa fase ainda mais demorada 

quando comparada com a fase de cognição. 

Assim, o que tem se proposto neste estudo só vem a se confirmar com o pa-

norama apresentado, ou seja, é latente a necessidade de “molecularizar” as de-

mandas, o que se torna possível através de uma tutela coletiva de direitos indivi-

duais homogêneos. Esse tratamento é capaz de produzir efeitos práticos nos 

conflitos porque permite ao magistrado proferir uma sentença que contemple 

todo um grupo de associados de forma coerente, trazendo maior segurança jurí-

dica para os trabalhadores, e concentrando em uma única demanda o que pode-

ria se desdobrar em inúmeros processos individuais com diversos atos que exi-

gem o envolvimento dos servidores e dos magistrados e tiram a eficácia da pres-

tação jurisdicional. 

 

2.2 A EXIGÊNCIA DO ROL DE SUBSTITUÍDOS E O CANCELAMENTO DA SÚ-

MULA 310 DO TST 

 

 Apesar de posicionamento contrário da doutrina e das decisões do TST, 

o STF instigou a alteração da jurisprudência através de suas reiteradas decisões 

confirmando o alcance amplo da substituição processual contida na Carta Maior, 

culminando no cancelamento da súmula nº 310 do TST em 25/09/2003. 

A súmula 310 trazia em seu texto, no inciso I, a afirmação de que “I - O art. 

8º, inciso III, da Constituição da República não assegura a substituição processu-

al pelo sindicato.”. Junto a esse cancelamento outras duas súmulas seguiram o 

mesmo caminho, quais sejam as súmulas de nº 271 e 359, respectivamente. 

Entre os aspectos mais importantes, pode-se ressaltar que a súmula 310 

tinha o condão de afastar a interpretação ampla do dispositivo constitucional 

expresso no Art. 8º, III, CF, conforme expressava em seu item I. Já no item V, o 

TST entendia como sendo indispensável a individualização de todos os substituí-

dos na petição inicial, rompendo absolutamente com a despersonalização possi-

bilitada pelo instituto da substituição e expondo diretamente o trabalhador ao 

empregador quando no momento do ingresso judicial. 
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Pese que, o cancelamento da Súmula 310 do TST foi decidido na apreciação do 

IUJ ED-E-RR-175894/1995.9, nos seguintes termos: 

Cancelado pelo Pleno o enunciado 310, eis que já suplantado o seu entendimento, 
ao menos do seu item I, por vários julgados oriundos do Supremo Tribunal Fede-
ral; afetada ao plenário daquele Tribunal a decisão final sobre a matéria, está livre 
essa Seção de Dissídios Individuais para interpretar, em controle difuso da consti-
tucionalidade, o artigo 8º, III, da Lei Fundamental. A substituição processual pre-
vista no art. 8º, inciso III, da Carta Magna não é ampla e irrestrita, limitando-se às 
ações decorrentes de direitos ou interesses individuais homogêneos, cujo proce-
dimento consta da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), plenamen-
te aplicável à hipótese. Tratando-se de URP de fevereiro de 1989, o sindicato está 
legitimado a pleiteá-la em favor da categoria, por aplicação do art. 8º, inciso III, da 
Constituição Federal, dispositivo violado pela Turma quando não conheceu do te-
ma (Súmula nº 401 do Supremo). Embargos conhecidos e providos.  

No que concerne à necessidade de arrolamento dos substituídos na peça 

inicial, conforme previa o inciso V da súmula 310, ora cancelada, Mota (2008) 

entende que é necessário apenas que seja identificado o conjunto de pessoas 

determináveis, o grupo de trabalhadores de determinado setor e não as pessoas 

propriamente ditas, uma a uma, posição a qual o presente estudo se filia. A au-

sência de rol de substituídos na peça inaugural não cria qualquer empecilho à 

defesa do empregador demandado, uma vez que este tem plenas condições para 

determinar o grupo favorecido, considerando que tem acesso às informações do 

grupo e plenas condições de determinação dos favorecidos. 

Pese que, segundo as regras contidas no CDC, de aplicação subsidiária ao 

processo do trabalho diante da omissão na legislação específica, não há qualquer 

necessidade de arrolamento dos substituídos na inicial e tampouco da autoriza-

ção dos mesmos, visto que não há previsão expressa de exigências nesse sentido, 

conforme Art. 82, IV, CDC. 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O período de redemocratização pelo qual o país passou após ser assolado 

por uma Ditadura Militar historicamente marcante e tirana trouxe consigo uma 

ânsia por cidadania. Tal ânsia foi em parte satisfeita em 1988, com a promulga-

ção da Constituição Federal que, finalmente, firmou um compromisso vinculativo 

a todas as estruturas do poder de afirmação da cidadania que pode ser notada 

pela consubstanciação dos valores do ordenamento na Dignidade da Pessoa

 .  

Apesar dos valores expressos na Constituição Federal em seu farto leque 

de Direitos Sociais, estes direitos ainda aguardam sua concretização para aten-
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der ao projeto constitucional de cidadania que garante condições mínimas para 

vivenciar a promessa constitucional da dignidade da pessoa humana, sobretudo, 

garantindo o acesso à Justiça que representa um dos mais elementares direitos.  

Cabe então uma pausa para que a sociedade possa rediscutir a forma de 

garantir efetividade aos Direitos Sociais. Compreende-se, conforme já explanado 

neste trabalho que o caminho de aproximação dos excluídos é o acesso à Justiça 

como forma de promover os Direitos Sociais Fundamentais e isso se mostra pos-

sível através da substituição processual pelos sindicatos. Depreende-se que o 

processo coletivo do trabalho é um caminho de aproximação da promessa cons-

titucional de efetividade da jurisdição, visto que todo o ordenamento jurídico se 

pauta no texto constitucional.  

Ao compreender a substituição processual como um instrumento de pro-

moção dos Direitos Sociais não se pode ignorar que o Golpe Militar (que ainda 

pode ser considerado recente diante da dimensão dos efeitos nefastos que pro-

duziu), rompeu em parte com os movimentos associativos. Assim, os sindicatos 

são uma oportunidade de se ver emergir a importância desses agrupamentos 

enquanto força de luta. As associações traduzem a importância do agrupamento 

de uma classe e podem, através da substituição processual, mostrar aos seus 

associados seu nível de comprometimento com a efetivação dos direitos, fortale-

cendo sua representatividade e prestígio. 

Ademais, a substituição processual por sindicatos atua na defesa de inte-

resses individuais homogêneos de grupos, categoria, classe de pessoas determi-

nadas ou determináveis com direitos oriundos de circunstâncias de origem co-

mum e pode colaborar com a harmonização de decisões judiciais que tratam dos 

mesmos direitos decorrentes de origem comum, evitando decisões disformes 

quando comparadas com pleitos individualmente intentados por trabalhadores. 

Isso porque decisões destoantes também geram aos jurisdicionados a sensação 

de insegurança, afastando-os da busca da tutela jurisdicional.  

Frisa-se que as associações têm mais chance de êxito na escolha de profis-

sionais da advocacia porque podem constituir corpo de advogados especifica-

mente designados para atender os interesses da categoria que representam de 

forma especializada ao passo que as instituições públicas de assistência judiciá-

ria muitas vezes são precárias e tem recursos materiais insuficientes para aten-

der a demanda, além de não estarem presentes de forma universal atendendo 

todas as regiões geográficas deste país de dimensões continentais. Nessa ótica, as 

associações podem suportar as despesas do processo, disponibilizando advoga-

dos especializados para os pleitos empreendidos. 

Chama-se atenção também para o fato de que os trabalhadores, em geral, 

depois do fim do regime de estabilidade que foi substituído pelo regime do Fun-

do de Garantia Social (FGTS), tendem a pleitear os direitos que viram violados 

durante o contrato de trabalho somente depois de dispensados porque temem a 
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represália do empregador e a dispensa. Por isso, pode-se dizer que a Justiça do 

Trabalho é a Justiça dos Desempregados, afinal os empregados não podem arris-

car seus empregos em uma possível retaliação patronal.  

Não bastasse isso, não se pode olvidar da prática bastante comum de troca 

de informações entre empregadores para dificultar o acesso do trabalhador de-

mandante ao mercado de trabalho, fomentando a lista dos trabalhadores incon-

tratáveis, afinal, empregador algum quer ser demandado. Todo esse cenário 

reflete a falta de efetividade das normas trabalhistas e a perda do direito de ação, 

conduzindo novamente à importância da substituição processual na despersona-

lização dos conflitos. 

Por fim, ressalta-se que o esperado em relação aos direitos proclamados 

na Constituição Federal é efetividade. Necessita-se com urgência garantir o aces-

so à ordem jurídica em tempo razoável e mantendo a efetividade das normas 

trabalhistas assegurada enquanto ainda é possível reverter a descrença dos tra-

balhadores no poder regulador instituído. Contempla-se na substituição proces-

sual sindical essa possibilidade de promover o acesso à Justiça, diminuir a sobre-

carga do judiciário e, colateralmente, fomentar a celeridade processual, com 

decisões justas e harmonizadas, sem a oferta de riscos aos trabalhadores quanto 

à retaliação patronal, promovendo o associativismo e atenuando as desigualda-

des gritantes entre os detentores dos meios de produção e os obreiros. 
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar a leitura do texto 

poético ‘Hatred structure’ publicado na obra Songs of eskasoni: more poems of 

Rita Joe (1988), da autora indígena canadense Rita Joe (Mi’kmaq). O poema 

aborda a reflexão de Joe sobre as residential schools no Canadá. A autora eviden-

cia em sua poesia o objetivo dessas escolas, qual seja o de “destruir a essência 

indígena nas crianças” fazendo com que estas deixassem sua identidade e assimi-

lassem a cultura do invasor. O eu-lírico do poema em análise, pode ter sido cons-

truído a partir da experiência da própria Rita Joe, pois esta quando criança foi 

levada para um dos internatos existentes no Canadá, o qual ela nomeia em seu 

poema, a escola Shubenacadie.  Desde a proibição de usar a própria língua até ter 

que negar a sua origem, essa violência que os muitos indígenas vivenciaram den-

tro dessas escolas causou uma onda do abuso de bebida alcoólica, de suicídio e 

de desestabilidade física e emocional. É através da vivência e, sobretudo da so-

brevivência dos ameríndios dentro das escolas, que vai se originar, então, um 

corpus literário advindo dessa experiência com vistas a denunciar os traumas e a 

opressão das residential schools.  

 

Palavras-chave: literatura indígena, literatura canadense, residential school, Rita 

Joe 

 

Introdução 

 

O projeto das residential schools tem o seu ponto de partida com inten-

ção do invasor de “civilizar” as comunidades indígenas. É a partir do pensamento 

de inferiorização da cultura ameríndia, que os europeus criaram internatos no 
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Canadá, as chamadas residential schools, escolas que eram administradas pela 

igreja, as quais objetivavam educar as crianças das comunidades indígenas. Po-

de-se datar o início dessas instituições no Canadá, por volta de 1870, com a in-

clusão de uma emenda ao Indian Act. A política das residential schools funcionou 

no Canadá entre os anos de 1879 a 1986, como destaca Sam McKegney em “‘I 

was at war — but it was a gentle war’: the power of the positive in Rita Joe’s 

autobiography (2006). 

A finalidade principal dessas instituições era o de “destruir a essência 

nativa nas crianças”, fazendo com que estas deixassem sua identidade indígena 

para assimilar a cultura ocidental. O trauma ocasionado por essas escolas deixou 

cicatrizes profundas nas comunidades ameríndias canadenses devido aos diver-

sos abusos sofridos pelos jovens que eram educados pelas residential schools. 

Desde a proibição de usar a própria língua até ter que negar a sua origem, essa 

violência que os muitos indígenas vivenciaram dentro desses internatos causou 

uma onda de abuso das bebidas alcoólicas, de suicídios entre os indígenas e de 

desestabilidade física e emocional. 

Esse projeto de destruição da cultura indígena foi sem dúvidas a causa 

de muitas mortes, uma vez que o regime adotado dentro desses internatos era 

rígido e nem um pouco favorável às necessidades das crianças. A falta de alimen-

to, abusos físicos, verbais e sexuais, tratamento desumano e um sistema opressor 

eram as formas e os meios que os responsáveis dessas escolas utilizavam com 

seus alunos. Com a intenção de apagar os ensinamentos recebidos nas comuni-

dades, as crianças indígenas sofreram com a perda de sua identidade, de sua 

história e estórias, o vínculo com a família. Além disso, o projeto das residential 

schools era fazer com que as crianças perdessem a conexão que possuíam com a 

terra, de modo que ao atingirem a fase adulta elas não reclamassem a posse do 

local. 

De forma precoce, as crianças indígenas começavam a frequentar as re-

sidential schools. Retiradas à força do convívio de suas famílias e de sua comuni-

dade, essas meninas e meninos tinham seus costumes, sua cultura e suas rela-

ções familiares devastadas brutalmente. Era proibido o uso própria língua nati-

va, sendo somente a língua inglesa, considerada superior e por isso a única auto-

rizada, suas vestimentas tradicionais eram substituídas por uniformes e a rela-

ção com os pais era desencorajada, uma vez que ao voltar às suas comunidades 

os “ensinamentos” dos internatos perdiam seu efeito. 

Apesar de essa ferida estar aberta há muito tempo entre as comunidades 

indígenas, é recente o espaço e a discussão desse assunto, principalmente no 

campo da literatura. Em meados dos anos 1990, declarações foram escritas e 

entregues aos governos como forma de mostrar os horrores que eram praticados 

dentro dos internatos. Muitas declarações foram reunidas e pedidos públicos de 
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desculpas pela igreja foram realizados como forma de evidenciar a violência 

contra as comunidades indígenas. 

 O pedido formal de desculpas do governo canadense e o reconhecimen-

to do erro que foi a criação das residential schools foram realizados em 2008, 

pelo primeiro Ministro do Canadá, na época, eis o que Wayne Spear menciona: 

Por mais de um século, Indian Residential Schools separaram mais de 150.000 cri-
anças indígenas de suas famílias e comunidades. Em meados de 1870, o governo 
federal, em parte a fim de cumprir com suas obrigações com a educação das crian-
ças nativas, começou a tomar parte no desenvolvimento e administração dessas 
escolas. Os dois objetivos principais dos sistemas das residential schools foram re-
mover e isolar as crianças da influência de sua comunidade, de suas famílias, suas 
tradições e suas culturas, e assimilá-los na cultura dominante. Esses objetivos fo-
ram baseados na suposição de que a cultura indígena e as crenças espirituais eram 
inferiores. De fato, alguns procuraram, como foi dito infamemente, “matar o nativo 
na criança”. Hoje, nós reconhecemos que essa política de assimilação foi errada, 

causou enorme dano, e não tem espaço em nosso país83(2014, p. 198). 

No ano de 2014, a comissão denominada “Truth and Reconciliation 

Commission of Canada84” ouviu os relatos dos abusos sofridos pelos muitos indí-

genas canadenses nas residential schools e transmitiu as sessões abertamente 

pela internet, comprovando como este é um lado sombrio da história do Canadá 

que precisa ser trazido à tona e curado nas memórias dos indígenas. Realizado 

esse primeiro percurso de modo a contextualizar brevemente o início e a forma-

ção das residential schools no Canadá, pretende-se agora lançar o olhar sobre a 

literatura que foi produzida dessa experiência, bem como alguns textos crítico-

teóricos. 

 

Alguns aspectos teóricos da produção literária sobre as residential schools 

 

Laura J. Beard na obra Acts of narrative resistance: women's autobiogra-

phical writings in the Americas (2009) discorre como eram os regimes dentro 

dessas unidades, os abusos psicológicos e sexuais que as crianças indígenas so-

friam por parte dos padres e das freiras. A forma como essas crianças indígenas 

eram tratadas não correspondiam ao discurso de que os internatos objetivavam 

a educação e civilização das crianças ameríndias. Pelo contrário, a experiência 

                                                           
83For more than a century, Indian Residential Schools separated over 150,000 Aboriginal children from 

their families and communities. In the 1870s, the federal government, partly in order to meet its obligation 

to educate Aboriginal children, began to play a role in the development and administration of these schools. 
Two primary objectives of the Residential Schools system were to remove and isolate children from the 

influence of their homes, families, traditions and cultures, and to assimilate them into the dominant culture. 

These objectives were based on the assumption Aboriginal cultures and spiritual beliefs were inferior and 

unequal. Indeed, some sought, as it was infamously said, “to kill the Indian in the child”. Today, we recog-

nize that this policy of assimilation was wrong, has caused great harm, and has no place in our country. 

Todas as traduções do original em inglês foram realizadas pelo autor deste trabalho. 
84O documentário pode ser acessado através do link: https://www.youtube.com/watch?v=mZoLgdzrw7c. 
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dentro das residential schools não foi de nenhum modo benéfica para as comuni-

dades indígenas, pois as crianças eram forçadas a deixar os ensinamentos de 

seus antepassados. Nesse sentido, Laura Beard menciona que: 

O sistema das residential schools rompia essa transmissão, levando as crianças de 
suas comunidades nas quais elas eram ensinadas pelos mais experientes em uma 
tradição contextualizada, para coloca-las em um ambiente desconhecido que aju-

dava a destruir sua autoconfiança85 (2009, p. 153). 

Outra autora a contribuir para a compreensão do que foi a experiência 

dentro das escolas é Jeanette C. Armstrong. No texto “The disempowerment of 

First North American Native peoples and empowerment through their writing” 

(2005), a teórica coloca como foi devastador o método de educação adotado 

dentro das residential schools para as comunidades indígenas e como agiam de 

forma autoritária os padres e freiras que dirigiam essas instituições. Pelas pala-

vras Jeanette C. Armstrong, pode-se perceber os danos:  

Não existe outra palavra que totalitarismo para descrever adequadamente os mé-
todos utilizados para se chegar alcançar a condição do meu povo hoje. Não foi da-
da escolha o nosso povo. Nossas crianças, por gerações, foram retiradas de nossas 
comunidades e colocadas em campos de doutrinação até nossa língua, nossa reli-
gião, nossos costumes, nossos valores, e nossas estruturas sociais quase desapare-

cessem. Isso foi a experiência da residential school86 (2005, p. 243). 

Em decorrência da vivência e, sobretudo da sobrevivência dos indígenas 

dentro das residential schools, que vai se originar, então, um corpus literário ad-

vindo dessa experiência com vistas a denunciar os traumas e a opressão desses 

internatos. Por meio da escrita literária, pode-se comprovar, através dos teste-

munhos dos autores e autoras, o quanto sofreram as crianças, os pais e a comu-

nidade indígena como um todo. Tomson Highway, Basil Johnston e Rita Joe são 

alguns exemplos de autores que em suas produções literária buscaram uma cura 

ao mesmo tempo em que denunciaram os abusos das residential schools. Laura 

Beard (2009) afirma que os leitores dessa literatura produzida pelos indígenas 

que frequentaram as residential schools podem ser testemunhas desse trauma. 

A autora Renate Eingenbrod (2012) em seu artigo “For the child taken, 

for the parent left behind”: residential school narratives as acts of “survivance” 

apresenta e discute a produção literária dos indígenas sobre as residential scho-

                                                           
85The residential school’s system disrupts that transmission, taking children away from the homes in which 
they were taught by the older generations in a tradition context, in order to place them an alien environment 

that worked to destroy their self-esteem. 
86There is no word other than totalitarianism which adequately describes the methods used to achieve the 

condition of my people today. Our people were not given choices. Our children, for generations, were 

seized from our communities and homes and placed in indoctrination camps until our language, our reli-

gion, our customs, our values, and our social structures almost disappeared. This was the residential school 
experience. 
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ols. Para ela, essa escrita é um ato que expressa um sentido de sobrevivência, 

pois pelos traumas que passaram dentro das escolas, esses autores foram capa-

zes de transformar sua dor e suas perdas e representar suas experiências das 

mais variadas formas. De tal modo, a autora propõe, então, um novo subgênero – 

residential school literature – que será formado por memórias, poesias, romances 

e peças que recriaram a vivência dentro dos internatos por intermédio da escrita 

e da imaginação literária, reafirmando com isso a continuidade da tradição em 

oposição ao discurso de derrota e desaparecimento. 

Deena Rymhs em From the iron house: imprisonment in First Nations 

writing (2008) oferece leituras e análises a partir das experiências das autoras e 

autores canadenses, os quais passaram anos de suas vidas dentro dos internatos. 

Para a autora, as residential schools têm sido comparadas a prisões, pois estas 

escolas desenvolviam um papel punitivo, já que seus ocupantes eram constan-

temente violentados. Rymhs argumenta que tanto instituições carcerárias como 

as residential schools, utilizavam um sistema de vigilância constante como forma 

de controlar as crianças indígenas.  

O motivo de Deena Rymhs aproximar a experiência dentro das residenti-

al schools ao sistema penitenciário, deve-se ao fato dos relatos dos autores que 

ela resgata em sua obra. Conforme Rymhs destaca, nem nos momentos privados, 

como por exemplo, tomar banho ou dormir, as crianças indígenas ficavam sozi-

nhas, elas eram constantemente observadas. O excerto a seguir demonstra esses 

aspectos: “A culpa vivenciada pelos ocupantes das residential schools convida a 

comparação com um tipo de criminalização [...]87” (Rymhs, 2008, p. 3) 

 Para concluir a presente seção, é válido resgatar de igual modo a obra 

Magic weapons: Aboriginal writers remaking community after residential school 

(2007), de Sam McKegney. Neste livro, o qual também recupera a literatura so-

bre as residential schools, o autor discorre como as narrativas dos sobreviventes 

das residential schools são fontes valiosas para compreender o que foi viver den-

tro dos internatos. De acordo com McKegney, cada autor que escreve sobre a 

experiência dentro das residential schools mobiliza e recupera diferentes aspec-

tos, sejam eles pessoais e/ou históricos, os quais auxiliam a compreender a cria-

ção literária de cada um.  

Para Sam McKegney: “[...] a experiência da residential school, sem dúvidas impul-

siona cada autor a abordar certos aspectos do passado dela ou dele [...]88” (2007, 

p. 34). 

 

                                                           
87 The guilt experienced by residential school occupants invites comparison with the type of criminalization 

[...]. 
88[...] the residential school experience undoubtedly pressures each author to address certain aspects of her 
or his past through writing [...].  
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Residential school e sua estrutura decadente: analisando o texto poético de 

Rita Joe 

  

 Rita Joe (Mi’kmaq) nasceu em março de 1932, em Whycocomagh, Cape 

Breton Island, Nova Scotia e faleceu em março de 2007, Sydney, Nova Scotia. A 

autora publicou sete livros, sendo o primeiro deles lançado em 1978 com o título 

de The poems of Rita Joe. O legado literário de Rita Joe inclui seis livros de poesia, 

são eles: Song of eskasoni (1988), Lnu and Indians we’re called (1991), Kelusultiek 

(1995), The Mi’kmaq anthology (1997) e We are the dreamers: recent and early 

poetry (1999). 

Além dessas obras, a autora escreveu uma autobiografia intitulada Song 

of Rita Joe: autobiography of a Mi’kmaq poet (1996), na qual a autora aborda 

entre outros assuntos, a sua passagem por uma das residential schools canaden-

ses, a Shubenacadie Indian Residential School, localizada em Shubenacadie, Nova 

Scotia. No capítulo “Song of my girlhood”, Rita Joe descreve a sua chegada à esco-

la Shubenacadie: 

As freiras me levaram para a sala de recreação, onde elas examinaram meus cabe-
los. Era longo e ondulado, mas quando elas acabaram de me examinar, o cortaram 
curto e reto. Eu recebi um uniforme e me mandaram tomar banho, e então uma ga-
rota mais velha foi designada para cuidar de mim. Ela me levou para conhecer as 

centenas de meninas que moravam lá89 (1996, p. 50). 

Em outra passagem, a autora apresenta os aspectos negativos dessas institui-

ções, abordados anteriormente no presente texto. Rita Joe destaca que: 

 
É verdade que coisas ruins aconteceram enquanto eu estava lá. Você não pode evi-
tar ter um sobressalto quando lhe mandam, estilo militar, quando ir ao banheiro, 
quando comer, quando fazer isso ou aquilo, quando orar. Foi-nos dito quando bo-
cejar e tossir. As crianças não podem controlar a si mesmas quando tossem, mas 
nos disseram: ‘Pare como seu latido!’ Isso é uma coisa negativa de ouvir quando 

você é uma criança e está tossindo, não latindo como um cachorro90 (1996, p. 50). 

 

                                                           
89The nuns took me downstairs to the recreation room, where they examined my hair. It was long and wavy, 

but when they finished examining me, they cut it short with bangs. I was given a uniform and told to take a 
bath, and then an older girl was assigned to take care of me. She took me out to meet the hundred or so girls 

who lived there. 
90It is true that bad things happened while I was there. You can’t help having a chip on your shoulder if you 

are told, military style, when to go to the bathroom, when to eat, when to do this and that, when to pray. We 

were even told when to yawn and cough. Children can’t help themselves when they cough, but we were 

told, “Stop your barking!” That’s a negative thing to hear when you are a child coughing, not barking like a 
dog.  
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Por esses excertos retirados da autobiografia de Rita Joe, é possível verificar 

como era o regime dentro das residential schools, como por exemplo, atos de 

violência e tentativa de apagamento da cultura. 

 “Hatred structure”, publicado na obra Songs of eskasoni: more poems of 

Rita Joe (1988), é construído a partir de uma forma poética que serve para refle-

tir sobre o significado pessoal da estrutura para o eu-lírico. O eu-poético examina 

a escola de uma posição de proximidade física, na qual luta para manter a distân-

cia entre a estrutura e si mesmo. Embora alcance uma separação física e emocio-

nal do lugar, a cadência, a voz e a composição do poema revelam seu peso na 

expressão do eu-lírico. 

 O texto poético inicia com um conjunto de indicações que marcam a 

localização específica da escola na cidade de Shubenacadie: “Se você estiver na 

rodovia 104” (Joe, 1988, p. 75), o eu- poético dirige-se ao leitor, “Há um monte / 

onde se encontra uma estrutura” (Joe, 1988, p. 75). Embora o poema comece 

orientando o leitor em relação a essa paisagem loca, a temática do poema passa 

para a figura do eu-lírico nos dois versos seguintes, nos quais está a resposta que 

a estrutura evoca: “Um lembrete para todos os sentidos” (Joe, 1988, p. 75). Uma 

advertência não para o leitor, mas para o eu-lírico, para Rita Joe que frequentou 

por muitos anos a escola mencionada no poema. 

 As observações do eu-lírico são de alguém que examina a estrutura de 

um ponto mais próximo à sua ruína. O eu-poético demonstra que há sujeira em 

toda parte, em todo o interior da estrutura. O lugar é manchado por sua história, 

assombrado pelas crianças que conviveram em meio a risos e abusos. A junção 

de risos e abusos indicam as diferentes e possíveis interpretações da vivência 

das meninas e meninos na escola. No entanto, uma vez que o verso é concluído 

com o vocábulo abusado, reforça uma amarga perspectiva das crianças que por 

lá passaram, as quais eram constantemente violentadas físicas e sexualmente. 

 Na quarta estrofe, o eu permanece no limiar da escola, recusando-se a 

entrar e a vivenciar mais uma vez as memórias que estão guardadas na estrutura 

do prédio: “Eu não tinha desejo de entrar / Ou caminhar pelo saguão / Eu não 

tinha nenhum desejo te sentir o piso” (Joe, 1988, p. 75). O eu-poético abre mão 

da oportunidade de caminhar pelo chão daquela estrutura decadente, desejando 

não experimentar o medo que as paredes e o teto outrora transmitiam. O interior 

do lugar ameaça desabar com os episódios que o eu-lírico tentar afastar da lem-

brança. 

 Nos últimos cinco versos do poema, o eu-poético consegue atingir a dis-

tância desejada através da representação literária. A estrutura é reduzida a uma 

base, sem as dimensões das paredes e pisos que anteriormente ameaçavam apri-

sionar o eu-lírico em seu interior mais uma vez. 

 Ao chamá-lo de uma estrutura, e, então, apenas uma base para a teoria, o 

eu liberta-se deste lugar, de sua presença física. Além disso, a descrição estrutura 
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ao invés de construção ou escola pode aludir às estruturas ideológicas e políticas 

que sustentaram a instalação e o funcionamento destas escolas no Canadá. 

 Embora a estrutura seja a lembrança de uma história desagradável, seu 

domínio sobre o eu-lírico e sobre os seus sobreviventes se manterá até o edifício 

cair. O último verso do poema confirma a queda final da estrutura. A distância 

que o eu-poético criou nos primeiros versos do poema através da separação 

física e contrastando com as apresentações do passado e do presente, culmina 

nesta imagem final em que a estrutura finalmente desaba em uma pilha de es-

combros.  

 

Conclusão 

 

O texto analisado ajuda a perceber o quão danoso foi o sistema das resi-

dential schools para os povos indígenas canadenses. Por meio da violência, ten-

tou-se destruiu a cultura de um povo e inferioriza-los como pessoas. A proibição 

do uso da língua, das roupas, da perda de identidade e do contato com a família 

são alguns dos exemplos que podem ser elencados como práticas dentro das 

instituições. Ainda um trauma presente nas comunidades ameríndias, é através 

da escrita que os muitos indígenas, que frequentaram essas escolas, fazem uma 

denúncia a esse sistema que oprimiu milhares de crianças. 

Ainda um trauma presente nas comunidades ameríndias do Canadá, é 

através da escrita que as muitas autoras e autores indígenas, que frequentaram 

essas escolas, como a própria Rita Joe, fazem uma denúncia a esse sistema que 

oprimiu milhares de crianças. O texto poético de Joe mostra os efeitos nocivos 

que a educação recebida dentro destas instituições causou aos Povos Nativos. 

Essa temática continua sendo (re)visitada nas escritas literárias, e ainda perma-

nece na memória daqueles e daquelas que mais sofreram no interior desses in-

ternatos. 

Vindo de diferentes posições, como testemunhas, membros das comuni-

dades, sobreviventes, estes autores e autoras criam ficção, romances, poemas ou 

peças de teatro. O reconhecimento da existência das escolas é só o começo. A 

gravidade do legado destas instituições ainda não é totalmente compreendida 

pela sociedade canadense. A comissão “Truthand Reconciliation Commission of 

Canada” encoraja e seus descendentes, a contar suas histórias, seus traumas, 

suas dores, as quais foram vivenciadas dentro das residential schools. 

Como bem argumenta Renate Eigenbrod (2012), essas escritas servem 

como forma de empoderamento dos sobreviventes das residential schools, que ao 

colocar sua dor e suas angustias em forma de escrita, expressão um senso de 

sobrevivência.  A análise do texto poético de Rita Joe deixa claro como estas esco-

las destruíram ou tentaram aniquilar a cultura, a língua, a tradição das crianças 
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indígenas do Canadá, impondo a cultura do ocidente e apagando a dos amerín-

dios.  

No espaço de sua obra literária, a autora trouxe à superfície o problema 

causado aos indígenas canadenses que foram submetidos, dentro dos internatos, 

a práticas desumanas, que eram mascaradas como forma de civilizar as crianças 

das comunidades nativas. Renate Eigenbrod, Laura Beard, Sam Mckegney e Dee-

na Rymhs são alguns dos teóricos que trazem exemplos de autores e de suas 

escritas, as quais servem como um ato de resistência e de denúncia, evidencian-

do o tratamento desumano e opressor dentro das instituições. Essa temática vem 

sendo abordada com frequência na literatura indígena canadense a partir da 

segunda metade do século XX. 
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Resumo: Muito se tem produzido e publicado sobre o período da ditadura civil-

militar no Brasil e ainda será escrito, principalmente através do trabalho de pes-

quisa da Comissão Nacional da Verdade. Ao contrário de outras ditaduras da 

América Latina que estavam centradas em uma figura única de ditador, a ditadu-

ra brasileira não teve uma figura central de ditador, mas cinco militares, que 

governaram em períodos específicos, de 1964 a 1985. Regina Dalcastagné 

(1996) afirma que um momento tão extremo, como foi o período da ditadura, 

não deve cair no esquecimento e, portanto, os registros se fazem necessários, 

para que a tarefa de “não esquecer” seja cumprida. Desse modo, essa comunica-

ção centra-se na ideia de que, diferente das outras ditaduras da América Latina 

que se baseiam fortemente na figura do ditador, no Brasil paira a impressão de 

que não temos a quem atribuir a culpa pelas inúmeras iniquidades realizadas. 

Isso repercute em A Festa: não há a representação da presença física do general 

Emílio Garrastazu Médici (apenas citações de sua fala), mas um imaginário, o 

universo repressor que se sobressai à figura da tirania. 

 

Palavras-chave: A Festa; Ivan Ângelo; representação da ditadura. 

 

 

Muito se tem produzido e publicado sobre o período da ditadura civil-

militar no Brasil e ainda será escrito, principalmente através do trabalho de pes-

quisa da Comissão Nacional da Verdade, fundada no final de 2011. Do que se 

sabe, a ditadura foi instituída em 01 de abril de 1964 com a deposição do presi-

dente João Goulart. Ao contrário de outras ditaduras da América Latina que esta-

vam centradas em uma figura única de ditador, no Brasil houve um “desfile” 
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igualmente horrendo de militares que governaram: Marechal Humberto de Alen-

car Castello Branco (1964-1967), Marechal Artur da Costa e Silva (1967-1969), 

General Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), General Ernesto Beckmann Gei-

sel (1974-1979) e General João Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985).  

No caso da produção literária, diversas obras foram produzidas sob o 

contexto ditatorial, tais como A Festa (1976), de Ivan Ângelo, Feliz Ano Novo 

(1975), de Rubem Fonseca e Reflexos do baile (1976), de Antonio Callado, en-

quanto outras, ainda que trabalhem a temática da ditadura, são publicadas no 

período de abertura política e também na contemporaneidade. Estas obras tra-

tam, muitas vezes, de rememorações dos personagens, como é o caso de Tropical 

sol da liberdade (1988), de Ana Maria Machado, e Não falei (2004), de Beatriz 

Bracher, dois romances nos quais os protagonistas sofrem as consequências das 

feridas da ditadura no tempo presente. Em A Festa “Ivan Ângelo fez seu romance 

com pequenos contos interligados, notícias de jornal, considerações de intelectu-

ais sobre o Nordeste e a miséria” (DALCASTAGNÉ, 1996, p. 50), ou seja, contex-

tualizou a ditadura em uma miscelânea textual e deu uma resposta imediata à 

censura que vivenciava no seu trabalho de escritor e em sua vida pessoal. 

Regina Dalcastagné afirma que um momento tão extremo, como foi o pe-

ríodo da ditadura, não deve cair no esquecimento e, portanto, os registros se 

fazem necessários, para que a tarefa de “não esquecer” seja cumprida. Entre os 

registros daquele tempo de exceção, os textos literários permanecem (seja nos 

leitores, nas estantes, livrarias, isto é, circulam) e refugiam a dor “[...] como espa-

ço onde a história dos vencidos continua se fazendo, lugar onde a memória é 

resguardada para exemplo e vergonha das gerações futuras” (DALCASTAGNÉ, 

1996, p. 25). 

Pode-se considerar que entre 1964 e 1968 viveu-se um período de certa 

liberalidade na cultura, isto é, em um primeiro momento, a ditadura não perse-

guiu os intelectuais, músicos e escritores. Nestes primeiros anos, inclusive, o 

governo realizou concessões ao meio de comunicação mais utilizado da época, a 

televisão, que possuiu um papel crucial para esvaziar o debate político. Roberto 

Schwarz (2009) comenta que em 1964 o Brasil vivia uma espécie de anomalia, 

pois a direita exercia o poder na política, enquanto a esquerda ainda possuía 

direitos de produzir cultura livremente, mas “O regime respondeu, em dezembro 

de 1968, com o endurecimento” (SCHWARZ, 2009, p. 09).  

Após 1968, com a promulgação do Ato Institucional-5 (AI-5), a censura 

foi intensificada na imprensa e nas artes em geral. O AI-5 institucionalizou a 

censura e deu direitos legais para os militares assumirem o poder. Desse modo, 

toda e qualquer produção cultural estava sob o controle do Estado. Isto significa 

dizer que o AI-5 reforçou o controle da direita sobre a política e a cultura ficou 

inteiramente sobre controle militar. O objetivo do AI-5 foi justamente quebrar o 

vínculo entre vida cultural e política, ou seja, “[...] calar a voz da sociedade e im-
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pedir suas manifestações culturais” (FRANCO, 1994/1995, p. 62). O AI-5 também 

suspendeu o habeas corpus, ou seja, o Executivo possuía o direito de prender e 

julgar qualquer cidadão.  

Vale lembrar também que, inicialmente, a literatura não foi a principal 

vítima da censura. Os principais alvos foram o cinema, a música e o teatro, visto 

que o impacto e a mobilização dos indivíduos são mais acentuados nessas artes, 

caso pensemos na literatura que é, ao lado dessas artes, uma arte que pressupõe 

uma leitura solitária e público restrito. Para Renato Franco, “a vida cultural – 

particularmente a literária – desses anos não foi completamente suprimida e 

tampouco controlada ou administrada – como parecia almejar o Estado militar” 

(FRANCO, 1992, p. 01).  

Por outro lado, o controle da imprensa foi massivo e, nas páginas censu-

radas, receitas de bolos e trechos de Os Lusíadas, de Camões eram inseridas, além 

do uso de metáforas para ludibriar a censura: “no lugar dos textos vetados, fo-

ram publicadas receitas culinárias e posteriormente, poemas. A partir de julho 

de 1973, os espaços vazios foram ocupados por trechos d’Os Lusíadas” (GASPARI, 

2014 b, p 223). No caso dos produtores culturais e escritores, enquanto o traba-

lho cultural estava sendo fiscalizado, eles tentavam escapar da censura por meio 

da linguagem, com o uso de metáforas, alegorias e ideias implícitas em suas pro-

duções artísticas. Nos anos 70, através da censura, a ditadura controlava os bens 

de consumo culturais. Porém, toda censura tem suas brechas e esta era burlada 

por poetas que escreviam textos subversivos e de conteúdo político-ideológico 

explícito em forma de panfleto, conhecidos sob o rótulo de “poesia marginal” e 

“geração do mimeógrafo” (cf. FRANCO, 2003). O marginal aqui não é compreen-

dido no sentido de representação do bandido, pelo contrário, a poesia é caracte-

rizada como “marginal” porque estava à margem do mercado. 

No governo Geisel, entre 1974 e 1979, ficou visível a necessidade de su-

prir a censura – estrutura criada pelo próprio sistema repressor – por ter se 

tornado um anacronismo. Entendido como um processo de abertura política, os 

primeiros bens culturais favorecidos foram os livros e os jornais, consumidos 

habitualmente pelas classes dominantes. Neste contexto, duas tendências literá-

rias surgiram: os romances-reportagens que tematizavam a violência de uma 

forma jornalística e a literatura de resistência, que possuía o objetivo de “escla-

recer literariamente a história recente do país e suas rápidas transformações e, 

sobretudo, a exigência de se combater – ainda que esteticamente – a opressão 

imposta à nação pela ditadura militar” (FRANCO, 1994/1995, p. 69). 

Outra tendência literária dos anos 70 é denominada de “geração da re-

pressão” (termo sugerido por Antonio Candido) constituída por obras de ex-

militantes revolucionários que escrevem a partir de suas memórias da prisão, 

tortura e exílio entre as quais destacam-se Em câmera lenta (1977), de Renato 

Tapajós e O que é isso, companheiro? (1979), de Fernando Gabeira, o que resultou 
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na continuidade de uma literatura de testemunho já vista, por exemplo, em Me-

mórias do cárcere (1953), de Graciliano Ramos.  

Em capítulo dedicado a literatura produzida nos anos 70, Renato Franco 

(2003) denomina como “romance de resistência” os livros que “[...] souberam 

oferecer respostas literárias tanto às atrocidades do período ditatorial como à 

modernização econômica e social, autoritária e conservadora, que o país então 

conheceu” (FRANCO, 2003, p. 363). Neste texto, Franco caracteriza A Festa, como 

parte do romance de resistência que ele chama de “ficção radical”. A ficção radi-

cal é aquela que produz “uma consciência literária original acerca da própria 

condição e alcance do romance em uma sociedade autoritária e na qual viceja a 

poderosa indústria cultural [...]” (FRANCO, 2003, p. 364). 

 Outrossim, conforme as ideias de Franco (2003), é a partir da arte que 

encontramos uma forma de resistir às atrocidades acarretadas pelas ditaduras 

que ocorreram na América Latina, como o caso do Brasil, pois arte é resistência e 

é por meio dela que se luta contra o esquecimento. 

Ainda no que concerne à ficção romanesca produzida nos anos 70, Janete 

Gaspar Machado faz um panorama a respeito das principais características lite-

rárias do período:  

[...] uma linguagem dinamizada pela fragmentação estruturadora de significados, a 
crítica à repressão ideológica, a participação do leitor como produtor de significa-
dos, como criador, o desaparecimento progressivo do caráter sagrado e segrega-
dor da Arte (MACHADO, 1981, p. 37). 

 A pesquisadora também ressalta “a atitude jornalística de vários roman-

ces” (MACHADO, 1981, p. 41) produzidos e publicados nos anos 70, dentre os 

quais A Festa pode servir como exemplo. O caráter de denúncia é eternizado no 

livro literário. Da literatura emana um poder que nas folhas dos jornais seria 

geralmente algo temporário e esquecido. A ficção brasileira da década de 70, de 

modo geral, está situada “dentro do devir, atribuindo-lhe valor histórico, [pois] 

preocupa-se com sua apresentação formal, ajustando-se a meios mais eficientes 

de traduzir e expressar suas metas criativas” (MACHADO, 1981, p. 42).  

Ao comentar sobre a produção literária na época ditatorial, Silviano San-

tiago afirma que  

Não houve “atraso” artístico nem alienação política no melhor da produção literá-
ria pós-64; houve, sim, a compreensão profunda de que a tão reclamada moderni-
zação e industrialização do Brasil [...] estava sendo feita, mas à custa de tiros de 
metralhadora e golpes de cassetete, espancamentos e mortes, numa escalada de 
violência militar e policial sem precedentes na história deste país (SANTIAGO, 
1988, p. 20). 

Este comentário de Silviano Santiago aponta justamente para um dos pi-

lares da ditadura: a violência. O trecho também remete ao fato de que o chamado 
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“milagre econômico” era realizado enquanto pessoas foram hostilizadas e mor-

tas. Para Gaspari (2014), o Brasil sofreu um paradoxo: entre 1969 e 1974 o Bra-

sil viveu um boom na economia enquanto os gritos de dor eram silenciados nos 

porões, no período mais repressivo da ditadura. Além de todo o silenciamento 

artístico e jornalístico realizado por meio da censura, a tortura nos porões do 

DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) e nas ruas também foi um su-

porte do regime militar: 

De 1964 a 1967, o presidente Castello Branco procurou exercer uma ditadura 
temporária. De 1967 a 1968 o marechal Costa e Silva tentou governar dentro de 
um sistema constitucional, e de 1968 a 1974 o país esteve sob um regime escanca-
radamente ditatorial. De 1974 a 1979, debaixo da mesma ditadura, dela começou-
se a sair. Em todas essas fases o melhor termômetro da situação do país foi a me-
dida da prática de tortura pelo Estado (GASPARI, 2014a, p. 131).  
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A tortura era, afinal, uma prática cotidiana, rotineira, ensinada e estimu-

lada a ser utilizada a qualquer momento, como o próprio Gaspari afirma ao dizer 

que “A tortura sancionada pelos oficiais-generais a partir de 1968 tornou-se 

inseparável da ditadura. Não há como entender os mecanismos de uma esque-

cendo-se da outra” (GASPARI, 2014b, p. 29). É justamente no segundo livro inti-

tulado A ditadura escancarada que Gaspari traz a seguinte metáfora: mesmo que 

realizada nos porões, algo que pressupõe uma clandestinidade, a tortura não 

viverá encarcerada, sem ser descoberta, ou seja, ela também foi e continua sendo 

escancarada. 

Ao traçar um paralelo a respeito do que foi a ditadura para os três pri-

meiros militares que governaram, Gaspari comenta que “A Castello Branco a 

ditadura parecera um mal. Para Costa e Silva, fora uma conveniência. Para Médi-

ci, um fator neutro, [...] fonte de poder e depósito de força” (GASPARI, 2014b, p. 

131). Geisel e Médici criaram os DOIs (Destacamentos de Operações de Informa-

ções) os quais serviram como símbolo “da truculência, criminalidade e anarquia 

do poder” (GASPARI, 2014b, p. 177). A sigla “DOI” remete ao verbo “dói”, analo-

gia também apontada por Gaspari. Nos porões dos DOIs, a tortura foi palavra-

chave.   

 Após o processo de abertura política no governo Geisel (um estrategista, 

aliás, por ter decretado o fim do AI-5), o enfraquecimento da ditadura ocorreu no 

governo do General Figueiredo. No governo de Figueiredo, inclusive, foi promul-

gada a Lei da Anistia, em 1979, lei controversa, pois ao mesmo tempo que bene-

ficiou presos políticos para que pudessem retornar ao seu país, também conce-

deu indulto para os militares que violaram os direitos humanos e torturavam a 

serviço do regime. Outro marco para o fim da ditadura foram as “Diretas Já”, 

ocorridas entre 1983 e 1984, movimento que pedia o retorno das eleições dire-

tas para presidência.  

Segundo as ideias de Beatriz Sarlo, a memória desse tempo de iniquida-

des 

[...] foi o dever da Argentina posterior à ditadura militar e o é na maioria dos paí-
ses da América Latina. O testemunho possibilitou a condenação do terrorismo de 
Estado; a ideia do “nunca mais” se sustenta no fato de que sabemos a que nos refe-
rimos quando desejamos que isso não se repita (SARLO, 2007, p. 20). 

 Lembrar estes fatos e tantos crimes contra os direitos humanos ocorri-

dos na ditadura brasileira é tarefa da memória, dos testemunhos daqueles que 

vivenciaram, dos registros literários, fílmicos, jornalísticos, imagéticos, enfim, de 

todo e qualquer tipo de registro necessário para lembrar, refletir e não esquecer 

para que como a própria Sarlo afirmou no trecho, não se repita.  

Em A Festa, a única referência a um dos nomes dos militares que gover-

naram durante a ditadura civil-militar brasileira encontra-se no primeiro bloco 
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intitulado “Documentário (sertão e cidade, 1970)”, feito de colagens ficcionaliza-

das de notícias de jornais e também de colagens factuais como, por exemplo, 

trechos de livros, músicas e depoimentos, dentre as quais encontramos três refe-

rentes ao discurso do general Emílio Garrastazu Médici. Os três trechos do de-

poimento de Médici possuem veracidade histórica, pois foram retirados de um 

pronunciamento feito por ele após visitação ao Nordeste: “Aqui vim para ver, 

com os olhos da minha sensibilidade, a seca deste ano, e vi todo o drama do Nor-

deste. Vim ver a seca de 70 e vi o sofrimento e a miséria de sempre” (Emílio Gar-

rastazu Médici, presidente da República, em 6 de junho de 1970.) (ÂNGELO, 1976, 

p. 26, grifos do autor).  

“Documentário (sertão e cidade, 1970)” aproxima trechos do pronunci-

amento de Médici sobre o Nordeste da trajetória do personagem Marcionílio de 

Mattos, morto pela polícia na tentativa de fuga do trem que mandaria ele e os 

oitocentos flagelados de volta ao Nordeste. Portanto, a capacidade narrativa de 

entrelaçar ficção e história é evidente desde as primeiras páginas de A Festa, 

quando o discurso do poder – representado pela figura de Médici – está relacio-

nado com o discurso ficcional de Marcionílio, representante de uma vítima da 

polícia. 

 A relação entre os discursos de Médici e de Marcionílio é tão evidente 

que está associada, inclusive, nas datas: a declaração de Médici está demarcada 

em seis de junho de 1970 e a morte de Marcionílio ocorre um dia depois: “Líder 

camponês morto em tentativa de fuga” (Título de notícia da oitava página do 

jornal “O Estado de Minas Gerais”, em 7 de junho de 1970.) (ÂNGELO, 1976, p. 26, 

grifos do autor). Na parte final da narrativa intitulada “Depois da Festa” há a 

informação de que não só Marcionílio foi interrogado dias a fio na prisão, mas os 

outros presos também: “[...] nem sabiam que o presidente da República estaria 

lá, para ver de perto, o problema da seca. E Marcionílio sabia? Ninguém ouviu 

falar disso” (ÂNGELO, 1976, p. 138).  

Enquanto Médici apenas observa a realidade desumana do Nordeste, 

Marcionílio age em sua terra nordestina com a intenção de salvar 800 pessoas da 

miséria: “[...] que sempre procurou ajudar os retirantes na época da seca porque 

a desgraça é enorme; que é verdade que tomam comida quando não têm dinhei-

ro para comprar” (ÂNGELO, 1976, p. 25). A narrativa indica que Marcionílio, 

aquele que era caracterizado pela repressão como subversivo e incentivador da 

desordem, é o único que tenta salvar uma parcela do povo nordestino, enquanto 

Médici nada faz, como se estivesse apenas mapeando o Nordeste: “Vi a paisagem 

árida, as plantações perdidas, os lugarejos mortos. [...] (Emílio Garrastazu Médici, 

presidente da República, em 6 de junho de 1970.) (ÂNGELO, 1976, p. 26). Desse 

modo, a visão do ditador acerca do Nordeste aparece em contraposição à visão 

daquele que lá habita, o nordestino Marcionílio, ou seja, “o discurso oficial (do 
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ditador) e o discurso subversivo (do nordestino) reduplicam posições ideológi-

cas opositivas [...] O sertão empírico X sertão visitado” (PEREIRA, 1987, p. 22). 

Ao contrário de outras ditaduras latino-americanas, a ditadura brasileira 

não teve uma figura central de ditador, mas cinco militares que governaram em 

períodos específicos, de 1964 a 1985. Conforme a exposição de Gaspari “Todos 

os presidentes da ditadura militar repetiram que chegaram ao palácio sem terem 

desejado o cargo. Em todos os casos, em graus variáveis, isso foi uma falsidade” 

(2014 b, p. 127). Ao governo Médici, o único citado em A Festa, coube o período 

de 1969 a 1974, auxiliado pelo Ato Institucional 5 (AI-5) decretado em 1968, que 

lhe oferecia o poder de censurar o que bem entendesse, como fica claro no trecho 

a seguir:  

Aquilo que pretendera ser uma ação defensiva do Estado tornou-se, a partir do fi-
nal de 1969, a principal peça de sua máquina de desmobilização e de supressão do 
dissenso. Quando foi retirada, em 1978, a mordaça tinha superado a duração do 
controle da imprensa na ditadura de Vargas, transformando-se no mais prolonga-
do período de censura da história do Brasil independente. Durante a presidência 
do general Médici foram expedidas 360 proibições, uma das quais determinava 
que se esquecesse uma declaração pública do senador Filinto Müller, presidente 
do partido do governo, de que não existia censura no país (GASPARI, 2014 b, p. 
222) 

Coincidentemente, Filinto Müller é citado em A Festa, pois o personagem 

advogado Jorge Fernandes, um típico personagem com perfil conservador, se 

interessa em ler um pronunciamento dele no jornal. Quando Filinto Müller é 

retomado em “Depois da Festa”, há uma pequena biografia informando que, após 

participar de torturas na Era Vargas, tornou-se político e que realizou, em 1972, 

uma reflexão autocrítica acerca da ditadura. Em seu raciocínio, de alguém de 

“dentro” do sistema repressivo, há uma informação pertinente para a discussão 

acerca da figura do ditador brasileiro: 

Nos seus 26 anos de Senado [...] Falou pouco nesses 26 anos, raposa discreta. Mas 
falou em 72, autocrítico: “O mal das ditaduras é que não são capazes de limitar-se 
no tempo. E mais: em torno delas forma-se uma legião imensa de pessoas interes-
sadas em sua manutenção, dispostas a conservar o status quo, a qualquer preço. E 
essas forças interessadas via de regra isolam o chefe do Governo, mantendo-o fora 
do alcance da realidade do meio-ambiente” (ÂNGELO, 1976, p. 157). 

Nesse sentido, diferente das outras ditaduras da América Latina que se 

baseiam fortemente na figura do ditador, no Brasil paira a impressão de que não 

temos a quem atribuir a culpa pelas inúmeras iniquidades realizadas. Isso reper-

cute em A Festa: não há a presença física de Médici (apenas citações de sua fala), 

mas um imaginário, o universo repressor que se sobressai à figura da tirania: 

“Tanta gente se policiando, com medo de dizer as coisas. [...] O que eu acho, Es-

dras, é que há certos assuntos que não dá para o cara ir escrevendo, hoje. Hoje, 
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veja bem, 1970” (ÂNGELO, 1976, p. 122).  Tanto no Brasil que em época ditatori-

al foi comandado pelos militares como nas outras ditaduras que ocorreram na 

América Latina percebe-se claramente que um aspecto “de ditaduras políticas é a 

concentração duradoura de todo o poder na mão de uma pessoa ou de um grupo, 

frequentemente com justificativa ideológica” (UMBACH, 2010, p. 116).  
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SER NOBRE NOS TRÓPICOS: A BUSCA DOS 
HOMENS DE NEGÓCIO POR PODER POLÍ-

TICO NO SÉCULO XVIII 
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Resumo: Neste trabalho, abordarei uma das principais estratégias dos homens 

de negócio do século XVIII em busca de poder político e ascensão social: a nobili-

tação através da participação em ordens militares, religiosas e na administração 

imperial. Os agentes estudados – um grupo de negociantes fluminenses –são 

referidos nas fontes como homens de negócio, nomenclatura utilizada para os 

comerciantes de grosso trato envolvidos no comércio ultramarino de larga escala 

e, geralmente, também relacionados com o tráfico de escravos. Os homens de 

negócio faziam parte da elite mercantil da América Lusa, mas não da elite política 

– que, no período estudado, era formada pelo grupo possuidor de terras e des-

cendente dos primeiros colonizadores, a nobreza da terra. Os negociantes de 

grosso trato buscavam elevar seu status social através da nobilitação e do envol-

vimento na administração colonial, processos culturais do Antigo Regime euro-

peu importados para a América Lusa, que garantiam o acesso a privilégios e hon-

rarias reais e eram, portanto, signos de distinção presentes na cultura portugue-

sa e meios de acesso ao poder político local. 

 

Palavras-chave: Homens de Negócio; século XVIII; ascensão social; nobilitação. 

 

 

Neste trabalho, procuro apresentar algumas estratégias utilizadas por 

homens de negócio do Rio de Janeiro no século XVIII ao buscarem a ascensão 

social e o poder político: a nobilitação através da participação em ordens milita-

res e religiosas e o envolvimento com a administração local – processos culturais 

típicos do Antigo Regime europeu, trazidos para a América Lusa juntamente com 

a colonização. Esse tema faz parte da pesquisa que venho realizando no mestra-

do, em que produzo um estudo prosopográfico de 29 comerciantes fluminenses 
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que contrabandeavam escravos para a Colônia do Sacramento91; através do es-

tudo de suas trajetórias, busco compreender o seu comportamento como um 

grupo de elite econômica, e de que forma se movimentavam a fim de alcançarem 

seus objetivos de ascensão social. Dentro desse estudo, tento entender os meca-

nismos de mobilidade social dentro de sociedades de Antigo Regime, que é o que 

abordarei brevemente neste artigo. 

 Os agentes estudados são referidos nas fontes pesquisadas como ho-

mens de negócio, denominação típica de sociedades mercantis dos séculos XVII, 

XVIII e XIX e que, conforme definição encontrada no Compromisso de formação 

da Mesa do Bem Comum do Rio de Janeiro, de 1753, significava “comerciar do mar 

em fora”92, ou seja, participar de negócios ultramarinos que envolviam grandes 

quantias de produtos e de valores e, também, de lucros para o comerciante. É 

necessário enfatizar que nem todas as pessoas que participavam dos eixos mer-

cantis coloniais tornavam-se homens de negócio – mercadores de grosso trato e 

envolvidos com o comércio de longa distância. Isso porque a sociedade colonial 

era desigual econômica e socialmente, e os empreendimentos comerciais esta-

vam expostos a todo o tipo de risco: navios que podiam afundar, perda de mer-

cadorias para piratas, e também todas as dificuldades da travessia do atlântico93. 

Os comerciantes estavam sujeitos à conjuntura, e apenas os que melhor tirassem 

proveito dela, ou seja, os que tivessem maior capital simbólico e econômico para 

tanto, diversificavam seus negócios a ponto de se tornarem homens de negócio. 

 Eram considerados homens de negócio, portanto, “aqueles que possuíam 

uma vinculação constante com o comércio ultramarino, enquanto os mercadores 

seriam ligados essencialmente ao comércio interno, com fraca participação no 

seu ramo além-mar” (SAMPAIO, 2003, p. 235). Havia muito mais mercadores do 

que homens de negócio; estes, contudo, tinham capacidade de acumulação mais 

elevada do que aqueles, formando então a elite econômica do Rio de Janeiro no 

século XVIII. Os pequenos comerciantes exerciam sua atividade sob o domínio 

                                                           
91Esses comerciantes foram encontrados primeiramente nos registros de óbitos de escravos da Colônia do 

Sacramento entre os anos de 1737 a 1752. Os registros estão no Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de 

Janeiro (ACMRJ), sob as notações 724, 727 e 732. (ACMRJ. Colônia do Sacramento. Livro 2º de óbitos de 
livres e escravos (1735-1747), fl. 91-137v; livro 6º de óbitos de negros, índios, mulatos e cativos (1747-

1774), fl. 1-54v). Nesses registros, os negociantes estudados estão assinalados como moradores do Rio de 

Janeiro e como proprietários dos escravos que faleceram na Colônia do Sacramento. Isso é possível porque 
os nomes dos escravos falecidos vinham acompanhados do nome do seu senhor e, quando era o caso, do 

nome de quem o consignava. A partir disso, foi possível identificar os agentes estudados; muitos deles 
aparecem consignando seus escravos apenas uma vez, enquanto que outros se repetem por mais de cinco 

vezes, o que mostra que o contrabando de escravos podia ser um negócio principal ou um negócio ocasio-

nal para estes comerciantes. 
92AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 79, D. 18331. 
93 Essas dificuldades envolviam principalmente a morte elevada de seres humanos escravizados, o que 

causava prejuízos aos traficantes. Os escravizados eram submetidos a condições terríveis durante a viagem, 

como ficarem amontoados em pequenos espaços, aguentando a falta de água e a escassez de comida. Para 

mais detalhes dos horrores das viagens atlânticas, consultar: Tinnie, Dinizulu Gene. The Slaving Brig 

Henriqueta and Her Evil Sisters: A Case Study in the 19th-Century Illegal Slave Trade to Brazil.  The 
Journal of African American History, Vol. 93, No. 4, pp. 509-531. 
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dos grandes comerciantes, de quem recebiam mercadorias e créditos. Essa hie-

rarquia, mesmo que bastante demarcada, não era rígida, existindo a possibilida-

de de ascensão social dentro do grupo mercantil: alguns mercadores conseguiam 

acumular capital suficiente para investirem em negócios mais vultuosos, for-

mando sociedades e criando relações familiares ou de amizade com indivíduos 

que os ajudassem a diversificar suas atividades e, eventualmente, tornavam-se 

homens de negócio. 

  Por serem comerciantes de grosso trato, isto é, por estarem 

envolvidos com grandes negócios no que diz respeito a produtos, investimentos 

e rendimentos, bem como por realizarem o comércio de longa distância e, tam-

bém, por serem os maiores responsáveis pela montagem e funcionamento do 

tráfico de seres humanos escravizados, os agentes estudados formavam verda-

deira elite mercantil luso-americana no século XVIII. Contudo, no que diz respei-

to a status social, eles não se encontravam, no período estudado, no topo da soci-

edade: esse papel cabia ao grupo possuidor de terras, descendentes dos primei-

ros colonizadores – a chamada nobreza da terra, detentora do poder político. 

  A nobreza da terra também praticava o comércio, embora em 

menor escala; sua fortuna e seu status, contudo, formaram-se por meio de meca-

nismos do Antigo Regime português: a conquista, a administração real e a câma-

ra municipal. A conquista diz respeito à posse de terras e de homens; fazer parte 

da administração real garantia poder através das mercês reais; dominar o espaço 

das câmaras municipais, por fim, permitia a intervenção nos assuntos cotidianos 

da colônia. O capital da nobreza da terra, advindo de negócios bandeirantes de 

apresamento de indígenas e do tráfico negreiro, bem como de mercês da Coroa 

portuguesa, era utilizado principalmente em investimentos em engenhos. Além 

de se dedicarem à plantation escravista, praticavam uma agricultura de subsis-

tência e um comércio incipiente (FRAGOSO, 2001, p. 38-43). Percebe-se, então, 

que a elite social não era avessa ao comércio; o que a diferenciava dos comerci-

antes comuns e dos comerciantes de grosso trato era o status demarcado que 

possuía de conquistadora de terras e de cargos públicos. 

*** 

Pelo menos até a metade do século XVIII, o Estado português se organi-

zava nas bases do Antigo Regime: como um todo ordenado, com as vontades do 

coletivo e as da Coroa se harmonizando. O rei era a “cabeça” desse corpo harmo-

nizado, e a ele cabia representar a unidade de todos os membros do Estado. De 

acordo com Villalta (2016), essa concepção de Estado impunha limites ao rei: ele 

ficava responsabilizado por prezar pelo bem comum e pela justiça – que era dife-

renciada conforme o status social –, seguindo a religião católica e obedecendo a 

lei divina. Esse Estado absolutista assentava-se na chamada economia do dom, 

que “envolvia a concessão pela monarquia de benefícios, bases das relações polí-

ticas, aos súditos”, apoiando-se para isso em redes clientelares que “ligavam os 
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atores sociais de forma diversa e assimétrica, conforme sua posição nos diferen-

tes planos (VILLALTA, 2016, p. 27-28).  

A historiografia luso-brasileira recente94 formulou o conceito de Antigo 

Regime nos Trópicos: muitas das características do Antigo Regime português 

foram incorporadas na administração das terras além-mar, modificando-se e 

adaptando-se às realidades locais, o que significa dizer que o Brasil colonial 

apresentaria características e objetivos próprios para além do simples enrique-

cimento da metrópole. A conquista e a expansão territorial permitem a Portugal 

atribuir cargos civis e militares e privilégios comerciais a indivíduos ou grupos, 

obtendo novas formas de rendimento – o sistema de mercês, prática que partiu de 

Portugal para seus domínios coloniais, formando uma aristocracia de beneficiá-

rios dos favores da Coroa. Com a distribuição de mercês, a Coroa retribuía o ser-

viço dos vassalos na defesa dos interesses reais e, também, “reforçava os laços de 

sujeição e o sentimento de pertença dos mesmos vassalos à estrutura política do 

Império, garantindo a sua governabilidade” (FRAGOSO, BICALHO, GOUVÊA, 

2000, p. 75). Dessa forma, a monarquia portuguesa obtinha de seus súditos no 

além-mar ajuda para governar os povos e manter os territórios, dando, em troca, 

cargos e benesses geradoras de prestígio e honra.  

 A monarquia portuguesa, além de absolutista, era patrimonialista: a 

organização do poder político soberano ocorria de maneira semelhante ao poder 

doméstico, ou seja, o público confundia-se com o privado, “de tal sorte que o 

patrimônio público era tomado como propriedade pessoal do governante, com o 

que riquezas, bens sociais, cargos e direitos eram distribuídos por ele como sua 

propriedade pessoal” (VILLALTA, 2016, p. 28). Essa falta de diferenciação entre 

público e privado que se observa no governo português setecentista também é 

elemento comum às sociedades de corte: 

Se o rei tivesse sido confrontado por um “Estado”, como uma estrutura social com 
sentido próprio e caráter de um valor autêntico, talvez tivesse sido possível para 
ele separar, também na sua vida particular, as atividades voltadas para o Estado 
daquelas que só diziam respeito a ele. Todavia, como o Estado não tinha para ele 
nenhum sentido próprio e nenhum valor autêntico, como nessa estrutura social 
tudo girava em torno da glorificação do rei como valor propriamente autêntico, de 
acordo com a motivação por prestígio, como, enfim, tudo (povo, corte e mesmo a 
família) tinha de servir para a exaltação do rei, então não havia na vida do rei ne-
nhuma separação entre ação estatal e ação privada. Ele era o senhor e com isso o 
“sentido de tudo”, governando o reino como dono de casa e a sua casa como dono 
do reino (ELIAS, 2001, p. 151). 

                                                           
94Para maiores detalhes sobre o debate historiográfico, conferir: FRAGOSO, BICALHO, GOUVÊA (org.). 

O Antigo Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civi-

lização Brasileira, 2001. SOUZA. O Sol e a Sombra – Política e administração na América portuguesa do 

século XVIII. São Paulo: Cia. das Letras, 2006. HESPANHA. “Antigo Regime nos Trópicos? Um debate 

sobre o modelo político do império colonial português”. In: Na Trama das Redes – Política e negócios no 
Império português. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010, p. 43-93. 
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Em sociedades de Antigo Regime, portanto, a Coroa representava a or-

dem máxima. A mobilidade social nessas sociedades era possibilitada, em grande 

parte, pela graça real, que é “o domínio de afirmação da vontade, pela qual se 

criam, espontânea e arbitrariamente, situações novas, a saber, se transmitem 

bens ou se outorgam estados” (HESPANHA, 2007, p. 138). Essas situações novas 

eram vistas como milagres vindos de Deus, postos em prática por seus represen-

tantes na terra: os reis. Através da graça, os reis dão a cada um o que é seu, a fim 

de manter a ordem. A graça era um dever do monarca, e seus súditos, tanto em 

Portugal como também nas possessões além-mar, se utilizavam dos ritos costu-

meiros para obtê-la95. 

Existem duas formas de se acessar a nobreza: a natural, advinda da he-

reditariedade, e a legal, advinda do poder do rei. O rei tem o monopólio do eno-

brecimento e da nomeação, pois “concentra cada vez mais o capital simbólico [...] 

e seu poder de distribuir esse capital sob a forma de cargos e de honrarias con-

cebidas como recompensas não cessa de crescer” (BOURDIEU, 1996, p. 111). A 

honra e a reputação são o capital simbólico da nobreza, portanto, eram buscadas 

e preservadas com afinco. No Brasil colonial, a nobreza era formada através do 

poder do rei – nobreza legal. Os descendentes dos primeiros colonizadores for-

mavam a nobreza da terra, a elite social e política da América lusa, proprietária 

de terras e de seres humanos escravizados. Contudo, além da nobreza da terra, 

muitas pessoas conseguiam elevar seu status social através da entrada em insti-

tuições militares e religiosas, a nobilitação dada pelo rei. O prestígio era essenci-

al nessa sociedade, pois era através dele que se dava o jogo de poder político.  

*** 

Para entender como os homens de negócio fluminenses buscavam a ob-

tenção de prestígio e a nobilitação, foram utilizadas fontes administrativas e 

inquisitoriais. As fontes administrativas são compostas por diversos documentos 

do Arquivo Histórico Ultramarino para a localidade do Rio de Janeiro (AHU-RJ) e 

do inventário feito por Castro e Almeida para esta capitania (AHU-CA), acessados 

pelo Projeto Resgate96; nessa fonte, através de uma busca pelos nomes dos nego-

ciantes, foi possível encontrar informações como cargos ocupados, negócios 

                                                           
95 Um exemplo disso nas colônias portuguesas são as Câmaras municipais, canais de comunicação direta da 
população local para com o rei, presentes em basicamente todas as conquistas ultramarinas. As câmaras 

eram responsáveis por questões do cotidiano, e tinham acesso direto ao rei em Lisboa, sem precisar passar 
por nenhuma das outras instâncias de poder colonial. As elites locais faziam parte de seu corpo, e ser um 

membro da Câmara era uma grande distinção na sociedade colonial. Para mais detalhes sobre o funciona-

mento das Câmaras e seu papel conferidor de prestígio, ver: BICALHO, Maria Fernanda Baptista. “As 
câmaras ultramarinas e o governo do Império”. In: FRAGOSO, BICALHO, GOUVÊA (org.). O Antigo 

Regime nos trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 2001. 
96 O Projeto Resgate tem por objetivo disponibilizar documentos relacionados à história do Brasil existen-

tes em vários arquivos, principalmente no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) de Lisboa. O projeto 

chegou às universidades públicas do país através de um conjunto de CD-ROMs com o conteúdo do arquivo 
digitalizado. Para maiores informações, acessar: http://www.cmd.unb.br/resgate_index.php. 
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mercantis e sociedades formadas, por exemplo. Já as fontes inquisitoriais consis-

tem em processos de habilitação de familiares do Santo Ofício, disponíveis no 

Arquivo Nacional da Torre do Tombo de Lisboa97; esses documentos trazem 

informações biográficas dos comerciantes que concorreram ao processo de habi-

litação para se tornarem familiares do Santo Ofício, através do seu próprio relato 

ou do relato de testemunhas. 

Os súditos que buscavam títulos e privilégios desejavam obter “o reco-

nhecimento real de seu valor, de seus serviços e sacrifícios, e tais pedidos eram 

feitos e concedidos em um contexto altamente pessoal da relação vassalo-

soberano” (RUSSEL-WOOD, 1998, p. 9). A participação em ordens religiosas e 

militares era um meio bastante visado por comerciantes que possuíam algum 

cabedal, porque assim eles elevavam seu status social através da “compra” da 

nobilitação. O mero aceite nessas instituições já conferia prestígio, devido à ne-

cessidade de comprovação de origem cristã-velha e de patrimônio. A Ordem de 

Cristo era uma ordem religiosa e militar criada no século XIV em Portugal, pro-

porcionando aos seus participantes títulos honoríficos muito valorizados. Já o 

Tribunal do Santo Ofício era o órgão português responsável pela Inquisição no 

reino e em suas colônias; ser um familiar do Santo Ofício era muito prestigioso, 

pois a entrada na instituição dependia de investigação, o que significava que ser 

um membro era a comprovação de nobreza e de cristandade, valores almejados 

na sociedade portuguesa. 

Para participar de instituições como a Ordem de Cristo e o Tribunal do 

Santo Ofício, se fazia necessário o pagamento de um donativo e a comprovação 

da limpeza de sangue. Ter o sangue limpo significava não conter na família, re-

trocedendo várias gerações, “raça alguma de judeu, cristãos-novos, mouro, mou-

risco, mulato, infiel, ou de outra alguma nação infecta, e de gente novamente 

convertida à santa fé católica” (RAMINELLI, 2015, p. 52). O comerciante que 

entrasse com pedido de habilitação para se tornar familiar do Santo Ofício deve-

ria informar seu nome, local de nascimento e de moradia, bem como dos seus 

pais e avós, o cabedal que possuía, o ofício que realizava, as obras feitas em nome 

do rei, seu estado civil e demais dados pessoais relevantes. As informações eram 

investigadas in loco por oficiais do Santo Ofício, que também recolhiam depoi-

mentos de testemunhas para verificar a veracidade do que fora informado. Se 

tudo estivesse de acordo com os preceitos da instituição, o rei então concedia o 

perdão pelo “defeito mecânico”, ou seja, para o fato de o indivíduo não ser nobre 

de nascimento, e ao solicitante era dado o enobrecimento formal – uma estraté-

gia efetiva de ascensão social para os homens de negócio.  

                                                           
97 Os processos foram digitalizados e disponibilizados para download pelo Arquivo Nacional da Torre do 
Tombo (ANTT) através do site http://digitarq.arquivos.pt/. 
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 Na habilitação para familiatura no Santo Ofício de Anacleto Elias da Fon-

seca98, por exemplo, temos, no parecer final da diligência, o reconhecimento por 

parte do tribunal que as informações por ele proferidas são verdadeiras: 

Vi estas diligências de Anacleto Elias da Fonseca, Comissário de Fazendas, que pre-
tende ser Familiar do Santo Ofício, e delas consta [que todos os seus ascendentes 
são] cristãos velhos e de limpo sangue, sem raça de nação infecta, nem fama ou 
rumor em contrário; e que não incorreram em infâmia, e que o habilitando é sol-
teiro, sem filhos, de 23 anos, com bom tratamento e capacidade para a ocupação 

que pretende, e assim o aprovo e habilito99. 

 Anacleto Elias da Fonseca foi um dos mais importantes homens de negó-

cio do Rio de Janeiro: tornou-se, como visto acima, Familiar do Santo Ofício em 

1742100, e também foi Cavaleiro da Ordem de Cristo a partir de 1759101,tendo 

desde então uma ascensão considerável, arrematando 12 contratos com a média 

de 6 sócios no valor total de 472 contos de réis102. Como ele, há também o exem-

plo de Antônio Lopes da Costa103, que tornou-se Cavaleiro da Ordem de Cristo em 

1747104; a partir de então, sua carreira mercantil alavancou: participou da Mesa 

do Bem Comum do Comércio e posteriormente, da Junta do Comércio105, foi Sar-

gento-Mor em 1770106 e arrematou  6 contratos com a média de 10 sócios no 

valor total de 277 contos de réis entre 1750 e 1770107. Após a obtenção do título 

de nobilitação, os dois negociantes, assim como outros, tiveram oportunidades 

ocasionadas pela elevação do status social. 

 A participação em ordens militares, como as ordenanças, era outra opor-

tunidade de ascensão social para os homens de negócio. As ordenanças são or-

ganizações militares de prestação de serviços gratuitos que existiam desde 1570. 

A Coroa portuguesa buscava formar alianças com grupos locais para garantir a 

                                                           
98 Anacleto Elias da Fonseca nasceu em Lisboa em 1719, filho do mercador Bernardo da Fonseca e de 

Bernarda Maria do Espírito Santo. Em 1742, ainda morando em Lisboa e atuando como mercador, foi 

aceito como familiar do Santo Ofício, enquanto trabalhava como comissário de fazendas para o Rio de 

Janeiro. Em 1759 é cavaleiro da Ordem de Cristo. Teve uma trajetória comercial intensa, arrematando seu 

primeiro contrato em 1770 – o dos Dízimos Reais do Rio de Janeiro, em sociedade com Antônio Lopes da 

Costa, Bernardo Gomes Costa, Simão Gomes Silva, André Pereira de Meireles, Luis Pereira de Sousa e 
Manoel Barbosa dos Santos. No total, arrematou 12 contratos, sendo um dos maiores homens de negócio 

do Rio de Janeiro (PESAVENTO, 2013, p. 126-127). 
99 ANTT: Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, Anacleto Elias da Fonseca, mç. 1, doc. 
3, fl. 39v). 
100 ANTT: Tribunal do Santo Ofício, Conselho Geral, Habilitações, Anacleto Elias da Fonseca, mç. 1, doc. 
3. 
101 Conforme PESAVENTO, 2013, p. 126-127. 
102 Entre 1750 e 1770, de acordo com Pesavento (2013, p. 130). 
103Antônio Lopes da Costa foi um importante homem de negócio fluminense, que aparece na documentação 

analisada entre os anos de 1732 a 1773; movimentou-se pela administração local, obteve títulos honoríficos 

e participou de diversas sociedades comerciais. 
104 De acordo com informações obtidas em PESAVENTO, GUIMARÃES, 2013, p. 85. 
105 AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 79, D. 18331. 
106 Conforme Pesavento e Guimarães (2013, p. 86). 
107 PESAVENTO, 2013, p. 130. 
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defesa de seus domínios, e os corpos de ordenanças eram uma dessas formas de 

alianças. Além da função de defesa do território, as ordenanças eram fundamen-

tais pelo seu potencial de “expressar e representar uma ordem social que se 

objetivava construir” (MELLO, 2006, p. 33). Os postos eram providos pelo gover-

no de cada capitania, com o aval da Coroa, e muitos negociantes tinham acesso a 

eles, embora sua ascensão dentro das ordenanças fosse limitada.  

 Isso é perceptível através da trajetória de Domingos Correia Bandeira108. 

Bandeira era um dos comerciantes cariocas mais abastado, portador de diversos 

títulos – cavaleiro da Ordem de Cristo, homem de negócios, familiar do Santo 

Ofício em 1742109; tinha uma trajetória de riqueza e prestígio, obtendo cargos em 

irmandades – Juiz da Irmandade de Nossa Senhora da Glória do Rio de Janeiro 

em 1743110 – e na Casa da Moeda – moedeiro em 1746111 –; todavia, nunca con-

seguiu ir além do posto de Capitão dentro da hierarquia militar das ordenanças. 

O acesso de homens de negócio aos postos militares mostra que “a política da 

coroa voltava-se para o reconhecimento da ascensão dos novos grupos sociais” 

(SAMPAIO, 2010, p. 470); a nobreza da terra, todavia, tinha o controle sobre as 

patentes mais elevadas, e poucos homens de negócio superavam a posição de 

Capitão. Apesar disso, a formação dos corpos de ordenanças “não deveria colidir 

frontalmente nem com os respectivos interesses dos notáveis locais e nem, tam-

pouco, com os daqueles que desenvolviam atividades econômicas consideradas 

úteis ao Estado” (MELLO, 2006, p. 51), como o comércio de grosso trato. O que a 

Coroa queria, assim, era garantir o controle de suas possessões sem desagradar 

as elites locais. Para os comerciantes, obter cargos nas ordenanças era uma for-

ma de aumentar seu status social e de construir alianças com outros grupos. 

 A obtenção de cargos na administração colonial, por fim, era uma estra-

tégia bastante visada por agentes mercantis a fim de ascenderem socialmente, 

bem como para obterem benefícios econômicos, fiscais e políticos. Os cargos 

mais procurados eram os relacionados à Fazenda Real (na Alfândega e na Casa 

da Moeda, por exemplo); era essencial para um homem de negócios obter uma 

ocupação nessas instituições, visto que eram altamente rentáveis e, também, 

estratégicas, pois lidavam com mercadorias, moedas e com outros comerciantes 

– o que facilitava o trato de negócios particulares e a formação de redes de co-

mércio e de amizade. 

À Fazenda Real cabia a fiscalização e a garantia do bom funcionamento 

da cobrança de impostos do Rio de Janeiro, supervisionando os departamentos 

da tesouraria-geral, da contadoria, da provedoria, da Alfândega e da Casa da 

                                                           
108Domingos Correia Bandeira era homem de negócios, Cavaleiro professo na Ordem de Cristo, Familiar do 

Santo Ofício e moedeiro da Casa da Moeda (AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 55, D. 12831-12837).  
109 AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 55, D. 12831-12837. 
110 AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 50, D. 11847-11849. 
111 AHU_ACL_CU_017-01, Cx. 55, D. 12831-12837. 
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Moeda (ALDEN, 1968, p. 282); obter cargos nessa instituição significava o pode-

rio de um amplo campo de ação no funcionamento de toda a atividade mercantil 

da cidade. Já a Alfândega era o departamento responsável por recolher taxas de 

importação e por prevenir o contrabando, conforme Alden (1968); cargos na 

Alfândega eram muito cobiçados pela elite mercantil, “não somente por sua ren-

tabilidade, mas também pelo seu caráter estratégico, pois estava ligado à ativi-

dade principal deles” (SAMPAIO, 2010, p. 465). O já citado Antônio Lopes da 

Costa, por exemplo, foi Porteiro e Guarda da Alfândega do Rio de Janeiro em 

1747112, oferecendo um donativo de dois contos e novecentos mil réis para con-

seguir o ofício, valor bastante elevado – o que demonstra a importância dada por 

Costa ao cargo, que lhe possibilitaria adentrar na instituição e obter vantagens 

econômicas para si e para pessoas do seu interesse, bem como ascensão social. 

A Casa da Moeda113, por fim, era um demonstrativo do poder régio, pois 

produzia dois tipos de moeda: a chamada “provincial”, destinada à circulação 

interna na colônia, e a chamada “nacional”, que era enviada a Portugal (ALDEN, 

1968, p. 286). O cargo de moedeiro contava com grande participação dos ho-

mens de negócio, pois exigia habilidades desenvolvidas por eles em seu cotidiano 

e possibilitava aos seus ocupantes prestígio social e isenções fiscais. O moedeiro 

adquiria “importante capital político, tendo em vista o papel central que a Casa 

da Moeda carioca possuía no contexto do Império português”; o cargo era visto 

como “uma via de nobilitação”, o que garantiu aos negociantes que o dominaram 

grande poder político (SAMPAIO, 2010, p. 466). 

 

*** 

 

 No século XVIII, riqueza, status e ascensão social tinham significados 

diferentes dos que possuem hoje. Conforme Hespanha (2007), a riqueza não 

deveria ser propositalmente procurada ou obtida com rapidez, pois isso signifi-

caria desonestidade e ilegitimidade. A única riqueza possível era a honesta, que 

era a “já incorporada aos equilíbrios da sociedade” e relacionada a virtudes como 

“a da prudência, da frugalidade ou da modéstia e, neste sentido, testemunha o 

agrado de Deus” (HESPANHA, 2007, p. 128). Para o autor, apenas a graça régia – 

a mercê – era mecanismo de promoção social; a riqueza, por si mesma, não cons-

tituía meio legítimo de mudança de status social. A mobilidade social, nas poucas 

vezes em que ocorria, era aquela que não “feria” o desenvolvimento natural da 

sociedade, ou seja, era a que ocorria por meio da “vontade de Deus”, corporifica-

da por seus representantes legítimos na terra, os reis.  

                                                           
112 AHU_ACL_CU_017, Cx. 40, D. 4107.  
113 De acordo com Alden (1968, p. 317), entre os anos de 1768 a 1778, a fonte mais lucrativa de renda do 

Erário Régio advinha das receitas da Casa da Moeda (cerca de um terço), sendo seguida pela dízima da 
Alfândega. 
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 É importante, contudo, ressaltar que as mercês concedidas pelos reis 

eram um movimento que não partia unicamente da vontade real, mas sim que 

estavam relacionadas ao jogo político do Antigo Regime – à negociação com os 

súditos e aliados. A procura por benefícios e privilégios concedidos na forma de 

mercês era consciente e planejada pelos homens de negócio, que utilizavam seus 

ganhos com comércio para obtê-la, em um contexto em que a riqueza se torna 

“mecanismo cada vez mais seguro para se obter distinção nobiliárquica” (RAMI-

NELLI, 2015, p. 121). A riqueza era fundamental, portanto, para garantir aos 

nascidos não-nobres a vida luxuosa que ser um nobre exigia. Afinal, em uma 

sociedade de aparências, em que “para atuar como nobres, os indivíduos deveri-

am ser publicamente reputados como tal, herdar a qualidade e a pureza de seus 

antepassados, desempenhar cargos, pertencer a confrarias ilustres e viver ao 

modo da nobreza” (RAMINELLI, 2015, p. 28), ter uma renda mínima era essenci-

al para que se pudesse viver à moda da nobreza. Para os comerciantes, portanto, 

a acumulação mercantil, resultado de seu ofício, era investida em meios de ob-

tenção de status social – o que os fazia ganhar prestígio, o que buscavam com 

afinco e o que realmente importava em sociedades de Antigo Regime. 
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SISENO SARMENTO X OSVINO FERREIRA 
ALVES: A COEXISTÊNCIA DA ESQUERDA E 
DA DIREITA NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

FABÍOLA PERES DE SOUZA (UFPEL) 

 

Resumo 

A pesquisa desenvolvida a partir da análise da carreira militar de dois oficiais do 

Exército brasileiro, Osvino Ferreira Alves e Siseno Sarmento, vislumbra a com-

preensão da trajetória de indivíduos de posturas antagônicas, ou seja, a coexis-

tência de um pensamento nominado como de esquerda em contraste com a 

perspectiva de uma direita, coabitando à caserna. Isto posto, construímos nossa 

investigação apoiados na aplicação do método prosopográfico a carreira militar, 

catalogando os seguintes dados relacionados aos militares pesquisados: filiação, 

data de nascimento, cidade de origem, cônjuge, formação, ascensão à patentes, 

cargos ocupados, entre outros.Com base, nesses elementos foi possível observar 

os diferentes posicionamentos, bem como a tensão entre agente e estrutura. 

Além disso, observa-se a negociação constante dos agentes no interior da estru-

tura, ainda que a Força tenha na sua premissa a disciplina e a hierarquia como 

base, a violação às normas é recorrente. 

Palavras-chave: Exército, esquerda, direita, prosopografia. 

 

A análise pretendida teve seu desenvolvimento a partir do Projeto Visões do 

Golpe, composto de doze entrevistas realizadas com militares, oficiais, atuantes 

no golpe civil militar de 1964. Ao longo, dos depoimentos alguns nomes de ofici-

ais foram mencionados, assim decidimos pesquisar a biografia destes no Dicio-

nário Histórico Biográfico- brasileiro pós- 1930 (DHBB). Assim, nos chamou a 

atenção a riqueza do material disponibilizado, além das inúmeras trajetórias e 

especificidades das carreiras. 

Por conseguinte, aplicamos a prosopografia ao estudo das carreiras de cin-

quenta aspirantes a oficial114, elencados por meio dos verbetes do Dicionário 

                                                           
114 Adyr Fiúza de Castro, Antonio Bandeira, Carlos Alberto da Fontoura, Carlos de Meira Mattos, Cyro 

Guedes Etchegoyen, Deoclecio Lima de Siqueira, Ênio Gouveia dos Santos, Gustavo Moraes Rego Reis, 

Ivan de Souza Mendes, José Luiz Coelho Netto, Leonidas Pires Gonçalves, Octávio Costa, Odílio Denis, 
Jaime Portela de Melo, Afonso Albuquerque de Lima, Sisene Sarmento, Álvaro Fiúza de Castro, Nestor 
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Histórico Biográfico brasileiro pós-1930, ingressantes na Força a datar de meados 

dos anos de 1900. Organizamos os nomes selecionados em três planilhas do 

Microsoft Excel com as seguintes entradas: nome, ano de nascimento, cida-

de/estado de nascimento, nome do pai, nome da mãe, profissão do pai e da mãe, 

cônjuge, escola de formação e data de falecimento. Na segunda planilha, listamos 

a data de ingresso no Exército, ascensão as patentes e o ano de cada promoção e, 

finalmente, no terceiro plano: cargos/ocupações, transferência realizadas ao 

longo da carreira e nome dos oficias superiores a quem eram subordinados.  

A começar da elaboração do corpus documental observamos a intensa 

movimentação dos militares, inclusive dos ingressantes, no interior da caserna 

com os levantes e quarteladas organizados principalmente pela baixa oficialida-

de. Além disso, o contexto pós Proclamação da República era de adaptação ao 

novo sistema e de institucionalização do Exército. Dentre os movimentos de 

participação militar estão: Movimentos Tenentistas, Revolução de 1930, Revolu-

ção Constitucionalista de 1932, Movimento Integralista de 1935, Estado Novo 

1937, entre outros.    

 Diante do exposto, descreveremos como nos apropriamos do método 

prosopográfico, além de apresentar o seu desenvolvimento inicial durante o 

século XVI. Isto posto, nos reportaremos aos movimentos ocorridos após a Pro-

clamação da República Federativa do Brasil, embora não seja o objetivo da pes-

quisa alguns aspectos da proclamação serão ressaltados. Por fim, abarcaremos a 

construção da carreira dos dois militares selecionados para análise, Siseno Sar-

mento e Osvino Ferreira Alves. Justificamos a seleção dos dois oficiais por apre-

sentarem uma posição relevante na tomada de decisões no interior do Exército, 

bem como nos rumos da política nacional. 

 

 Prosopografia: Um breve Histórico 

 

O método prosopográfico surgiu no séc. XVI, despertou, inicialmente, o 

interesse de historiadores ligados ao campo da História Antiga e Medieval. Se-

gundo Neithard Bulst o uso do método auxilia na análise de grupos e, principal-

mente, na investigação das suas vidas: 

[...] uma grande limitação- ou uma necessidade de precisão- se impõe ao que con-
cerne à utilização da palavra vida, uma vez que a pesquisa prosopográfica deve 

                                                                                                                                           
Souto de Oliveira, Amauri Kruel, Albino Silva, Mário Poppe de Figueiredo, Euler Bentes Monteiro, Auré-
lio Lira Tavares, Márcio de Sousa e Melo,, Alcides Gonçalves Etchegoyen, Léo Guedes Etchegoyen, João 

Bina Machado, José Bina Machado, Osvino Ferreira Alves, José Luis Arnaldo Calderari, Jurandir de Bizar-

ria Mamede, Paulo Moreira Burnier, Osvaldo Cordeiro de Farias, Ednardo D’Ávila Melo, Hugo Abreu, 

Newton Cruz, Orlando Geisel, Rubens Bayma Denis, Álvaro Hecksher, Humberto de Alencar Castelo 

Branco, Artur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, João Batista de Oliveira Figueiredo, Adalberto 

Pereira dos Santos, Augusto César de Castro Muniz de Aragão, Ernesto Geisel, Antônio Carlos Murici, 
Álvaro Alves da Silva Braga. 
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frequentemente contentar-se , sobretudo na Idade Média, com poucos dados pas-
síveis de verificação por meio das fontes, o que deixa o nosso conhecimento dos 
indivíduos ou dos grupos em questão mais que fragmentados [...].” (BULST, 2007, 
p. 54) 

A terminologia prosopografia não estava entre os verbetes dos dicioná-

rios, somente no ano de 1797, foi encontrada no Grand Robert de La langue fran-

çaise, denominada como a “descrição de uma pessoa”. Presente nos verbetes do 

dicionário Trésor de La langue française, passa a receber outro sentido: “descri-

ção física de um personagem real ou fictício” (LALOUETTE, 2006). O termo pas-

sará por algumas variações, segundo Jacqueline Lalouette no século XVI a termi-

nologia era definida como: 

A prosopografia pertencia de fato, primitivamente, às figuras do discurso, e de 
forma mais precisa, às figuras do pensamento. Distinguiam-se às descrições do 
mundo (cosmografia), da terra (geografia), de um lugar (topografia) e, extensiva-
mente, foi criado o termo “prosopografia”, relativo à descrição de uma pessoa [...] a 
prosopografia é uma descrição que tem por objeto a figura, o corpo, os traços, as 
qualidades físicas ou somente o exterior, o porte, o movimento de um ser animado, 
real ou fictício, quer dizer, de pura imaginação [...]. 
(LALOUETTE, 2006, p.55-56)  

Assim sendo, no séc. XVI a prosopografia vinculava-se a observação do 

comportamento humano, moralidade, postura, costumes e imagem dos indiví-

duos que faziam parte de uma elite. Na obra de Lèon Cavellat sobre os reis da 

França foi realizada uma prosopografia a partir da descrição e de figuras dese-

nhadas dos monarcas. 

No séc. XIX a prosopografia receberia novas nuances, a começar pela tri-

agem de indivíduos pertencentes a grupos sociais abastados: nobres, aristocra-

tas, entre outros. Essa será uma tendência entre os pesquisadores, por exemplo: 

Theodore Mommsen em Prosopographia Imperii Romani, publicada em 1897. Por 

fim, com o advento do positivismo os prosopógrafos procuravam conferir cienti-

ficidade à metodologia (STONE, 2011). 

A aplicação do método à história das elites é uma constante, todavia po-

de ser praticada na análise de grupos socialmente marginalizados. Além disso, 

pode-se prosopografar objetos a partir da sua circulação. Uma das vantagens na 

adesão ao método é a possibilidade de trabalhar com generalizações sem a ne-

cessidade de abdicar das singularidades. 

Conforme explicitado, nossa pesquisa foi organizada por meio de um 

corpus documental constituído de informações pessoais e profissionais de cin-

quenta oficiais do Exército brasileiro, desse modo conseguimos verificar o peso 

das relações interpessoais no interior da Força, a formação de grupos que ocu-

pavam o Clube Militar, a Escola Superior de Guerra (ESG) e a Revista do Clube 

Militar. Recantos frequentados pela alta cúpula das Forças Armadas (Exército, 
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Marinha e, posteriormente, Aeronáutica) que interferia diretamente na tomados 

de posições políticas ao longo da história nacional. Ainda que, não seja o objetivo 

da pesquisa atentamos para o caráter interventor do Exército a datar da Procla-

mação da República, tendo como arauto o Marechal Deodoro da Fonseca. Além 

disso, os jovens que almejavam um posto no Exército nas décadas de 1910, 1920 

estavam na ativa no decorrer do governo ditatorial de Getúlio Vargas, vulgo Es-

tado Novo de 1937. Por fim, parte do oficialato presentes na década de 1930 

estava viva e atuante no golpe civil militar de 1964, ou seja, não há surpresa no 

comportamento de um grupo que esteve aglutinado a edificação da república. 

 

 Os militares e a República: Uma verdade inconveniente 

 

A institucionalização do Exército era uma questão em pauta no período 

do Império, os militares oriundos da Guerra do Paraguai eram desvalorizados 

pelos colegas, chamados pejorativamente de tarimbeiros, além disso, havia con-

corrência entre os militares bacharéis com formação superior e os denominados 

militares profissionais (MCCANN, 2004). Dentre os jovens não era atrativo fazer 

parte do Exército, o recrutamento115 era realizado entre as camadas mais baixas 

da população, além de outras distinções conforme José Murilo de Carvalho: 

O recrutamento é uma pauta importante para o entendimento das diferentes ver-
tentes de composição do Exército, particularmente no que se refere ao tratamento 
diferenciado entre os integrantes de origem portuguesa e os brasileiros. Além dis-
so, não havia o desejo da população em alistar-se, tanto que, “em 1874 foi aprova-
da a lei de recrutamento que estabelecia o alistamento universal e o sorteio para 
cobrir as vagas não preenchidas pelo voluntariado e reengajamento” (CARVALHO, 
1997, p.190). 

Os militares ressentiam-se com o governo, pois não ocupavam postos re-

levantes no período imperial, ademais a rivalidade com a Guarda Nacional acen-

tuava o sentimento de inferioridade dos militares diante dos civis. Além de tudo, 

na tentativa de manter a hierarquia e a disciplina foi adotado o Regulamento do 

Conde Lippe aplicado em Portugal e adotado no Brasil colônia, tratava-se de um 

conjunto de regras rígidas, fundamentadas na punição física ou pena de morte 

(CARONE, 1970). 

A Proclamação da República Federativa do Brasil revelava a tensão entre 

os oficiais: Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Ambos, 

representantes de grupos opostos que se digladiavam no interior da caserna. 

Destaca Frank D. McCann (2004 p.45,46):“[...] O governo republicano aumentou 

                                                           
115 [...] Ainda em 1913, Leitão de Carvalho diz que as principais fontes de recrutamento do exército eram: 

a) os nordestinos afugentados pelas secas; b) os desocupados das grandes cidades que procuravam o serviço 

militar como emprego; c) os criminosos mandados pela polícia; d) os inaptos para o traba-
lho[...].(CARVALHO, 1997, p.190). 
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os soldos menos de um mês depois do golpe, e, a partir de janeiro de 1890, gra-

ças as promoções em massa, alguns oficiais subiram dois ou três postos em se-

manas ou meses, enquanto outros, desprovidos de contatos não propícios, foram 

reformados[...].”Por fim, o autor ressalta a perseguição realizada pelo Marechal 

Floriano, após assumir o posto de Deodoro, aos seus pares que teciam duras 

críticas a sua ascensão, pois o que estava estabelecido caso o presidente faleces-

se ou abdica-se ao cargo era a chamada de novas eleições. Apesar disso, o deno-

minado “Marechal de ferro” não se submeteu a tal norma e, inclusive, castigou os 

seus detratores com o exílio. 

Os eventos mencionados demonstram o quão frágil foi o processo da 

proclamação e expõe a falta de participação da população na vida política, em 

contrapartida os militares como força impulsionadora, firmados nos ideais posi-

tivistas assistidos por Benjamin Constant, sumidade no assunto, embora pareça 

contraditória tal aliança conforme descreve José Murilo de Carvalho: 

Um grupo social que se sentiu particularmente atraído por essa visão da sociedade 
e da república foi o dos militares. O fato é extremamente irônico, de vez que, de 
acordo com as teses positivistas, um governo militar seria uma retrogradação so-
cial [...]. (CARVALHO, 1990. P.27,28) 

Além de tudo, são lançadas questões que acompanhariam a história do 

Brasil 116até os dias atuais, como a relação estabelecida com os Estados Unidos, 

retomando a colaboração dos norte-americanos junto ao governo de Floriano 

Peixoto na derrota da Revolta da Armada, aliás, no decorrer das décadas essa 

parceria é recorrente. No mais, as disputas dentro do Exército não seriam encer-

radas após a consolidação da Força, pelo contrário, acentuavam-se as hostilida-

des. 

Contudo, o Exército buscava organizar-se quanto instituição. Jovens mili-

tares que haviam viajado em missão à Alemanha tentavam incorporar aspectos 

da experiência vivida naquele país, assim: 

[...] Os “jovens turcos”, como são denominados os oficiais de influência alemã, ten-
tam dinamizar constantemente os quadros e disciplinas. Os artigos polêmicos da A 
Defesa Nacional trazem dissabores constantes à comissão de redação; traduzem-
se manuais alemães sobre ginástica, tática, regulamentos de tiro de artilharia de 
campanha; apresentam-se planos para escola de sargento, escola prática e de tiro 
de artilharia. [...] (CARONE, 1970, p. 347). 

A primeira Guerra Mundial era a esperança da elite nacional de exibir o 

Brasil, sua participação no final do conflito ao lado dos Aliados e dos Estados 

                                                           
116 [...] No início da década de 1890, os Estados Unidos eram a única potência que o Brasil não acusava de 

sabotar a República e frustrar o seu desenvolvimento econômico[...]Entre os países das Américas, o Brasil 

era o único que via a Doutrina Monroe como um gesto positivo de boa vontade [...]. (MCCANN,2004. 
P.54,55) 
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Unidos, tímida, mas propiciou os passos inicias para a industrialização (SKID-

MORE, 1998). A década de 20 foi permeada pela insatisfação de um grupo de 

militares, decepcionados com a república, reivindicavam: 

[...] eles haviam sido contaminados pela crescente onda de desilusão com a Repú-
blica, embora não houvesse base ideológica clara para essa insatisfação. Por trás 
de tudo estava a percepção generalizada de que o Brasil fracassara em sua luta pe-
la modernidade. Eles queriam um governo central forte que unificasse o país e pu-
sesse fim aos “políticos profissionais que enriqueciam às expensas públicas bem 
como uma legislação social progressista com um salário mínimo e uma legislação 
do trabalho infantil [...]. (SKIDMORE, 1998. p.147) 

No governo de Artur Bernardes (1922-1926) ocorreu a primeira revolta 

dos tenentes em 1922: A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Em linhas ge-

rais, tratava-se da insatisfação dos militares com os desmandos das oligarquias, 

além disso, o candidato à presidência, Artur Bernardes, foi acusado de escrever 

cartas de conteúdo depreciativo ao Exército, além de ataques diretos ao presi-

dente do Clube Militar Hermes da Fonseca. Em resposta, um grupo de militares 

decidiu sublevar a Vila Militar localizada na Escola do Realengo, além da marcha 

realizada na Avenida Atlântica. Assim, iniciava-se o movimento dos tenentes: 

Além de um início de revolta de uma minoria rapidamente reprimida em Niterói 
os levantes não se estendem aos estados, com exceção do Mato Grosso onde, sob a 
chefia do G.al Clodoaldo da Fonseca os revoltosos dominam todas as unidades do 
estado e preparam uma marcha sobre São Paulo e posteriormente Rio de Janeiro, 
mas à altura de três Lagoas o G.al Clodoaldo mantém conversações com um medi-
ador enviado pelo governo federal e, conhecendo a derrota da revolta no Rio, ren-
de-se às forças legais. (FORJAZ, 1976. p.67) 

O primeiro movimento fora derrotado, todavia a década de 20 seria de-

terminada pela participação dos jovens tenentes contrários ao governo de Artur 

Bernardes e a política desenvolvida. Assim, rebelaram-se em 1924 sob o coman-

do do general Isidoro Dias Lopes, ocuparam vários locais da cidade de São Paulo, 

chegando a atacar a sede da capital do governo. Embora, vencidos pelas tropas 

legalistas os levantes desencadearam o surgimento da Coluna Prestes. 

O contexto desenvolvido buscou fazer um breve levantamento da insta-

bilidade da Proclamação da República e os agentes envolvidos. Consequente-

mente, a adoção do Positivismo como pensamento norteador na constituição da 

nação, concomitante a tentativa de organização da política nacional, o Exército 

empenhava-se em ser reconhecido, já que o sentimento de inferioridade era 

recorrente após a criação da Guarda Nacional destinada a proteger a elite da 

época. Os desdobramentos e frustrações diante do novo sistema são revelados 

por meio da tumultuada década de 1920, mais uma vez, o grupo que se sobressai 

nas reivindicações faz parte do Exército.  
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Não é objetivo do texto ir além da década referida, porém a deposição do 

governo de Washington Luis e a ascensão de Getúlio Vargas deve-se em parte a 

interferência dos militares, bem como, o golpe do Estado Novo de 37 até o go-

verno de 1946 do general Eurico Gaspar Dutra. Por fim, examinaremos a carreira 

de Osvino Ferreira Alves e Siseno Sarmento como exemplos de indivíduos de 

ação na esfera política. 

 

 Osvino Ferreira Alves X Siseno Sarmento 

 

Siseno Ramos Sarmento faz parte do corpus documental constituído de 

cinquenta homens que dedicaram suas vidas ao Exército, os dados apontaram 

para a hereditariedade da carreira, assim 22% dos indivíduos eram filhos de 

militares. Sarmento fez parte de uma família empenhada na defesa da pátria, o 

avô voluntário na Guerra do Paraguai e o seu pai no conflito de Canudos. A Esco-

la Militar do Realengo era um ponto comum, 76% realizaram a sua formação 

nessa escola, Sarmento ingressou no ano de 1924, quatro anos depois tornou-se 

aspirante a oficial na arma de infantaria. Segundo a sua biografia disponível nos 

verbetes do DHB, chegou a participar a favor da Revolução de 30, todavia comba-

teu a Revolução Constitucionalista de 1932.Fez parte do grupo que foi em missão 

na Segunda Guerra Mundial junto a Força Expedicionária Brasileira (FEB), no 

retorno ao Brasil ascendeu ao posto de interventor federal no Amazonas.  

Em 1950 o Exército, mais uma vez, dividia-se entre os nacionalistas que 

não admitiam a intervenção de países estrangeiros na política e economia nacio-

nal, entretanto existia um grupo a favor de alianças externas, Siseno Sarmento 

candidatou-se como integrante do conselho do Clube Militar. Nelson Werneck 

Sodré observa: 

Quando o ano de 1951 se aproximava do fim, a corrente militar nacionalista en-
frentava novo problema: os adversários haviam constituído um comando ostensi-
vo - sabemos bem que o verdadeiro comando era oculto - que saiu com manifesto 
eleitoral, propondo-se restabelecer as condições antigas no Clube Militar. Era a 
Cruzada Democrática, que os irreverentes diziam ser cruzada com os americanos. 
Seu manifesto, muito bem impresso, em excelente papel, era assinado por dois ge-
nerais da reserva e por alguns oficiais da ativa, entre os quais o coronel José Sinval 
Monteiro Lindemberg, os tenentes-coronéis Siseno Sarmento e João Bina Machado, 
os majores Ovídio Saraiva de Carvalho Neiva e Edson Figueiredo e o capitão Mário 
David de Andreazza. (SODRÉ, 1988. P.97) 

O então tenente-coronel Sarmento aderiu ao grupo, mais tarde, denomi-

nado “Sorbonne” a origem dessa reunião de homens com poder de negociata no 

interior e exterior da Força, se dera na Escola Superior de Guerra (ESG). Em 

1954, Sarmento foi signatário do Manifesto dos Coronéis, que se reportava a: 
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Tratava-se de documento caracterizadamente político; tratava-se de manifestação 
coletiva de milhares, o que lhe definia o caráter de indisciplina, com agravantes; 
tratava-se de movimento contra Vargas; tratava-se de pronunciamento contra o 
chefe das Forças Armadas e contra o chefe do Exército, o presidente da República 
e o seu ministro da Guerra; seu conteúdo era reacionário, antipopular, pois, funda-
do na tese reacionária e falsa de que os aumentos salariais são a causa da inflação, 
protestava contra o projetado aumento do salário mínimo; tratava-se, finalmente e 
fundamentadamente, de ação política na sequência da qual, com intervalo de dez 
anos, pontilhados de ações da mesma natureza, surgiu a ditadura, em 1964 [...]. 
(SODRÉ, 1988.p.141) 

De acordo com, a narrativa de Nelson Werneck Sodré pode-se aferir que, 

embora, existisse uma parte do Exército contrária a participação dos militares na 

esfera política, a realidade difere inteiramente da norma. A carreira de Siseno 

Sarmento e seus aliados revelam, primeiramente, a falta de compromisso com a 

democracia, a capacidade de negociação e intervenção da Força na tomada de 

decisões políticas referentes ao Brasil. Após ser signatário do Manifesto dos Co-

ronéis, Sarmento participou de um movimento que pretendia impedir a posse do 

futuro presidente Juscelino Kubitschek e do vice João Goulart.  

Além disso, estava entre os militares que organizaram o golpe civil mili-

tar de 1964. Foi indicado como substituto de Costa e Silva na presidência do 

Brasil, todavia quem assumiu o cargo foi o general Emilio Garrastazu Médici. 

Contudo, Sarmento continuou na ativa, no comando do I Exército, e criou o Cen-

tro de Operações para a Defesa Interna (CODI), posteriormente chamado de 

(DOI). No final da sua carreira filiou-se a Arena e cogitou participar do pleito 

para governador do Rio de Janeiro, entretanto reconsiderou. Siseno Sarmento 

faleceu no ano de 1983. 

Osvino Ferreira Alves natural do Rio Grande do Sul, Itaqui, ingressou na 

Escola Militar do Realengo em 1915, optou pela arma de artilharia e tornou-se 

aspirante a oficial em 1918. Em 1952, Osvino Ferreira Alves estava na cidade de 

Santa Maria, quando ocorria uma revolta popular que não aceitava o alto preço 

da carne, embora o governo enviasse o então deputado estadual Leonel Brizola 

para solucionar a questão, Osvino teria negociado com a liderança do movimento 

antes da chegada de Brizola, que teria levado uma proposta repudiada pelos 

populares, após esse episódio ficou conhecido pela alcunha de “general do povo”. 

Em 1961, Osvino viaja até o Rio Grande do Sul na intenção de receber 

João Goulart e defender a posso do novo presidente do Brasil, quando Goulart 

assumiu a presidência o nomeou para o comando do I Exército, no Rio de Janeiro. 

Na ocasião afirmou: “Enquanto eu estiver neste importante posto de nosso Exér-

cito muito amado, haverá respeito e confiança nas instituições do país, acata-

mento às autoridades constituídas e disciplina consciente entre todos os elos da 

cadeia hierárquica.” (DHBB, 2001). Além disso, chegou a afirmar que em 1961 

existiu uma ideia de estabelecer uma ditadura de extrema direita, ao proferir no 

1º Grupo de Canhões Automáticos Antiaéreos, defendeu que: “Vivemos em uma 
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democracia que é muito mais capaz de atingir as legítimas aspirações nacionais 

do que a mais bem organizada das ditaduras”. 

A conspiração ao longo do governo Goulart era intensa e Osvino era um 

dos oficiais mais confiáveis, deste modo o presidente o nomeou à presidência da 

Petrobras, em janeiro de 1964, vinda a substituir Albino Silva, que fora acusado 

de corrupção. Instaurado o golpe, Osvino foi demitido da Petrobras, acabou pre-

so no forte Copacabana durante alguns dias, teve seus direitos políticos cassados 

pelo AI-1 e passou por um longo processo, pois foi acusado de autorizar a parali-

sação da refinaria de Cubatão, ocorrida em 1º de abril de 1964. 

A carreira de Siseno Sarmento e Osvino Ferreira Alves esboçam como 

era possível a coexistência de grupos opostos no interior da Força, e o cenário de 

constantes negociações que reverberavam diretamente na política nacional. O 

Exército atuando como uma espécie de governo paralelo, ainda que o País esti-

vesse adotado o presidencialismo. 
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NOTAS SOBRE O TESTEMUNHO E O 
TRAUMA EM EU SOU A ÁRVORE,  

DE POSSIDÔNIO CACHAPA E A ÚLTIMA 
CANÇÃO DA NOITE, DE FRANCISCO CAMA-

CHO 

JOSÉ LUÍS GIOVANONI FORNOS 

 

Resumo: O presente texto examina as obras de dois escritores portugueses, 

considerando as relações entre memória e história, numa perspectiva do teste-

munho e do trauma. As obras investigadas são: Eu sou a árvore, de Possidônio 

Cachapa e A última canção da noite, de Francisco Camacho. Para tal empreendi-

mento analítico, recorre-se aos campos teóricos da historiografia, da psicanálise 

e da teoria da literatura, inserindo-os numa perspectiva política e sociológica. 

Dos entrelaçamentos previstos, são importantes a compreensão e a explicação 

dos processos sociais envolvendo sujeitos vinculados em distintos territórios. 

Entre os estudiosos que servem de base para o estudo, estão Paul Ricoeur, Freud 

e Márcio Seligmann-Silva.  

 

Palavras-chave: Memória - Testemunho – Trauma - Romance Português Con-

temporâneo 

 

 

O presente ensaio deriva de reflexões efetuadas a partir do projeto de 

pesquisa As relações entre memória e história: uma perspectiva do teste-

munho, do trauma e da melancolia em romances portugueses do século 

XXI. O objetivo do mesmo é investigar os romances portugueses publicados a 

partir do ano 2000 com base nas categorias acima indicadas. Tal recorte se deve, 

em parte, à presença de jovens escritores como, por exemplo, Gonçalo Tavares, 

Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, João Tordo, José Luís Peixoto, Patrícia Reis, Nuno 

Camarneiro, Jorge Reis-Sá, Paulo Varela Gomes, Francisco Camacho, Possidônio 
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Cachapa, entre outros, que vem se destacando, bem como aqueles já consolida-

dos, em especial, António Lobo Antunes, José Saramago, Lídia Jorge, Teolinda 

Gersão, Helder Macedo, Mário Cláudio. Em comum ao grupo ressalta-se a quanti-

dade expressiva de publicações com respectivas premiações. O referencial teóri-

co da proposta do projeto é interdisciplinar, envolvendo o diálogo da literatura 

com outras áreas das ciências humanas. Entre os estudiosos elencados,117desta-

que para Paul Ricoeur que se propõe a discutir as aporias da história e da memó-

ria. Um dos postulados do filósofo francês é compreender e oferecer “solução ao 

problema das relações entre o conhecimento e a prática da história e a experiên-

cia da memória viva” (RICOEUR, 2007, p.146) 

No decorrer do seu estudo A memória, a história, o esquecimento (2007), 

o autor evidencia a importância da memória. Ainda que a operação historiográfi-

ca se constitua em tarefa necessária na ampliação, complementação, correção, e 

até mesmo na refutação dos testemunhos orais e dos rastros memorialísticos, a 

memória aparece como guardiã última do que chama de “dialética constitutiva 

da preteridade do passado.” (p. 505) Se dos acontecimentos não mais existentes, 

assinalados pela abolição, pode-se dizer que de fato estão acabados e ultrapassa-

dos, de outro modo, não se pode escapar de que tenham ocorridos, tomados pela 

ideia do tendo-sido, isto é, por trazerem em si um caráter originário e indestrutí-

vel.118 Tal relação dialética entre o não-mais e o tendo-sido revela-se em momen-

to fundamental quando se tomam acontecimentos traumáticos, já que esses não 

se alicerçam somente na crença, mas se fazem das imagens do passado e do seu 

testemunho.  

O trabalho desenvolvido por Ricoeur em torno das categorias da memó-

ria, da história e do esquecimento procura responder aos grandes crimes do 

século XX, dentre os quais a Shoah. Com base neles, pensa a ideia de perdão e 

como acioná-la diante do horror proporcionado pelos genocídios. A obra de E. 

Lévinas igualmente procura responder a tais catástrofes, apelando à metáfora do 

Rosto como categoria singular em direção ao reconhecimento radical ao outro. 

“Depois de Auschwitz, Lévinas diz que a liberdade não assegura de modo algum a 

moralidade, porque ela esquece a justiça, a responsabilidade em relação ao ou-

tro.” (LANDA, 2003, p.116) Em Totalidade e infinito, Lévinas inicia com um ques-

tionamento temeroso: “A lucidez – abertura de espírito ao verdadeiro – não con-

siste em entrever a possibilidade permanente da guerra?” (2008, p.07) Diante 

                                                           
117 Entre os estudiosos que servem de base para o estudo, encontram-se os trabalhos de Nietzsche, Walter 

Benjamin, T. H. Adorno, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, Hannah Arendt, Sigmund Freud, Jacques 
Lacan, Paul Ricoeur, Jacques Le Goff, Michel de Certeau, Maurice Halbwahs, Michael Pollak, Edward 

Said, HomiBhabha, Giorgio Agamben, Boaventura de Sousa Santos, Beatriz Sarlo, Márcio Seligmann-

Silva, entre outros.  
118 Em oposição à total abertura da potencialidade verbal da estruturação poética da história, é necessária, 

de acordo com Ricoeur, que “certa arbitrariedade tropológica não faça esquecer a espécie de pressão que o 

acontecimento passado exerce sobre o discurso histórico por meio de documentos conhecidos, exigindo 
dele uma retificação sem fim.” (1997, p.259) 
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das atrocidades, Lévinas parece se perguntar a todo o momento como ser cor-

reto sem ser tomado pela ingenuidade, uma vez que o estado de guerra suspende 

a moral, despojando as “instituições e as obrigações eternas da sua eternidade” e, 

por conseguinte, anulando os “imperativos incondicionais.” (2008, p.07) A guer-

ra projeta antecipadamente “sua sombra sobre os actos dos homens.” (2008, 

p.07) 

Com base na ideia de uma era marcada pela catástrofe e genocídios, 

Márcio Seligmann-Silva escreve categoricamente: “Toda a obra de arte, pode e 

deve ser lida como um testemunho da barbárie.” (2003, p.12) Nesse sentido, o 

testemunho ou teor testemunhal, como quer o autor, é o mecanismo narrativo 

essencial para se pensar a realidade e, simultaneamente, os limites da represen-

tação, em especial a literária, problematizando o dizer e o dito a partir de uma 

perspectiva traumática que colocaria em questão o texto realista e os chamados 

textos pós-modernos. Seligmann-Silva escreve: “Falamos também de um teor 

testemunhal da literatura de um modo geral que se torna mais explícito nas 

obras nascidas de ou que tem por tema eventos-limites.” (2003, p.08).  

Ao mesmo tempo, o autor anuncia a necessidade de um diálogo íntimo 

da teoria do testemunho com a psicanálise. Nesse sentido, dois ensaios de Freud 

contribuem para o debate: Recordar, repetir e elaborar (1914) e Luto e melanco-

lia (1915). O primeiro trata das resistências que impedem que acontecimentos 

traumáticos do passado sejam trazidos ao consciente, ficando recalcados no in-

consciente. De acordo com Freud, o inconsciente se pauta pela não verbalização, 

fazendo com que seu conteúdo não seja narrado. Ao invés disso, surgem “meca-

nismos de substituição/transferência” que mascara de maneiras distintas o re-

torno do recalcado como, por exemplo, a “compulsão de repetição”. O sujeito não 

reproduz o fato esquecido em forma de lembrança, mas em forma de ação, repe-

tindo tal ação sem saber que o faz. Esse processo é uma maneira de resistência à 

conscientização do acontecimento traumático. (FREUD, 1969, v. XII, p. 196-197)  

O “trabalho de elaboração” da resistência entraria como mecanismo im-

portante na reconciliação do sujeito com o objeto recalcado vivido no passado. O 

intuito da elaboração é descobrir os impulsos instintuais reprimidos que alimen-

tam a resistência. Tal trabalho pode ser definido como a busca do sujeito em 

direção ao núcleo indestrutível desse passado vivido, agora alcançado através da 

lembrança.  

Em Luto e melancolia, o ponto de partida é uma perda significativa. Per-

da essa que conduz o sujeito a um superinvestimento na representação do objeto 

perdido, numa tentativa de mantê-lo vivo. Duas linhas de ação decorrem dessa 

situação. A primeira seria a realização do luto, “presumido como diretamente 

acessível, pelo menos num primeiro momento.” (RICOEUR, 2007, P.85) A segun-

da linha, consequência do fracasso da primeira, seria a impossibilidade de aban-

dono do investimento no objeto perdido, levando o sujeito à melancolia. O traba-
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lho de luto, para Freud, é realizado quando, não existindo mais o objeto amado, a 

libido é retirada do mesmo, afastando qualquer ligação entre ambos. Todavia, o 

abandono de uma posição libidinal não se constitui em tarefa fácil, nem mesmo 

quando da já apresentação de um substituto. É necessário grande dispêndio de 

tempo e energia catexial,119 prolongando-se psiquicamente, nesse meio tempo, a 

existência do objeto perdido. Todavia, quando da conclusão do trabalho de luto, 

o sujeito fica livre e desimpedido novamente. 

Em relação à melancolia, Freud diz que a perda pode conter uma nature-

za mais ideal, isto é, talvez não seja possível averiguar o que foi perdido. De 

acordo com Freud, “melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda 

objetal retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de 

inconsciente a respeito da perda.” Segundo o autor, “no luto, é o mundo que se 

torna vazio; na melancolia é o próprio ego.” (FREUD, 1969, V. XIV, p. 278)  

Os dois ensaios de Freud servem de apoio a Ricoeur ao aproximar tais 

categorias à natureza e função da história e da memória. De acordo com o filóso-

fo francês, “a história encarrega-se dos mortos de antigamente”, assim a opera-

ção histórica pode ser considerada como “um ato de sepultamento”, isto é, um 

“ato renovado de sepultamento”. Daí que tal “sepultura escriturária prolonga no 

plano da história o trabalho da memória e o trabalho de luto”. (2007, p.506). 

Desta forma, o trabalho de luto separaria definitivamente o passado do presente, 

abrindo espaço para o futuro. 

Num olhar preliminar é o que percebe em Eu sou a Árvore (2016), de 

Possidônio Cachapa, e A última canção da noite, de Francisco Camacho, ambos 

tomados por testemunhos traumáticos. Estruturado em três partes, Eu sou a 

Árvore (2016), romance de Possidônio Cachapa, concentra sua atenção narrativa 

em torno de uma família portuguesa assinalada por múltiplos acontecimentos 

traumáticos. Estes derivam do relacionamento, em parte, do casal Samuel e Judi-

te. Jovens, se conhecem na década de 1960, numa Lisboa marcada por um clima 

provinciano, dominada pelo salazarismo. Contrariando aos pais, casam-se. Em 

seguida, Jude engravida, passando a cuidar dos filhos: Laura e Esperanto. Des-

contente com a vida na cidade, Samuel parte para o campo com um projeto de 

trabalho. Justifica a mudança ao concluir que o espaço urbano é nefasto à educa-

ção das crianças. A mudança provoca na esposa desalento. Judite segue insatis-

feita. As crianças crescem, cursam a escola local, atraindo, por vezes, a atenção 

dos colegas em virtude de hábitos e comportamentos distintos. Uma produção 

agrícola distinta à praticada pelos vizinhos é o caminho adotado por Samuel. A 

atual situação complica-se com a chegada de Vitória, terceira filha do casal, que 

acaba por disseminar uma nova crise familiar. Samuel mostra-se cada vez mais 

ausente, interessando-se apenas pelo trabalho, enquanto Jude se vê presa exclu-

                                                           
119 Segundo Freud, catexia é o processo por meio do qual a energia libidinal contida na psique é relacionada 
ou aplicada na representação mental de um indivíduo, coisa ou ideia.  
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sivamente no atendimento aos filhos. O distanciamento dos pais reflete-se nas 

ações de Vitória. Sem receber as atenções, a menina cresce cheia de temores, 

mantendo-se num estado de reclusão e silêncio.  

Eu sou a Árvore explicita a incapacidade familiar em atuar na educação 

dos filhos. Um dos episódios que revelam a inoperância familiar na atenção aos 

filhos é o assassinato de Mário, namorado de Laura na adolescência. O crime 

choca brutalmente ao se tomar conhecimento de sua autoria. É a menina Vitória 

com dez anos de idade que provoca a morte de Mário. Na sua imaginação, acredi-

ta que Laura está sendo agredida pelo namorado quando fazem amor num local 

ermo. O crime ocorre quando a família se encontra em férias numa praia portu-

guesa. Laura e Mário se encontram diariamente. Sem que familiar algum perceba, 

da sacada do apartamento, Vitória vigia as saídas do casal à distância. Numa 

quebra narrativa surpreendente, lê-se: “Vitória ainda tinha mais duas pedras na 

mão quando da cabeça esmagada de Mário começou a engrossar o jorro de san-

gue.” (p.73) Desesperada, Laura pede à menina que chame o pai. Vitória traz 

Esperanto que, juntamente com Laura, resolvem enterrar nas dunas o corpo de 

Mário. Este terrível segredo se estenderá ao longo do romance, jamais sendo 

esclarecido. Os filhos de Samuel e Jude crescem, saem de casa, vivendo em dife-

rentes lugares. A notícia do suicídio de Vitória sela mais uma vez a dissolução 

familiar. A trágica morte faz com que Jude desapareça, sem deixar rastro algum. 

Samuel mergulha numa profunda depressão. Os irmãos retomam suas vidas, 

rememorando aquela trágica tarde que, numa praia deserta em Portugal, Vitória 

com dez anos de idade espedaçara a cabeça de um jovem. A visita dos filhos a 

Samuel dá fim ao livro. Laura está casada com um brasileiro que conhecera em 

Londres. Possuem um filho. Esperanto apresenta seu namorado, motivo de tan-

tas discussões e desentendimentos com o pai. Em meio ao reencontro, Samuel lê 

uma carta da esposa que vive um novo relacionamento em Durban, África do Sul.  

Embora o romance discorra essencialmente sobre conflitos familiares, 

há passagens em que a história do século XX vem à tona. A violência do regime 

salazarista sobre aqueles que lutavam pela transformação social e pela democra-

cia em Portugal está representada nas personagens Casaca e Marcelino. Tais 

passagens não se coadunam com a trama do livro. No entanto, se justificam ao 

recolocar na história o cadáver de Mário, oferecendo-se este, estruturalmente, 

para tal retorno à história de Portugal. Casaca e Marcelino são colegas de infân-

cia. Estudam na mesma escola. Adultos, seguem caminhos diferentes. Casaca 

torna-se um agente da PIDE, a polícia política de Salazar. O filho de Marcelino é 

preso e torturado pelo policial, vindo a falecer nos porões da ditadura. Marcelino, 

então, começa uma longa travessia para descobrir o responsável, chegando ao 

nome do ex-colega de aula. Aposentado, vivendo na praia, Casaca sente saudades 

do passado. Crê que o país, hoje, está entregue aos comunistas, levando a nação à 

ruína e à falta de valores. Acredita que quando cogumelos crescem em certos 
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terrenos é porque ali há algo a ser investigado. Na concepção da personagem, 

indicam a presença de cadáveres enterrados. Ao deparar-se com tais plantas, 

dirige-se ao local, encontrando os restos de Mário em adiantado estado de putre-

fação. Marcelino, desde que descobrira a morada de Casaca, persegue-o, vingan-

do a morte do filho. Ao ver o ex-Pide retirar um corpo da areia, acreditando ser 

seu filho, Marcelino acerta-lhe um golpe de pá. Vingado o filho, Marcelino se sui-

cida.  

O romance A última canção da noite (2013), do escritor português Fran-

cisco Camacho, centra-se na personagem Jack Novak, guitarrista e letrista da 

banda The Bitters, grupo de sucesso mundial. Novak decide afastar-se subita-

mente da cena musical, causando um impacto no meio social e artístico. Sem 

deixar rastros, evitando explicações e motivos, some, rumando em direção igno-

rada. Esse é o elemento que dá partida à história, provocando, no leitor, questio-

namentos acerca do desaparecimento. Ao final do livro, pode-se dizer que são 

múltiplas as razões que fizeram com que Jack Novak, ídolo do rock internacional, 

abandonasse a carreira em seu auge. 

Jack Novak é acompanhado por outra personagem igualmente significa-

tiva: David Almódovar, crítico musical português que conhece profundamente a 

música e a trajetória da banda The Bitters. David vê-se envolvido em trama que 

lhe causa a perda do emprego. Crítico implacável, é acusado de plágio fato que 

lhe custa a demissão do jornal e da empresa de publicidade em que atua.  

Ao final da narrativa, o encontro do músico com o crítico desencadeia, 

pode se dizer, a recuperação de ambas. Ao reaparecer na casa do produtor musi-

cal Victor Capri, Jack pede ao amigo que lhe apresente o crítico David, para a 

surpresa de Capri. O motivo é um texto que o jornalista publicara quando do 

lançamento do disco Desert Flowers que causara impressão ao guitarrista. O tex-

to escrito expõe aspectos que mexem com Novak. Ali há sugestões que o levam a 

refletir acerca do passado e sua relação familiar. A resenha crítica opera uma 

reflexão que ultrapassa o prodígio técnico e musical da banda, tornando-se ines-

quecível para Novak. Além de elogios, vinculando a banda a intersecções do rock 

do passado e do presente, num acabamento intertextual original, David escreve: 

Esta música que aconchegamos junto ao coração nos piores e melhores momentos 
de nossa vida descende de uma dor profunda, mas de tal modo mascarada que só 
um punhado de seguidores atentos dos Bitters a conseguirá pressentir. A fonte 
dessa dor permanece um mistério. Uma vez que Novak insiste em apresentar-se 
como alguém livre de traumas e tormentos, é bem possível que nunca ninguém 
venha a identificá-la. Por respeito à vontade do grande mestre, talvez seja melhor 
deixar as coisas assim, entregues à doce ilusão de que Jack Novak é apenas um 
homem vulgar, com uma história relativamente vulgar, que, por obra e graça de 
um deus desconhecido, produz a música popular mais extraordinária desde Len-
non e MaCartney. (2013, p.120) 
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O retorno a ser um homem comum sem que esteja sob o alvo da publici-

dade e dos mídias parece ser o desejo de Novak, levando-o ao afastamento dos 

compromissos impostos pelo sucesso. O músico sente-se cansado da vida movida 

à luz dos holofotes, entregue a uma agenda contínua de shows e do assédio per-

manente de fãs e imprensa. Em conversa com David, confessa que almeja uma 

existência vulgar.  

Há outros aspectos que conduzem a personagem a refazer sua vida. O 

impacto da guerra étnica nos Balcãs no início dos anos 1990 do século XX é um 

deles. Novak reafirma a todo instante quando questionado em entrevistas que 

não possui vínculo algum com o passado daquela região, particularmente na 

Croácia. Todavia, tais raízes estão presentes na família. Seu pai nascera na Croá-

cia, atuando mais tarde como diplomata em Londres, cidade natal do filho músi-

co. É por meio dessa relação que a guerra nos Balcãs assume contornos dramáti-

cos na existência de Novak. Suas constantes negativas não evitam que os sonhos 

e pesadelos de tal genocídio reapareçam, mostrando seu laço com aquele espaço.  

A figura da mãe contribui igualmente para a formação de Novak. Natural 

de Inverness, na Escócia, Amber Reid ama a música, procurando exercê-la como 

violista. Casara com Dragan Novak, adido cultural na embaixada da Iugoslávia. 

Amber almeja viver no mediterrâneo, particularmente no Sul de Portugal. Sonha 

com tal experiência desde o dia em que fora levada ainda criança pelos pais 

àquela região. Dragan gosta da vida londrina, mas cede aos desejos da esposa, 

conseguindo sua transferência para Lisboa.  

Depois de um período de euforia, aos poucos a vida em Portugal começa 

a se tornar cansativa. Amber passa a ter constantes crises, sofrendo oscilações de 

humor, afetando o convívio familiar. Por sua vez, o pai de Novak conforma-se 

com o abismo que separa a capital portuguesa da exuberância artística e cultural 

de Londres.  

Em meio aos conflitos políticos e pessoais, Novak descobre, num exame 

médico de rotina, uma grave doença. Tal notícia impulsiona o artista a retornar, 

reencontrando conhecidos. A intenção é escrever um testemunho acerca da sua 

existência, mostrando a história recente dos conflitos étnicos nos Balcãs, bem 

como a importância da memória familiar na constituição de sua identidade. As-

sim, os traumas provocados pelos genocídios no leste europeu alicerçam as dis-

cussões do romance, bem como a importância do território português no engen-

dramento identitário da personagem.  

Após a leitura das narrativas, notam-se as preocupações dos autores 

com traumas familiares e coletivos, provocados pela presença de conflitos histó-

ricos, políticos e identitários. Nesse sentido, é importante a contribuição de Paul 

Ricoeur e as reflexões advindas da psicanálise. A leitura dos dois romances nos 

conduz às interrogações epistemológicas de A memória, a história e o esqueci-

mento, de Paul Ricoeur. Na referida obra, o filósofo francês discute as aporias da 
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memória, referindo-se a duas tradições. Uma delas intitula de tradição do olhar 

interior, cujo postulado é compreender o funcionamento da mente a partir de 

suas propriedades ontológicas que garantiriam aos sujeitos, no plano individual, 

a capacidade de recordar e lembrar. Neste caso, recorre a três autores: Santo 

Agostinho, John Locke e Husserl. Apoiado na fenomenologia husserliana, o filóso-

fo chama a atenção para a consciência íntima do tempo, expressão que traduz e 

revela a individuação das coisas vividas através das lembranças.  

De outro modo, em campo contrário, apoiando-se na sociologia, traz o 

estudo Memória coletiva, de Maurice Halbwachs, enfatizando a memória como 

fenômeno social coletivo. Em meio à exposição, Ricoeur propõe pensar a catego-

ria os “próximos”. Estes seriam uma categoria intermediária que operaria con-

cretamente as trocas vivas das pessoas individuais e da memória pública das 

comunidades. Segundo Ricoeur,  

os próximos, essas pessoas que contam para nós e para os quais contamos, estão 
situados numa faixa de variação das distâncias na relação entre si e os outros. A 
proximidade seria a réplica da amizade, dessa philia, celebrada pelos Antigos, a 
meio caminho entre o indivíduo solitário e o cidadão definido pela sua contribui-
ção à politeia, à vida e à ação da polis. (2000, p. 141)  

A todo instante, Ricoeur interroga sobre as possibilidades de aproxima-

ção dos discursos da fenomenologia e da sociologia, demonstrando, ora a inde-

pendência, ora a ligação dos mesmos.  

Também o discurso psicanalítico estaria calcado não apenas no indiví-

duo e seus dramas familiares, mas igualmente ao conhecimento histórico, ema-

nado de memórias coletivas que deslindariam os traumas vividos pelos sujeitos. 

Ricoeur faz uma releitura de dois ensaios importantes de Freud para discutir tal 

questão. O primeiro é Recordar, repetir e elaborar e o segundo é Luto e melanco-

lia. A ideia é mostrar que, muitas vezes, os traumas históricos são responsáveis 

pela situação vivida pelo indivíduo. O trabalho de luto é um exercício de reme-

moração que, muitas vezes, exige do analista uma postura que vai além das cate-

gorias que embasam determinado conhecimento disciplinar.  

Desta forma, a relação entre memória individual e coletiva atravessa boa 

parte do debate realizado por Paul Ricoeur, tomando de empréstimo autores de 

diferentes tradições com a finalidade de compreender os sujeitos em sua totali-

dade interior e exterior. Os traumas históricos atingem toda uma coletividade, 

ecoando individualmente em cada sujeito sobrevivente. Em relação aos roman-

ces investigados, tal propósito ocorre nos dois sentidos. Se por um lado, há per-

sonagens atrelados a dramas pessoais, em visível projeção familiar, de outro, as 

feridas existentes são decorrentes do universo histórico. É o que se percebe em A 

última canção da noite e Eu sou a árvore. 
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TRANSNACIONALIDADE DA LÍNGUA  
PORTUGUESA, POLÍTICA LINGUÍSTICA  
EXTERNA E COOPERAÇÃO ACADÊMICA  
SUL-SUL NOS GOVERNOS LULA-DILMA 

 

LETÍCIA CAO PONSO (FURG) 

 

Resumo: Durante os governos Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Rousseff 

(2010-2016), no Brasil, a cooperação acadêmica internacional Sul-Sul se fortale-

ceu, em particular no que concerne aos Países Africanos de Língua Oficial Portu-

guesa – PALOPs. Houve, por exemplo, o incremento dos Programas Estudantes-

Convênio de Graduação e Pós-Graduação (PEC-G e PEC-PG) e a criação da Uni-

versidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB). 

Dentre os fatores que costumam justificar essa parceria educacional, destacam-

se a história de colonização dessas regiões do Atlântico Sul, bem como o compar-

tilhamento da língua portuguesa como língua oficial (embora não majoritária em 

todos os países). O presente trabalho pretende analisar, no âmbito das políticas 

linguísticas e educacionais de convênio acadêmico, o estatuto da língua portu-

guesa no processo de integração no ensino superior brasileiro de estudantes 

oriundos dos PALOPs. O patrimônio linguístico da língua portuguesa hoje ganha 

nova configuração devido à diversidade da(s) língua(s) portuguesa(s) que ocu-

pam os espaços simbólicos e identitários plurais da transnacionalidade. Questio-

nando a ideia etnocêntrica e utópica da “lusofonia” (FARACO, 2016), bem como 

sua “base cultural comum” homogeneizadora de espaços, sujeitos e línguas, pro-

blematiza-se o apagamento da violência simbólica da colonização linguística 

portuguesa e os pressupostos neocoloniais e interesses econômicos da coopera-

ção acadêmica brasileira.   

 

Palavras-chave: políticas linguísticas, colonização linguística, cooperação aca-

dêmica Sul-Sul, língua portuguesa, PALOPs 

 

Introdução 

 

Especialmente durante o governo Lula da Silva (2003-2010), com conti-

nuidade no governo Dilma Rousseff (2010-2016), a cooperação acadêmica inter-
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nacional120 Sul-Sul se fortaleceu no Brasil, em particular no que se refere a con-

vênios com universidades da América Latina e dos Países Africanos de Língua 

Oficial Portuguesa – PALOPs. Houve, por exemplo, um incremento ao PEC-G - 

Programa Estudantes-Convênio de Graduação e ao PEC-PG – Programa Estudan-

tes-Convênio de Pós-Graduação, bem como a criação da UNILA – Universidade 

Federal da Integração Latino-americana e da UNILAB –Universidade da Integra-

ção Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Dentre os fatores que costumam 

justificar a parceria educacional entre Brasil e PALOPs, destacam-se a história de 

colonização dessas regiões do Atlântico Sul, bem como o compartilhamento da 

língua portuguesa como língua oficial (embora não majoritária em todos os paí-

ses de África “lusófona”121). 

Este artigo propõe-se a traçar um rápido panorama do estatuto da língua 

portuguesa e seu papel ao longo da história de imperialismo e colonização lin-

guística de Portugal (e do Brasil), pano de fundo para se refletir sobre a diversi-

dade da(s) língua(s) portuguesa(s) que ocupam os espaços simbólicos e identitá-

rios plurais da transnacionalidade atualmente. Para isso, segue dois caminhos: i) 

Primeiro, questionando a ideia eurocêntrica e utópica da “lusofonia”, bem como 

sua “base cultural comum” homogeneizadora. A pergunta é: hoje nos discursos 

que cercam a cooperação acadêmica brasileira, há um movimento de ruptura ou 

de continuidade da violência simbólica que a colonização linguística da metrópo-

le portuguesa representou? ii)Segundo, analisando que o ideologema linguístico-

cultural da “lusofonia” sempre esteve atrelado a interesses econômicos e geoes-

tratégicos, nem sempre explicitados nos discursos sobre as línguas, indaga-se: 

que interesses econômicos neocoloniais estão pressupostos na política externa 

brasileira de cooperação acadêmica? 

No âmbito teórico de uma política linguística crítica, neste trabalho con-

sidera-se a língua portuguesa uma invenção política a serviço de interesses geo-

estratégicos e econômicos, a qual reflete relações históricas de poder e constru-

ções imaginário-ideológicas de seus falantes (MAKONI; PENNYCOOK, 2005; FA-

RACO, 2009 e 2016; SEVERO; MAKONI, 2015). Além disso, neste caso, aborda-se 

uma situação de colonização linguística (MARIANI, 2004), em que os discursos 

estão comprometidos com a visão colonialista e etnocêntrica da supremacia das 

línguas ex-coloniais em contato com as línguas e culturas autóctones. Não se 

pode esquecer que tanto a língua quanto a discursividade sobre ela se constroem 

                                                           
120 Segundo dados do IPEA, somente no biênio 2011-2013 o governo federal despendeu R$ 129,6 milhões 
com a cooperação educacional, sem considerar gastos em ações desenvolvidas pelo Instituto Rio Branco 

(IRBr) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. Das 27 Unidades da Federação 

(UFs), somente Acre (AC), Amapá (AP) e Rondônia (RO) não apresentaram registro de ações de coopera-

ção educacional internacional realizada em seus territórios no período. 
121Devido aos questionamentos levantados neste artigo, especificamente, optou-se por usar “lusofonia” 

entre aspas quando houver referência ao conjunto de países colonizados por Portugal e em itálico (lusofo-
nia) quando houver menção ao termo/conceito/vocábulo. 
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sobre relações de poder contextualizadas e legitimadas historicamente e que, 

como nos lembram alguns teóricos da pós-colonialidade, o “cânone epistemoló-

gico da modernidade engendrou-se por meio de processos de marginalização, 

supressão e subversão de epistemologias, tradições culturais e políticas alterna-

tivas em relação às que foram nele incluídas” (SANTOS, 2011:17). 

 Na primeira seção deste artigo reflete-se sobre a base colonialista do 

conceito de lusofonia. A expansão linguística no século XVI, devido ao mercanti-

lismo e às grandes navegações, estabeleceu o primeiro contato do português com 

as culturas nativas, contato motivado pela busca de riquezas, exploração das 

terras encontradas, negociação, administração, catequização. Considerando co-

mo cenário a heterogeneidade linguística constitutiva das colônias “lusófonas” 

originariamente, sua configuração multilíngue atual e, por outro lado, os efeitos 

homogeneizantes da violência simbólica da colonização, discute-se o apagamen-

to dos conflitos político-linguísticos na discursividade que cerca hoje a política 

de cooperação acadêmica internacional da CPLP, bem como a falta de reconhe-

cimento das especificidades das identidades linguísticas nacionais dos PALOPs. 

 A segunda seção questiona as ideias de “comunhão” e de “pertencimen-

to” que caracterizam algumas políticas de cooperação acadêmica Sul-Sul entre 

Brasil e PALOPs. Mais de cinco séculos depois do linguicídio de centenas de lín-

guas nativas americanas e africanas, o valor econômico da língua lusitana (e sua 

variedade brasileira) é evocado positivamente quando se ressaltam as vantagens 

de se ter um idioma único para a CPLP. Porém, não se clareiam com o mesmo 

lume as dificuldades decorrentes da assimetria de status das diferentes varieda-

des de línguas portuguesas em contato, variedades cuja complexidade decorre da 

situação de multilinguismo característica dos países africanos (OBENG; ADEGBI-

JA, 1999; OBENG; ECHU, 2004; PONSO, 2011b; OLIVEIRA, 2013a e 2013b) e de 

uma nativização pós-independência das línguas ex-coloniais (KUKANDA, 2000 E 

2007; HAGEMEIJER, 2009; FIRMINO, 2002; 2008; GONÇALVES, 2010; PONSO, 

2009, 2011a e 2014), mas também da opressão e do apartheid linguístico que 

sofreram as línguas bantu em países como Angola e Moçambique até o aconteci-

mento da independência no ano de 1975.  

Conclui-se que, no discurso diplomático brasileiro para uma política lin-

guística externa na cooperação acadêmica Sul-Sul, em geral se aposta mais na 

homogeneidade do que na diversidade, com o evidente intuito de facilitar esse 

intercâmbio nas esferas comercial, acadêmica, política, institucional. Na prática, 

ignora-se a especificidade e a enorme diversidade da configuração sociolinguísti-

ca do panorama transnacional das línguas portuguesas, e isso pode acarretar 

grandes prejuízos para seus falantes. 

 

2. Português, língua de colonização: ruptura ou continuidade?  
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A etimologia da palavra lusofonia (associada a Luso, a Lusitânia, lusitanos 

e mesmo a Os Lusíadas), marcadamente eurocêntrica, baseia-se ao mesmo tem-

po em uma época nostálgica de supremacia em um passado heroico de conquis-

tas, e em um futuro idílico de utopia de um “Quinto Império”. Carlos Alberto 

Faraco, em sua “História Sociopolítica da Língua Portuguesa” (2016), reúne ex-

pressões como um Portugal maior que Portugal, um Império espiritual a se mate-

rializar numa grande comunidade de língua e cultura, a esperança mística e um 

futuro de paz, etc. que afirmam a grandiloquência e o triunfalismo com que os 

próprios portugueses caracterizam seu empreendimento colonial na África e na 

América, (FARACO, 2016). 

No entanto, como afirmação de um “eu coletivo”, em dialética inevitável 

com as alteridades que produz, a comunidade linguística imaginada sob esse 

rótulo faz sentido para a totalidade de seus falantes? O quanto se sentem repre-

sentados pelo termo lusofonia Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e 

São Tomé, nos quais o processo de colonização envolveu a imposição violenta da 

língua europeia que deixa até os dias de hoje um imaginário de submissão e insu-

ficiência produzido no período colonial? O termo e o conceito lusofonia aliam à 

conveniência de uma designação unificadora um reducionismo que apaga, por 

exemplo, os conflitos e ressentimentos resultantes da violenta colonização e 

exploração portuguesa na África e, nas palavras de Carlos Faraco (2009: 41),“o 

estado de imensa miséria social, econômica e cultural em que foram deixados, no 

momento da independência, os territórios africanos e asiáticos que estiveram 

sob o domínio português”.  

Ao transplantara língua portuguesa para os continentes africano e ameri-

cano, o sistema colonialista impôs hábitos culturais e memórias sociais, o que 

acabou por produzir, nos dois lados do Atlântico, uma historicidade muito dife-

rente para cada uma das línguas portuguesas forjadas nesse contato. Segundo 

Mariani (2007b), desde o século XVI, através de cartas régias e decretos, a coroa 

portuguesa buscou administrar as lutas entre as línguas, exigindo dos missioná-

rios o uso do português, apesar de aceitar que a catequese fosse realizada na 

língua geral ou em outra língua indígena.  No caso dos PALOPs, a política assimi-

ladora do regime colonial instituiu medidas oficiais contra as línguas indígenas 

desde os primeiros anos de colonização. Tratava-se de estados multiétnicos e 

multilíngues que o governo pretendia unificar, pela força e pela coerção, em tor-

no de uma única língua. Entretanto, o português não se tornou a língua majoritá-

ria – apesar de oficial - nem em Angola, nem em Moçambique, nem na Guiné 

Bissau (e não o é até hoje), apesar de ser a língua de comunicação corrente entre 

a diminuta classe dos administradores que impunham os valores culturais “civi-

lizados e civilizadores” do imperialismo europeu. 

Esse império português, que continuou a se sustentar politicamente até o 

governo autoritário de Salazar e as independências dos PALOPs, afirmou-se juri-
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dicamente no território ultramarino com base no Ato Colonial (1930), na Carta 

Orgânica do Império Colonial (1933) e no Estatuto Político, Civil e Criminal dos 

Indígenas (Decreto 16.473).Os efeitos de controle, exclusão e violência simbólica 

a que foram submetidos os povos africanos deixaram consequências que se veem 

ainda hoje no período pós-colonial, herdeiro da ideia de que as línguas não euro-

peias são dificultosas, defeituosas, sem racionalidade (MARIANI, 2004, 2007a e 

2007b). E por mais que seja do interesse da ex-metrópole silenciar ou reparar tal 

assimetria, não é possível ignorar, apagar ou esquecer a memória ancestral dos 

falantes das ex-colônias. 

Quando em 1989 (apenas 15 anos depois de findo o colonialismo portu-

guês) aconteceu em São Luís do Maranhão o primeiro encontro dos Chefes de 

Estado dos Países de Língua Portuguesa, o que se criou não foi um organismo 

internacional de caráter político diplomático ou econômico, mas muito sugesti-

vamente um organismo de caráter linguístico-cultural, o IILP (Instituto Interna-

cional da Língua Portuguesa), que sempre foi –nas palavras de Carlos Alberto 

Faraco (FARACO, 2016: 248), - um elefante branco, que nunca serviu pra nada e 

teve uma atuação pífia, mas precedeu a criação da CPLP. 

Pode-se pensar que a criação do IILP (1989), da CPLP (1996) e de outros 

órgãos diplomáticos durante os governos de Mário Soares, José Sarney e Fernan-

do Henrique Cardoso teve como propósitos principais (não tão sutilmente dis-

farçados) esconder rapidamente o horror das guerras fratricidas que sucederam 

as lutas pela independência dos PALOPs, as quais terminaram por destruir o que 

restava da infraestrutura desses países. Além disso, também havia o intento de 

fortalecer Portugal dentro da União Europeia, força que dependia das suas rela-

ções ultramarinas. 

Em 1996, houve a criação dos PALOPs (Países Africanos de Língua Ofici-

al Portuguesa), grupo formado para firmar protocolos de cooperação com outros 

países e instituições nos campos da cultura, educação e fomento.  Na década 

seguinte, durante os anos do governo Lula, as relações Sul-Sul - entre Brasil, os 

PALOPs e Timor Leste – foram uma preocupação constante da agenda da política 

externa brasileira (ZOPPI-FONTANA, 2009: 14; FARACO, 2009:9). 

Todavia, segundo Eduardo Namburete, da Universidade Eduardo Mondla-

ne de Moçambique, o termo lusofonia “ainda constitui um polo de divergência, 

pois o seu entendimento ainda não é compartilhado por todos aqueles que deve-

riam nela se sentir representados”. O autor questiona a identidade linguística de 

tantos falantes que vivem em países ditos “lusófonos”, mas que “não falam, não 

leem e muito menos escrevem na língua de Camões” (2006: 63) e afirma que tal 

tema é inevitavelmente enfrentado do lado africano com ceticismo e nem sempre 

de forma pacífica. 
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Pretendemos ainda consubstanciar a nossa recusa à congregação dos países afri-
canos de expressão oficial portuguesa sob o manto da lusofonia usando para tal o 
argumento de que em português todos nós nos entendemos. Recusamo-nos a per-
petuar a falsa verdade de que os países africanos colonizados por Portugal se co-
municam usando os fones lusos. Moçambique estaria mais bem categorizado no 
grupo dos países bantúfonos. (NAMBURETE, 2006: 70) 

 Percebe-se, na citação acima, a diferença de sentidos que o vocábulo lu-

sofonia assume quando é visto do ponto de vista de linguistas portugueses, brasi-

leiros ou africanos. O fim do colonialismo histórico (com a independência da 

maioria das colônias africanas na segunda metade do séc. XX) enquanto relação 

política não necessariamente acarretou o fim do colonialismo enquanto relação 

social, enquanto mentalidade e forma de sociabilidade autoritária e discrimina-

tória. Nos PALOPS, a situação da língua portuguesa em contato com as línguas 

autóctones envolve relações muito complexas de assimetria de poder (Cf. PON-

SO, 2014; RONCARATI, PONSO; SILVA, 2012).  

Ainda hoje, passadas as lutas pela independência dos PALOPs e com a re-

configuração do mundo globalizado, pergunta-se: a “lusofonia” traz vantagens, 

sobretudo econômicas e geoestratégicas, para todos os membros da CPLP igual-

mente? Ou mais para um do que para outros? Apesar da repisada polêmica acer-

ca uma comunidade de países em torno de um passado colonial comum - sobre-

tudo, se tal comunidade mantém certos traços de neocolonialismo – seguem-se 

usando os termos lusofonia e lusófono naturalizados e legitimados por uma tradi-

ção cultural, histórica, acadêmica e literária. Porém, infelizmente, no imaginário 

que cerca a CPLP, eles evocam Portugal, Brasil e “outros”, sendo esses outros e 

sua realidade sociolinguística muito pouco conhecidos dos portugueses e dos 

brasileiros, principalmente.  

 

3. Programas de Internacionalização da Educação na Era Lula-Dilma 

 

Nos anos 2000, o Brasil torna-se uma potência e passa a ter 85% dos fa-

lantes da língua portuguesa no mundo. Esse movimento foi concomitante ao 

fortalecimento da CPLP. Por exemplo: foi aprovada em 2000, na altura da III 

Reunião de Cúpula da CPLP, a Declaração na Era da Globalização, que reafirmou 

o compromisso dos Estados membros a cooperarem para a erradicação da po-

breza, e promover o desenvolvimento. Vale recordar que foram investidos US$ 

1.635.735,42 do Fundo Especial da CPLP para a implementação de projetos e 

ações pontuais. Entre essas ações estão a erradicação da fome e da pobreza, o 

desenvolvimento sustentável, universalização do ensino básico, promoção da 

igualdade de gênero e a capacitação das mulheres; redução da mortalidade in-

fantil em dois terços, melhoria do acesso à saúde reprodutiva e redução da mor-
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talidade materna em três quartos; combate ao HIV/SIDA, a malária, a tuberculo-

se e outras doenças infecciosas endêmicas, entre outras.  

Nenhuma decisão da III Reunião de Cúpula da CPLP, porém, menciona 

uma política linguística que contemple a educação bilíngue de transição nos PA-

LOPs, países nos quais até a independência na década de 1970 o português era 

falado apenas por uma elite diminuta, e as línguas africanas da maioria da popu-

lação eram ignoradas ou negligenciadas pelos governos coloniais. Essa questão 

diz respeito à CPLP, pois, quando se fala de implementar as ações e os projetos 

de cooperação multilateral, considera-se que a língua portuguesa é uma só, sem 

especificidades e diferenças nacionais. 

Como apontam Silva e Sant´ana (2010), durante os anos 2000, houve 

uma intensificação de políticas a favor da promoção do idioma122 como parte do 

movimento de internacionalização de línguas, originariamente europeias, trata-

das como bens de consumo. Para os autores,  

Esse mercado vem representando significativas parcelas de divisas que ingressam 
nos países, por meio da venda de filmes, músicas, espetáculos, livros, materiais di-
dáticos para o ensino da língua, cursos de idiomas, traduções, exames de profici-
ência, enfim, um conjunto de serviços que não estiveram no topo dos mais “vendá-
veis” no século passado. (SILVA; SANT’ANA, 2010:118) 

 

A análise de documentos da CPLP feita por Silva e Sant’ana (2010) mos-

tra que diferentes imagens de si constroem uma aparente ideia de homogenei-

dade linguística, que tem como objetivo superar a heterogeneidade fundante da 

própria CPLP. Para os autores, o enunciador do discurso da CPLP ignora os pro-

cessos de descolonização linguística na formação de uma língua nacional. O mul-

ticulturalismo (tão característico dos PALOPs) integra-se à posição de “enuncia-

dor defensor” não como argumento para proteger as línguas minoritárias dos 

países luso-falantes, perante o domínio da língua portuguesa, mas para justificar 

as políticas de expansão do português num mundo cada vez mais tratado como 

homogêneo (como foco na disputa com o inglês, o espanhol e o francês). A difu-

são da língua portuguesa poderia ser uma forma tanto de defender a diversidade 

do mundo quanto de garantir um espaço aos países “lusófonos” nesse momento 

crucial.  

                                                           
122Entre essas políticas, ressaltam-se: a criação, pelo Ministério da Educação do Brasil (MEC), da Comissão 

da Língua Portuguesa (COLIP) (2004-2007); a petição para que o português se torne língua oficial das 

Nações Unidas (2005); a inauguração do Museu da Língua Portuguesa (2006); a fundação, pelo Brasil, da 

Universidade Federal da Integração Luso-Afro-Brasileira (Unilab) em Redenção, no Ceará (2010); a inau-

guração, pelo governo brasileiro, da TV Brasil Internacional (2010); o lançamento do Plano de Ação de 

Brasília para a expansão da língua (2010); intenção frustrada do MEC em criar, em 2005, o Instituto Ma-
chado de Assis (IMA), semelhante ao Instituto Camões de Portugal. 
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O resultado desse modo de enunciar língua portuguesa tem como efeito uma ho-
mogeneidade de concepção: a língua falada nos nove países de língua oficial por-
tuguesa constrói-se como se fosse a mesma. Mais do que a convergência entre os 
países, ressalta-se o apagamento das diferenças, da heterogeneidade, ao mesmo 
tempo em que se valoriza a homogeneidade no interior da comunidade e, como re-
sultado, constrói-se a razão de ser da própria da CPLP. (SILVA; SANTANA, 
2010:132) 

A transnacionalização do português brasileiro ganha ainda mais força 

como grande crescimento econômico dos BRIC, com a crise financeira dos países 

centrais do capitalismo em 2008 e com o Brasil ampliando seu status no cenário 

internacional123, o que por vezes pode lhe conferir um papel imperialista ou neo-

colonizador (cf. DINIZ, 2012). 

Nesse sentido, duas questões merecem destaque e um olhar mais crítico. 

Em primeiro lugar, a imposição de pontos de vista majoritários sobre o que seja 

língua, seu ensino e sua difusão está centrada em um modelo que garante a cer-

tas políticas linguísticas o papel de validadas, de legítimas. Se através da CPLP 

concretizam-se políticas para a promoção da língua portuguesa (sua homogenei-

dade, sua integração, sua hegemonia), toda a articulação e esforços em torno 

dessas políticas tiram do foco o caráter multilíngue, contatual, heterogêneo e 

conflitivo herdeiro do passado colonial. 

Segundo, tais políticas aquecemos mercados culturais, garantindo divi-

sas a alguns dos países que têm essas línguas como nacionais ou oficiais. Gilvan 

Müller de Oliveira (2013b: 409) analisa a internacionalização da língua portu-

guesa induzida pelo novo liberalismo no contexto geopolítico atual: o panorama 

é o da ampliação e consolidação dos blocos econômicos regionais, do reforço da 

infraestrutura dos transportes e comunicações, das imigrações internacionais ao 

turismo de massa de longo curso, do ensino à distância à multiplicação dos pro-

gramas de intercâmbio acadêmico. 

Tomando como exemplo a “difusão dos sistemas de certificação do por-

tuguês como língua estrangeira” (PLE), há reconhecidamente dois sistemas de 

avaliação e certificação de português: o Celpe-Bras de português brasileiro, cria-

do em 1994 e implantado em 1998 pelo Ministério da Educação do Brasil e o 

CAPLE, de português europeu, criado pela Universidade de Lisboa e pelo Institu-

to Camões em 1999. Duas línguas concorrentes, o português europeu e o portu-

guês brasileiro; dois Estados soberanos, que de têm o poder de atestar a qual-

quer indivíduo estrangeiro a proficiência nas suas línguas nacionais. 

                                                           
123Uma série de outros acontecimentos, em parte consequências desse momento ajudam a compor esse 

cenário: mobilização do Brasil no G-4, ao lado da Alemanha, Índia e Japão para reforma do Conselho de 

Segurança da ONU; criação do Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) em 2003; criação da 

União das Nações Sul-americanas (Unasul) em 2008; a reforma no FMI com a ampliação da participação 

brasileira em 2010; a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, 

além da ampliação de posto diplomáticos no exterior e a da diversificação de parceiros comerciais durante 
o governo Lula (2003-2010). 



362 

 

 processo de capitalização linguística se caracteriza por investir uma língua de va-
lor de troca, tornando-a ao mesmo tempo em bem de consumo atual (mercado-
ria)e um investimento em mercado de futuros, isto é, cotando seu valor simbólico 
em termos econômicos”. (ZOPPI-FONTANA, 2009: 37)  

No que se refere a políticas de internacionalização da educação superior, 

o Brasil atualmente lidera a cooperação Sul-Sul. De acordo com o documento 

“CPLP em Números”, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística124, a taxa 

bruta de escolarização do ensino superior nos países da CPLP (dados de 2012) é 

encabeçada pelo Brasil, com 40%, seguida de Portugal, com 32,1%. Nos PALOPs, 

a taxa decai para 20,7% em Cabo Verde; 8,0% em São Tomé e Príncipe; 5,1% em 

Moçambique e 3,2% em Angola (não há dados sobre a Guiné Bissau). A seguir, 

destacamos dois exemplos dessa política. 

O Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G) é um pro-

grama de cooperação internacional do Brasil com os países em desenvolvimento 

que tem como objetivo a formação de recursos humanos. Esse programa é levado 

acabo pelo Ministério das Relações Exteriores e outros parceiros na política edu-

cacional, como a Divisão de Cooperação Educacional do Departamento de Coope-

ração Científica Técnica e Tecnológica (DCE/DCT) pelo MEC e por meio da Divi-

são de Assuntos Internacionais da Secretaria de Educação Superior. 

Na ideia da cooperação Sul-Sul, privilegiaram-se bolsas para estudantes 

da América Latina e África. Na tabela a seguir, verifica-se o número de estudan-

tes ingressantes por país africano, com destaque para os PALOPs. 

 

Tabela 1: PEC-G: número de estudantes ingressantes por país da África 

(2011-2013) 

     
País da África 2011 2012 2013 TOTAL 

África do Sul - - 1 1 

Angola  61 55 42 158 

Benim  5 14 32 51 

Cabo Verde  27 87 55 169 

Camarões  2 5 7 14 

Congo  16 31 14 61 

Congo-

Kinshasa  

1 - - 1 

Gana  1 - - 1 

Guiné-Bissau  55 108 10 173 

Moçambique  6 7 10 23 

                                                           
124 Disponível em: 

https://www.cplp.org/Default.aspx?ID=4447&Action=1&NewsId=3984&M=NewsV2&PID=10872. 
Acesso em: 12.08.2017. 
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Nigéria  8 1 2 11 

Quênia - 1 – 1 

Rep. Democ. do 

Congo  

12 19 9 40 

São Tomé e 

Príncipe  

11 5 3 19 

Senegal  - 1 – 1 

Togo  - 5 7 12 

Fonte: SESu/MEC. Adaptado de Ipea.  

 

Outro projeto, o Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior 

(PROMISAES), tem por finalidade estimular a cooperação técnico-científica e 

cultural entre os países com os quais o Brasil mantém acordos de cooperação 

técnica, em especial os PALOP, nas áreas de educação e cultura. O projeto conce-

de auxílio financeiro no valor de um salário mínimo, por um ano, aos estudantes 

oriundos de países em desenvolvimento, que estejam matriculados em IFES, de 

baixa renda, que tenham bom rendimento acadêmico e sejam vinculados ao pro-

grama PEC-G. 

 

Tabela 2:  Número de estudantes que receberam bolsa Promisaes por região e 

país (2011-2013) 

     
País da África 2011 2012 2013 TOTAL 

África do Sul - - 1 1 
Angola  34 34 48 116 
Benim  6 6 14 26 
Cabo Verde  182 190 158 530 
Camarões  2 2 6 10 
Congo  16 31 14 61 
Congo-

Brazzaville 

- - 22 22 

costa do mar-

fim 

1 1 1 3 

Gana  3 3 6 12 
Guiné-Bissau  276 290 280 846 
Moçambique  8 8 8 24 
Níger - - 2 2 
Nigéria  6 6 3 15 
Quênia 5 5 4 14 
Rep. Democ. do 

Congo  

52 48 59 159 
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São Tomé e 

Príncipe  

25 25 26 76 

Senegal  2 2 2 6 
Togo  - - 1 1 

Fonte: SESu/MEC. Adaptado de  

 

 Note-se também a prevalência de bolsas PROMISAES para estudantes 

dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOPs). Foram 525, em 

2011; 547, em 2012; e 520, em 2013. 

Além dos programas que contemplam alunos de graduação, também no 

mesmo período receberam bolsas do governo brasileiro estudantes de pós-

graduação (PEC-PG): 812 estudantes de 22 países latino-americanos e caribe-

nhos; 256 estudantes de treze países africanos; e outros 26 estudantes oriundos 

de quatro países asiáticos. Dos 256 estudantes africanos, 193 são dos cinco Paí-

ses Africanos de Língua Oficial Portuguesa.  

Recentemente, em 2013, estabeleceu-se que o Celpe-Bras deveria ser 

exigido a todos os estudantes estrangeiros inscritos no PEC-G (artigo 6º do De-

creto n. 7498, de 2013, cf. DINIZ; BIZON, 2015), inclusive os dos PALOPs. Diniz e 

Bizon criticam veementemente a demanda de tal exame de proficiência a estu-

dantes vindos de países da CPLP, pois ela “cristaliza uma identidade genérica e 

estereotipada para esses sujeitos: africanos, inferiores, que, falando ‘dialetos’, 

precisariam ser submetidos a um exame de proficiência do ‘verdadeiro’ portu-

guês – o do Brasil –, mesmo que a língua portuguesa seja sua língua materna” 

(DINIZ; BIZON, 2015: 156).Segundo os autores, tal processo capitaliza o portu-

guês brasileiro, desvaloriza os outros portugueses e preocupa-se mais com os 

números da mobilidade estudantil e com as pontuações nos rankings que eles 

podem gerar do que com o desenvolvimento de políticas visando à efetiva inser-

ção dos estudantes no ambiente acadêmico e em seu entorno.  

No campo das associações científicas, foi criada em 2001 a AILP (Associ-

ação Internacional de Linguística do Português), numa ação conjunta da APL 

(Associação Portuguesa de Linguística) e da ABRALIN (Associação Brasileira de 

Linguística), a que se associaram ainda alguns investigadores de Moçambique, 

Angola, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Tal instituição define seu objetivo como 

“promover a defesa da língua portuguesa num plano internacional, por meio da 

divulgação de informações e materiais para o seu ensino, contemplando a enorme 

diversidade que apresentam as variedades nacionais da língua(grifo nosso)”125.Vê-

se, pelo exemplo dado no parágrafo anterior, que “contemplar a diversidade das 

línguas portuguesas” é uma retórica para constar das intenções e dos documen-

tos desse tipo de instituição, mas que não tem efeitos práticos nem na aplicação 

                                                           
125 Disponível em http://www.fl.ul.pt/pessoais/ailp/. Acesso em 30.08.2017. 

http://www.fl.ul.pt/pessoais/ailp/
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de uma política linguística acadêmica (Celpe-bras é exigido a estudantes da 

CPLP, p. ex.), nem nas incipientes pesquisas comparativas empreendidas por 

essas associações científicas em conjunto com as universidades dos PALOPs.  

Em artigo recente, Charlott Leviski destacou a dimensão capitalista e o 

processo de mercantilização da língua portuguesa em dois fatos que denotam o 

traço de bloco econômico que a CPLP assume: a inclusão de Guiné-Equatorial 

como estado-membro, em julho de 2014, e a assinatura do protocolo da União 

dos Exportadores da Comunidade, em março de 2015. Sobre o primeiro fato, 

Leviski questiona o que significa a oficialização de línguas ex-coloniais em con-

textos pós-coloniais na África, uma vez que a adesão de Guiné Equatorial à CPLP 

vai contra o seu compromisso do primado da paz, da democracia e do Estado de 

direito já que têm sido documentadas pelo conselho da ONU as violações dos 

direitos civis, políticos e econômico-sociais por seu presidente, antes ditador e 

há 35 anos no poder, Obiang Nguema Mbasogo (LEVISKI, 2015: 245).  

Finalmente, as ações que se descrevem como tarefas da CPLP em relação 

à língua são tão amplas e genéricas, que se torna difícil imaginar como seriam 

executadas em ações mais concretas. No site da CPLP, na seção destinada à 

“Promoção e difusão da Língua Portuguesa”126, pode-se ler: 

Atendendo ao documento orientador da estratégia de cooperação da CPLP “Coo-
peração na CPLP – Uma visão estratégica de cooperação Pós-Bissau” (XIV Reunião 
Ordinária do Conselho de Ministros, Cidade da Praia, 2009; VIII Conferência de 
Chefes de Estado e de Governo, Luanda, 2010), a prossecução destes objetivos de-
ve assentar na cooperação multilateral, segundo o quadro intracomunitário e o 
quadro externo de cooperação com outros atores multilaterais, com base nos se-
guintes princípios: 
1. Promoção e difusão da Língua Portuguesa; 
2. Implementação de cooperação comunitária estratégica assente em Planos Estra-
tégicos de Cooperação Sectoriais, que obedeçam à lógica de multilaterização e à 
lógica de compartimentação por áreas de atuação; 
3. Adoção de metodologias e procedimentos que promovam a eficácia, coordena-
ção e harmonização das ações de cooperação a desenvolver pelos Estados Mem-
bros da CPLP, de acordo com a identificação local e partilhada dessas ações; 
4. Harmonização, alinhamento, apropriação e afinamento de áreas de intervenção 
com base em escolhas estratégicas definidas pelos Órgãos de Direção e Execução 
da CPLP; 
5. Considerar a evolução da própria organização e do contexto internacional no 
desenho, identificação e implementação de projetos e ações de cooperação multi-
lateral, orientando a atuação da CPLP para uma estratégia baseada em resultados; 
6. Alinhamento de projetos setoriais (coordenação, concertação e monitorização) 
pelos Estados membros e impulsionar a sua apropriação, sustentabilidade e im-
pacto junto dos cidadãos dos Estados Membros. 
 
 

                                                           
126 Disponível em: https://www.cplp.org/id-2604.aspx. Acesso em: 30.08.2017. 
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Há ainda uma carência de estudos sobre o contato entre as variedades 

de língua portuguesa moçambicana, angolana, guineense ou cabo-verdiana com o 

português brasileiro no âmbito da cooperação acadêmica internacional. Mas 

pode-se levantar alguns questionamentos: considerando a colonização linguísti-

ca e as relações de poder decorrentes dela, o Brasil é herdeiro de Portugal nesse 

quesito? Substituiu Portugal na construção de espaços enunciativos de poder 

que difundem a língua portuguesa como uma manifestação homogênea de povos 

muito distintos? A neocolonização linguística do português brasileiro faz dialo-

gar ou abafa os diferentes sentidos produzidos na tensão resultante dos povos 

em contato? Leva tais povos a ressignificara ideia de hegemonia e favorecer uma 

visão mais plural e diversa dos espaços e sujeitos em torno das línguas portu-

guesas? Ou o contrário? 

 

4. Uma outra fonia insurgente é possível na CPLP? 

 

No silêncio decorrente da colonização, a imposição de uma língua camufla 

a heterogeneidade linguística e contribui para a construção de um efeito homo-

geneizador que repercute ainda hoje no modo como se concebe a língua nacional 

no Brasil, em Angola, em Moçambique, na Guiné Bissau, em Cabo Verde, em São 

Tomé e Príncipe, e nas colônias portuguesas na Ásia, guardadas as diferenças 

históricas. 

O ideologema imperial e colonizador por trás do rótulo da “lusofonia”, 

que apresenta a língua portuguesa como agregadora e não como excludente, 

reflete o característico fechamento da elite das sociedades pós-coloniais. Em 

outras palavras, a política linguística é usada pelos que estão no poder para o 

manter, bem como seus privilégios.  

 Se o discurso da “lusofonia” envolve continuidade ou ruptura não é uma 

pergunta de fácil resposta. A dialética da colonização e os teóricos da pós-

colonialidade não nos deixam esquecer a situação de fluidez e de hibridismo na 

memória identitária que reside nos próprios falantes que ora incorporam, ora 

rejeitam a ideia de pertencimento a este coletivo sob o rótulo de “lusofonia”, 

reconfigurando e ressignificando traços culturais oriundos supostamente do 

contexto de transição entre o colonialismo português e os contextos de emanci-

pação e independência política e/ou cultural.  

 O processo de uma pretensa homogeneização da língua portuguesa, 

capaz de justificar a sua possibilidade de atender ao mercado global, transnacio-

nal, de cooperação pedagógica, é uma construção político-linguístico-discursiva 

que não necessariamente tem uma concretização na prática, já que a gramatiza-

ção nacional das diferentes línguas portuguesas está em pleno curso, e a hetero-

geneidade linguística se manifesta em qualquer ato ou acontecimento discursivo 

da língua portuguesa. Por mais que se tente silenciá-las, as vozes permanecem, 
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ainda que nem sempre possam ser ouvidas. Essas “novas línguas portuguesas” 

que identificamos são fruto dos conflitos e negociações entre esses movimentos: 

o de homogeneização - para se fortalecerem no mercado global -, e o de hetero-

geneização das línguas, com seus processos de gramatização em ambientes lin-

guísticos amplamente heterogêneos, de língua autóctones e alóctones, minoritá-

rias e nacionais. 

Para refletir com maior cuidado sobre as características do presente lin-

guístico de Portugal, do Brasil e dos PALOPs é necessário: i) ter em vista essa 

memória constitutiva de formações sócio-históricas muito diferentes; ii) respei-

tar a atribuição de sentidos para cada língua nacional, ou para as línguas nacio-

nais, pelos seus próprios falantes; iii) considerar a dialética pluralida-

de/singularidade que remete para a questão de identidades linguísticas híbridas 

e fluidas; iv) dissociar as ideias da força centrípeta de uma unificação da força 

centrífuga da heterogeneidade, do multilinguismo e do multiculturalismo. 

É urgente, portanto, contemplar as muitas fonias constituintes da CPLP e 

seus diferentes componentes, formadoras de uma identidade múltipla e comple-

xa em suas práticas linguísticas, culturais, literárias e educacionais. Sem temer as 

diferenças que apontam para a fragmentação e a diversificação, tais fonias propi-

ciam que um mosaico cultural, enquanto marca de identificação da CPLP, apareça 

nos mais variados campos de atuação. 
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AS REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO EM 
CARTILHAS E PRÉ -LIVROS DE ALFABETI-
ZAÇÃO PRODUZIDOS NO RIO GRANDE DO 

SUL (ENTRE 1948-1977) 

 

INDIARA GAIA DA SILVA (UFPEL/PROBIC-FAPERGS) 

 

Resumo: A temática da representação de gênero nos livros didáticos tem sido 

objeto de estudo pelo menos desde o final dos anos de 1970 (DEIRÓ, 1981). Na 

tradição desses estudos, o objetivo deste trabalho é identificar, em cartilhas e 

pré-livros produzidas por autoras gaúchas, entre os anos de 1948-1977, como 

são representados homens e mulheres. As cartilhas fazem parte de um dos acer-

vos do grupo de pesquisa HISALES (FaE/UFPel) e somam um total de 16 exem-

plares. O recorte temporal é em razão da significativa produção sob a chancela 

do Centro de Pesquisa e Orientações Educacional, ligado a Secretária da Educa-

ção/RS. A metodologia do estudo é análise documental, entendido as cartilhas 

como documentos, nas quais são identificados textos e imagens sobre o tema. 

 

Palavras chaves: gênero; cartilhas; pré-livros; Rio Grande do Sul.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa intitulado “Produção, 

Circulação e uso de cartilhas e livros didáticos produzidos por autoras gaúchas 

(1940-1980), financiado pelo CNPq (edital chamada universal MCTI/CNPQ Nº 

14/2014) e é desenvolvido no grupo de pesquisas História da Alfabetização Lei-

tura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES), do qual sou bolsista PROBIC-

FAPERGS. O referido grupo é vinculado ao programa de Pós-Graduação em Edu-

cação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 
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(PPGE/FaE/UFPel)127 e tem procurado estabelecer uma política de recolha, tra-

tamento e guarda de objetos da cultura escolar, constituindo, assim, importantes 

acervos para a pesquisa educacional. O grupo de pesquisa HISALES possui, atu-

almente, seis acervos: I) livros para o ensino inicial da leitura e da escrita; II) 

livros didáticos elaborados por autoras gaúchas entre os anos de 1940-1980; III) 

caderno de alunos (do período de 1930 até a atualidade); IV) cadernos de plane-

jamento de professoras de professoras alfabetizadoras (dos anos de 1960 aos 

dias atuais); V) materiais didático pedagógicos diversos/ cultura material esco-

lar; VI) Materiais pessoais e familiares.  

A pesquisa que tenho desenvolvido como bolsista de iniciação científica 

(FAPERGS) no Hisales é acerca das representações de gênero em nas cartilhas e 

pré-livros128 produzidos no Rio Grande do Sul, entre 1948 – 1977, tendo como 

base teórica desse conceito Scott (1995) que considera gênero “um elemento 

constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos [...] uma forma primária de dar significado ás relações de poder”. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O recorte temporal dessa pesquisa foi delimitado a partir do acervo de 

cartilhas e pré-livros produzidos no Rio Grande do Sul, entre 1948 e 1977, que 

estão sob a guarda do HISALES. Para este trabalho, utilizamos 16 exemplares, a 

saber: A cartilha de Zé Toquinho (1948); Sarita e seus amiguinhos 

(1956);Estrada Iluminada (1956); Marcelo, Vera e Faísca (1962); Cartilha Mo-

derna (1965); As Férias com vovô (1967); Dedé, José e Tião (1968); Cartilha do 

Guri (1969); Céu Azul (1970); Viva o Circo (1970); Garotos Tevê (1972); Alegria, 

Alegria (1973); Nossa Terra, Nossa Gente (1974); Ler a Jato (1975); Tempo Pre-

sente (1977); Juca e Zazá (s/d).Após a definição dos exemplares que seriam utili-

zadas, a pesquisa se voltou para uma consulta e leitura minuciosa de cada carti-

lha ou pré-livro, sendo observado tudo que fazia referência ao gênero como, por 

exemplo, imagens de menina\menino ou homem/mulher, palavras, frases, tex-

tos. Esses dados foram anotados e fotografados para serem problematizados 

posteriormente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

CONCEITUAÇÃO DE GÊNERO AO LONGO DA HISTÓRIA 

 

                                                           
127 Mais informações a respeito do HISALES, dos acervos, das ações, dos projetos de pesquisa, de ensino e 

de extensão, podem ser vistas via internet, no site (http://www.ufpel.edu.br/fae/hisales/) e no perfil na rede 

social Facebook (HISALES). 
128Cartilhas são assim chamadas quando são produzidas sob os princípios do chamado “método silábico”; 
os pré-livros são aqueles que usam o chamado método global, especialmente o de contos ou historietas. 
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A conceituação de gênero tem/teve seus mais diversos significados ao 

longo da história, sendo assim, não há um significado único e fixo. Segundo Louro 

(1997), o termo gênero começou a ser utilizado após longas batalhas feministas, 

as quais iniciaram a partir do “feminismo como um movimento social organiza-

do, esse é usualmente remetido no ocidente, ao século XIX.  No Brasil, foi apenas 

no final dos anos de 1980 que as feministas começaram a utilizar o termo gênero 

(LOURO, 1997). Podemos inferir, então, que quando as cartilhas aqui analisadas 

foram produzidas, entre o final da década 40 e o final da década de 70, ainda não 

havia, no Brasil, essa discussão e conceituação realmente sendo utilizada, logo, 

com isso podemos inferir que as cartilhas e pré-livros tivessem um pensamento 

que levasse em consideração ainda as diferenças biológicas entre homens e mu-

lheres e suas supostas determinações. Havia, portanto, uma hierarquização de 

gênero, sendo, o masculino como base para moldar o comportamento feminino. 

Foi se criando essas adequações, segundo Louro (1997, p.23), pelo meio social e 

relacional, acarretando “[...] à construção de papéis masculinos e femininos [...] 

padrões ou regras arbitrárias que uma sociedade estabelece para seus números 

e que definem seus comportamentos, suas roupas, seus modos de ser relacionar 

ou de se portar [...]”. Construções de papéis que vão se moldando no individuo 

muito antes dele nascer, que vai ficando mais evidente ao longo de sua vida, 

quando a menina é a ajudante da mãe nas tarefas de casa e o menino deve estar 

brincando na rua. 

Após essa breve retomada das questões de gênero, como esse conceito 

se constituiu na sociedade, quando realmente começou a ser utilizado no Brasil, 

e porque houve essa emergência que, de alguma forma, questionou o paradigma 

de homem e mulher com base biológica, passo a caracterizar as representações 

de meninos e meninas nos livros.  

 

AS REPRESENTAÇÕES MENINA/MENINO 

 

As representações de gênero não ocorrem somente entre ho-

mem/mulher, essa diferenciação ocorre com os indivíduos muito antes de nasce-

rem, e vai se constituindo, segundo Moreno (1999), antes mesmo de entenderem 

que existe “pessoa”, pois já há determinação de gênero, meninas e meninos. Um 

exemplo simples, em relação a isso: os pais descobrem que o filho(a) tem um 

determinado sexo, logo várias são os estereótipos para o bebê, se for menina o 

quarto será todo rosa, com várias bonecas, se for menino o quarto será azul, 

cheio de carrinhos, etc. Quando as crianças já estão em uma determinada idade e 

começam a caminhar, iniciam-se comparações: “ela é menina, porém tão agitada” 

ou “nosso menino é calmo, totalmente diferente dos demais”, ou ainda, as distin-

ções referentes aos brinquedos como, por exemplo, menina brinca de mamãe e 

filhinha e o menino de bola e carrinho. Quantas vezes não ouvimos comentários 



373 

 

tais como: “fulano larga essa boneca, isso não é brinquedo de menina” ou “você 

não pode jogar futebol, isso é coisa de menino”. Isso ocorre, segundo Moreno 

(1999), porque as brincadeiras ditas para “meninos” têm um caráter agressivo e 

as das “meninas” têm toda uma liberdade maior relacionada ao mundo domésti-

co. Esses exemplos do cotidiano demonstram o quanto a sociedade segue mol-

dando e constituindo uma hierarquização de gênero. Essa hierarquização é tam-

bém percebida tanto em cartilhas como em pré-livros, objetos da cultura escolar 

que são  dispositivos ideológicos. Nas cartilhas e pré-livros analisados neste tra-

balho foram localizadas s representações de gênero de meninos e de meninas, ou 

seja, o que é ser menino/menina; vestimentas; brincadeiras. No quadro apresen-

tado a seguir estão expostos alguns desses dados: 

 

 

Quadro 1 

Dados sobre características de gênero na infância 

 

 Menino                    Menina 

O que é ser? Ser travesso, trabalhar na roça. Meninazinha, boa, bonita, 

pequenina, delicada, não 

gulosa e ajudante das tare-

fas domésticas. 

Vestimentas Bermuda, calça, camiseta, sapatos 

e pés-descalços. 

Vestido, saia, avental, maca-

cão e sapatos com fivelas. 

Brincadeiras Carrinho de lomba, dirigir, carri-

nho, soldado, pescar e desenhar 

Boneca, pular corda, peteca 

e cavalinho de pau. 

Adicionais Carrega regador/cestinhas de 

doce, ganha boneca. 

Carrega bola, ganha bo-

la/foguete. 

Fonte: Cartilhas e pré-livros do acervo do Grupo de Pesquisa Hisales 

 

Pelos dados localizados podemos perceber o quanto as crianças já são 

condicionadas a seguir determinados comportamentos, tais como, os meninos 

podem ser dependentes em suas ações e as meninas têm que serem pacíficas e 

serem “preparadas” para as lidas domésticas. Esses comportamentos são per-

passados não somente nas relações familiares, mas também nas matérias escola-

res, pois, segundo Moreno (1999, p.41), “ao iniciar-se na aprendizagem da leitu-

ra, as meninas pequenas e também os meninos-interpretam o significado das 

palavras escritas a partir do desenho que não costuma acompanha-las nos livros 

de leitura, deformando a interpretação”. Nesse contexto também são utilizas uma 

linguagem específica e uma forma de ensino. Diz Moreno (1999, p.43),  
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[...] que não são, pois, imparciais, mas estão impregnadas de ideologia androcên-
trica e contribuem ativamente para formação dos padrões inconsistentes de con-
duta nas meninas e nos meninos, padrões que vão continuar atuando ao longo de 
toda vida, e vão nos aparecer como imodificáveis, graças, precisamente, à sua 
aquisição precoce. 

Com as palavras de Moreno, concluo esse item passando, então, para a 

apresentação de aspectos da ideologia de gênero no que se refere à constituição 

de sujeitos homem/mulher em nossa sociedade. 

 

REPRESENTAÇÕES MULHER/HOMEM 

 

Sobre as representações de mulher/homem, é importante destacar, co-

mo mencionado anteriormente, que elas são formadas desde a infância. Porém, 

como adultos, essas diferenças de hierarquia são mais visíveis na sociedade: seja 

nos estereótipos, na valorização e divisão do trabalho, etc., mas principalmente 

na questão da violência que a mulher sofre, etc. 

No que faz referência à essa categoria, os dados localizados também in-

dicam o que nos livros consultados também havia uma representação de ser 

mulher e de ser homem: quais as vestimentas adequadas; as funções a serem 

desempenhadas na sociedade, entre outros, como observa-se no quadro a seguir: 

 

Quadro 2 

Dados sobre características de Gênero na idade adulta 

 

               Homem                  Mulher 

O que é? Bonito, forte e sustenta a 

família. 
Boa, amável, preocupada 

com os filhos e cuidado-

sa com a família. 

Vestimentas Terno, calça e camisa. Saia comprida, camisa, 

vestido e avental 

Funções  Representante da pátria, 

representante da cultura 

gaúcha, pescar, cortar 

lenha, acender fogueira, 

colher alimentos, tocar 

violão, lavar o carro 

Cuidar das tarefas do-

mésticas, tricotar, plan-

tar, tocar piano e profes-

sora 

Fonte: Cartilhas e pré-livros do acervo do Grupo de Pesquisa Hisales 

 

Esses dados nos fazem refletir sobre o quanto os condicionamentos que 

se constituem na infância irão repercutir na vida adulta do indivíduo, algo que 

passa a não ser questionado e, muitas vezes, quando questionados são vistos 
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como rebeldia. Esses padrões, acima indicados, eram/são perpassados em carti-

lhas ou pré-livros, imagens que contribui, segundo Moreno (1999, p.37), “inten-

samente para formar seu eu social, seus padrões diferenciais de comportamento, 

o modelo “mais homem” e, informá-los, por sua vez, da diferente valoração que 

nossa sociedade atribui aos indivíduos de cada sexo”. Não somente imagens, mas 

frases também foram encontradas nos materiais analisados, como diz Moreno 

(1999, p.40), frases como “Minha mãe faz comida são comuns nas páginas dos 

livros do Ensino Fundamental e refletem o modelo sexista vigente”.  

Não é novidade quando encontrarmos nos dados a representação de 

homem como indivíduo que sustenta a família, aquele que sai à caça do alimento, 

e a mulher como aquele ser delicado, que passa o dia cuidando da casa, para sua 

família perfeita. Ocorre aqui uma afirmação do androcentrismo que, segundo 

Moreno, “consiste em considerar o ser humano do sexo masculino como centro 

do universo, como a medida de todas as coisas [...], fazendo com que ocorra tam-

bém formas de discriminação e injustiças, em relação a mulher, que não seriam 

tolerados em outro grupo humano [...] porém, se as mulheres os tolera, é porque 

ela mesma participa do pensamento androcêntrico” (Moreno 1999, p,23;25).  

Outro ponto importante de discussão com os dados obtidos na pesquisa 

é o homem sempre como representante da história, seja ela uma história do Rio 

Grande do Sul, como gaúcho, ou a história geral, dos momentos históricos do 

país. A mulher, principalmente nesse quesito, é totalmente esquecida, pois se-

gundo Louro (1997, p.27), o homem tem sua figura como “forte e enérgica, essa 

figura corajosa, é uma figura masculina. Todos os adjetivos que lhes são agrega-

dos estão arregrados de representações ligados a virilidade”. Sobre essa discus-

são, Moreno (1999) completa: 

A mulher é a grande ausente nos textos escolares da história. Sua ausência faz-se 
patente tanto nas descrições das façanhas bélicas como nos escassos momentos 
em que se fala da organização social. Tudo isso nos indica que a mulher foi inten-
samente desconsiderada ao longo da história e que os livros de textos continuam 
desconsiderando-a, em uma desesperada tentativa de deter o passar do tempo 
(1999, p.57). 

Essas foram algumas questões que busquei problematizar neste traba-

lho a partir dos dados localizados nas cartilhas e livros anteriormente referidos. 

Acredito que, sobre as representações de gênero, muito já se avançou dos pri-

meiros movimentos das mulheres aos de hoje.  

Termino esse trabalho com uma citação de Chimamanda Ngozi, impor-

tante autora nigeriana feminista, feita em uma palestra realizado no TED x Eus-

ton, que diz que seu conceito do que é ser feminista, qual seja, “um homem ou 

uma mulher que diz: Sim há um problema com os gêneros hoje e nós devemos 

concertar isso. Devemos fazer melhor”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho foi fundamental para mostrar o quanto as representações 

de gênero perpassam, muitas vezes, textos, frases ou imagens de cartilhas ou 

pré-livros, que são os primeiros livros didáticos que as crianças têm contato na 

escola. Algo de suma importância é entender que o termo gênero no Brasil come-

çou a se consolidar a partir dos anos de 1980. Logo no recorte temporal desse 

estudo, entre 1948-1977 havia outras concepções sobre menina/menino, mas 

principalmente na relação homem/mulher.  

As diferenças entre gêneros vão sendo construídas antes mesmo do in-

divíduo nascer e vão sendo reforçadas na infância, adolescência e vida adulta. As 

meninas e os meninos, ao adentrarem na escola, trazem consigo estereótipos, 

como devem se portar, como brincar, como quem brincar, etc. Para o período 

aqui estudado, final dos anos 50 até final dos anos 70, nas cartilhas e pré-livros, a 

mulher aparece como um ser cujas características são de passividade, de cuidan-

do com todo o amor do lar, tendo, muito raramente, como única profissão reco-

nhecida a docência, pois se entendia uma continuação da maternidade; já o ho-

mem é aquele indivíduo forte, que traz o sustento da família, sendo esse seu úni-

co papel no lar. Características de gênero que ajudaram a moldar comportamen-

tos e crenças de muitas gerações de estudantes que usaram esses livros didáticos 

na escola, em seu período de alfabetização. 
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“CAÇA ÀS BRUXAS” E A  
MEDICINA POPULAR 

 

 SARA SCHNEIDER DE BITTENCOURT129 

 

 

Resumo: Entre o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, uma organiza-

ção muito bem estruturada tomou corpo não apenas do imaginário popular, 

como também da política e sociedade da Europa Ocidental, a “Inquisição”. Esse 

processo abraçou o território europeu por séculos, e obteve distintas caracterís-

ticas nos locais pelos quais passava. Envolto a jogos de poder, conflitos e alian-

ças, Portugal se vê conspirando em relações sociais e políticas de perseguição à 

bruxaria. O presente estudo, portanto, tem como objetivo analisar as possíveis 

motivações que levaram ao pico da “caça às bruxas” no século XVIII e como se 

estabeleceu uma nova mentalidade da cultura médica dessa região, substituindo 

a visão popular por uma construção erudita e elitista dentro dessa sociedade. 

 

Palavras-chave: Curandeirismo; Inquisição; Medicina; Portugal; Imaginário. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A instituição da Inquisição fora fundada no século XIII com a bula papal 

Excommunicamus de Gregório IX, entretanto no século XII decretos papais já 

buscavam regular as lutas contra a heresia e impedir seu crescimento. 

Em 1252, Inocêncio IV permitiu o uso de tortura para que através delas 

se obtivessem confissões. Porém, o Tribunal Inquisitorial apenas teria início em 

1540, sendo guiado por um dos mais completos manuais inquisitoriais de todos 

os tempos, o Malleus Maleficarum, que tomara corpo em 1484. Esse tinha como 

intenção, identificar as chamadas “bruxas”. Essa entidade tinha como intenção, 

identificar hereges, entre eles cristãos novos que não seguiam os preceitos da 
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Igreja, judeus e bruxas, prendê-los e fazê-los confessar seus crimes contra a reli-

gião cristã. A Inquisição foi uma organização que buscou, como Jean Delumeau 

aponta, controlar pelo medo.  

É importante compreender que tomou corpo distinto de acordo com ca-

da local de atuação. Em países como a Suíça, Alemanha (terra de Heirich Kramer, 

o monge dominicano que escreveu Malleus Maleficarum) e Espanha a “caça às 

bruxas” fora mais intensa e cruel, locais esses que a perseguição não partiu só da 

instituição inquisitorial, como também de tribunal civil e penal. O que não ocor-

ria, por exemplo, em Portugal, em que o único Tribunal responsável tanto por 

caçar, quanto por julgar e executar os hereges, era o inquisitorial. Também em 

Portugal esse processo foi mais brando que nos outros. Enquanto no sul da Fran-

ça, em apenas um ano (1577), foram 400 execuções, em Portugal foram 9 de 

1559 a 1744 e apenas duas no período estudado aqui (1735 a 1744). 

É importante, para apreender melhor a contextualização portuguesa em 

relação as perseguições, identificar as diferenças entre a “bruxaria” e a “feitiça-

ria”. Segundo Laura de Mello e Souza, historiadora brasileira e professora da USP 

(1987, p. 12): 

Muitas são as interpretações acerca da bruxaria e da feitiçaria [...]apesar da multi-
plicidade de interpretações, haveria uma espécie de consenso segundo o qual Cir-
ce, Medéia e Canídia seriam feiticeiras, fundamentalmente diferente das bruxas 
anônimas que se queimaram aos montes na Época Moderna [...] No primeiro caso, 
não haveria pacto demoníaco, e a feiticeira se encarregaria individualmente de fa-
bricar poções e filtros mágicos com vista a solucionar problemas com os quais se 
achasse envolvida. No segundo caso, ocorreria pacto – Sujeição ao Príncipe das 
Trevas – e conjunto de demônios, invocados como auxiliares nas atividades malé-
ficas. Além disso a prática seria coletiva e, as bruxas, diferente das feiticeiras, inte-
grariam uma espécie de seita demoníaca. 

Dito isso, compreendemos que, nesse caso, as curandeiras portuguesas 

aproximam-se em características com as “feiticeiras”, enquanto participantes de 

uma espécie de medicina popularizada. O que se pode colocar é que o curandei-

rismo não sofria o julgo pesado que era imposto à bruxaria. Essas curandeiras 

eram (e ainda hoje são, em algumas localidades afastadas de Portugal) comuns 

em todas as aldeias rurais, já que médicos formados, raramente chegavam aos 

cantões portugueses e normalmente exerciam sua profissão nas regiões urbanas. 

Esses atores sociais, que trabalhavam com a cura, não de maneira apenas física, 

como também sobrenatural, e por encontrarem-se no dia-a-dia das aldeias, eram 

vistos com maior naturalidade pelos moradores próximos, eram eles parte da 

comunidade, facilitando inclusive a confiança entre curandeiro e sociedade. O 

que não ocorria com os médicos eruditos, que possuíam métodos e conhecimen-

to completamente estranhos as populações mais pobres que eram atendidas 

pelos “médicos populares”, esses métodos causavam dor física, o que não ocorria 

quando o tratamento vinha da sobrenaturalidade dos curandeiros. 
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Esse processo de transformação entre uma mentalidade arcaica e uma 

nova visão erudita possuiu grandes influências nas ideias iluministas vindas de 

outros locais europeus mais desenvolvidos, como Londres por exemplo, onde a 

medicina em si encontrava-se bem mais avançada que em Portugal. Fora, portan-

to, essencial essa nova incorporação de pensamento no qual a Universidade de 

Coimbra destaca-se, passando a aumentar as formações de médicos e cirurgiões, 

e que por sua vez modificaria definitivamente o status quo da medicina popular. 

Esse novo quadro cronológico foi igualmente incorporado ao Santo Ofi-

cio, o que fez, segundo Walker, que ocorresse o aumento de processos de perse-

guição as “bruxas” durante os anos de 1720 e 1730, ou seja, os indivíduos que 

vinham se constituindo enquanto a elite médica e cirurgiã, vinham de famílias 

tradicionais de Portugal, repletas de “cristãos velhos”, abonados economicamen-

te e mantenedores dessa tradição religiosa, que eram exatamente os elementos 

que a Igreja buscava abraçar enquanto características de seus “funcionários”, 

trazendo-lhes a estabilidade financeira que já mantinha a séculos. Com essa pos-

sibilidade de cooperação de um trabalho direto entre Igreja e Médicos formados, 

e tendo vantagem à ambos os lados, ao s médicos houve a vantagem de manipu-

lar as ferramentas do Santo Ofício para seu próprio bem, legitimando assim o 

que seria chamado de Los Saudadores, que eram documentos que identificavam 

as curas que eram legítimas e as que não eram legítimas de acordo com a orto-

doxia da Igreja, causando dessa forma a ruptura oficial de uma modificação cul-

tural na maneira de ver, pensar e fazer medicina. 

Os curandeiros, que até então encontravam-se nos campos rurais portu-

gueses, passavam a ser acusados de bruxaria, pactos e crimes mágicos, como 

tática feita pela inquisição – e seus novos funcionários - para se “livrar” dessa 

“classe”. Isso não queria dizer que os médicos acreditavam nessas consequências 

sobrenaturais, mas a eles era vantajoso utilizar tais recursos “oferecidos” pelo 

próprio Santo Ofício, livrando-se, dessa forma, dos médicos populares que, por 

sua vez, acabaram, em sua maioria, retirando-se dos territórios portugueses, com 

medo de represarias e processos. Aos que ficaram nas regiões, alguns foram 

presos, julgados e condenados ao exílio, outros tiveram penas mais pesadas, 

sendo até condenados à morte, como citado no início desse trabalho. 

Essa constante repressão desacreditou a medicina popular e favoreceu 

inúmeros clínicos, mostrando o quão poderosas podem ser as ideias espalhadas 

pelas grandes elites e as formas com que o imaginário popular pode ser manipu-

lado para facilitar o controle de massas. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para esse levantamento fora lançado mão de análise do discurso. No 

âmbito geral, busca a construção e a compreensão de discursos ideológicos e 
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linguísticos. Entende-se que a linguagem não pode ser construída fora de um 

contexto sócio-histórico, pois traz em si os valores e a história social de diferen-

tes grupos. Nesse momento, Eni P. Orlandi, doutora em linguística pela Universi-

dade de São Paulo e pela Universidade de Paris/Vincennes, utiliza as melhores 

expressões para fazer entender o discurso, fala portanto que, “compreender é 

saber como um objeto simbólico (enunciado, texto, pintura, música, etc.) produz 

sentidos”. E segue: 

A análise do discurso, como seu próprio nome indica, não trata da língua, não trata 
da gramática, embora todas essas coisas lhe interessem. Ela trata do discurso. E a 
palavra discurso, etimologicamente, tem em si a ideia de curso, de percurso, de 
correr por, de movimento. O discurso é assim palavra em movimento, prática de 
linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando. Na análise de 
discurso, procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho 
simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A presente pesquisa, ainda encontra-se no estágio inicial, não havendo possibili-

dade de apresentar resultados mais concretos. 

 

4 CONCLUSÕES FINAIS 

 

Compreende-se que, uma das grandes motivações à caça às bruxas de Portugal 

deu-se pela necessidade de ruptura com uma representação encontrada no ima-

ginário popular voltado à cura, que quebra seu status quo através do surgimento 

de uma nova classe envolvendo elites médicas nesse mesmo território. Demons-

trando assim, a relação de poder sócio-político-religioso encontrado na socieda-

de portuguesa do século XVIII. 
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Resumo: A partir da aprovação da Lei do Feminicídio, em 2015, tanto grupos 

favoráveis como contrários à utilização da palavra “feminicídio” passaram a se 

manifestar ativamente nas redes sociais. Neste trabalho analiso o uso dessa pa-

lavra em interações verbais na internet, procurando compreender como as rela-

ções dialógicas que se estabelecem entre diferentes enunciados definem a acei-

tação ou não da palavra feminicídio, bem como os sentidos atribuídos a ela por 

diferentes sujeitos, à luz da teoria de Bakhtin. Serão analisados textos produzi-

dos nas páginas de jornais no Facebook, incluindo os comentários dos usuários 

desta mídia, delimitados os assuntos “homicídio de mulher” e “feminicídio”, com 

foco na acentuação valorativa das marcas linguísticas utilizadas para a concor-

dância ou recusa da palavra. 

 

Palavras-chave: feminicídio, dialogismo, redes sociais, Bakhtin. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Na América Latina, o uso da palavra “feminicídio” começou a ser corren-

te a partir dos anos 2000, em especial devido à repercussão de casos de assassi-

natos de mulheres como o de Ciudad Juarez, no México, com taxas de feminicídio 

que foram consideradas à época como alarmantes. (Pasinato, 2011). No Brasil, a 

taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta maior no mundo, 

segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS). Diante desses números 

foi implementada, em 2015, a Lei do Feminicídio (13.104/2015), que alterou o 

Código Penal brasileiro ao tipificar esse crime – homicídio contra mulheres por 

motivações de gênero. Com o surgimento da Lei do Feminicídio, foi se acirrando 

a exigência, por parte do público, de que os veículos de comunicação retratem os 

crimes de acordo com a lei. Proporcionalmente, grupos contrários à utilização da 
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palavra passaram a se manifestar, gerando grande repercussão, especialmente 

nas redes sociais da Internet, como o Facebook. As manifestações, tanto a favor 

como contra, chamam a atenção por seu caráter notadamente linguístico, mas 

também ideológico.  

Nesse sentido, este trabalho toma por base a Teoria Dialógica da Lin-

guagem (Bakhtin e seu Círculo) para propor a análise dos fatores enunciativos do 

uso e da recusa da palavra “feminicídio” em reportagens de crimes contra a mu-

lher e seus respectivos comentários no Facebook, sob a hipótese de que não se 

trata apenas de mera escolha de palavras, mas, sim, de escolha ideológica do 

sujeito ao adotar “homicídio” ou “feminicídio” a partir de sua posição política em 

relação ao feminismo.  

Assim, o estudo se justifica na tentativa de compreender as dinâmicas 

em que ocorrem a adoção ou não desta significativa palavra, a fim de compreen-

der a valoração atribuída a ela por diferentes sujeitos, e, para além disso, com-

preender como as relações dialógicas que se estabelecem entre diferentes enun-

ciados definem a aceitação ou não da palavra feminicídio.  

 

2. METODOLOGIA 

 

O corpus da pesquisa foi constituído a partir de comentários produzidos 

nas páginas (fanpages) do Facebook que tratavam dos assuntos “homicídio de 

mulher”, “crime passional” e “feminicídio”. Para análise do corpus, foi utilizado o 

método descrição-análise-interpretação, para verificar de que modo os sujeitos 

realizam interações com esses textos, como se dá a prática discursiva, que é tam-

bém social, de realizar comentários na internet, e examinar as formas linguísticas 

utilizadas em sua significação habitual frente aos comentários de grupos favorá-

veis ou opositores a utilização das palavras homicídio e feminicídio. 

A análise se dá, também, ao fazer perguntas que abordam as condições 

sociais e históricas voltadas à produção do gênero “comentário de internet”, já 

que os gêneros integram a organização social dos sujeitos, as maneiras de agir, 

com os aspectos linguístico-textuais mais estritos. (Sobral, 2016). Foram consi-

derados os elementos estilo, tema e forma de composição, considerando essenci-

almente quem o produz, onde ele é produzido e a quem se dirige, o que ele pre-

tende realizar e o que espera do interlocutor. Também foram observadas as ca-

racterísticas linguístico-textuais dos exemplares recolhidos como por exemplo 

palavras, formas sintáticas e formas de textualização presentes. 
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Imagem 1: exemplo de corpus da pesquisa. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/SenadoFederal/photos/a.176982505650946.49197. 

150311598318037/1837466709602509/?type=3 (2017) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Bakhtin afirma que “é impossível alguém defender sua posição sem cor-

relacioná-la a outras posições” (2010, p. 207) de onde pode-se inferir que o sujei-

to, ao se expressar, se constitui de relações dialógicas e valorativas com outros 

sujeitos, opiniões e dizeres, ou seja, ao manifestar a sua opinião sobre o uso da 

palavra feminicídio, está respondendo a outrem, a um outro discurso, seja favo-

rável ou contrário. Como foi verificado na análise do corpus, foi possível identifi-

car uma acentuação valorativa nos enunciados a partir de marcas linguísticas 

utilizadas para a concordância ou recusa da palavra feminicídio. Os sujeitos deste 

estudo manifestaram-se dentro do gênero “comentário de Internet” e foi possível 

identificar marcas enunciativas que denotavam sua posição ideológica frente ao 
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uso da palavra, valorando-a tal qual sua ideologia a partir da enunciação  concre-

ta,  espaço em que a palavra ganha sentidos, pois que, como afirma Bakhtin,  

“Na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas verdades 
ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis ou desagra-
dáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido 
ideológico ou vivencial.” (2010, p.95). 

 A partir da valoração pelos sujeitos que a palavra feminicídio passa a 

representar e repassar valores sociais, constituindo-se como um signo ideológi-

co.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, buscou-se compreender a evolução sócio-histórica da 

palavra feminicídio e definir como as marcas enunciativas revelam os posicio-

namentos de diferentes sujeitos na sua relação com a linguagem. Através da 

análise das circunstâncias de uso e reações à palavra, foi possível perceber que a 

valoração é indissociável do discurso, entremeando o histórico, o ideológico e o 

cultural, e que, ainda que ainda em fase inicial, através disto é possível compre-

ender as relações discursivas entre grupos opositores.  
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LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E DESCRIMINA-
LIZAÇÃO DO ABORTO: OS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE NO CONTEXTO DA LUTA 
DAS MULHERES  
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Resumo: O objetivo deste trabalho consiste em refletir sobre as discussões que 

cercam a possibilidade de descriminalização do aborto a partir dos direitos da 

personalidade, considerando as teorias sobreo início da personalidade jurídica, 

bem como o direito ao corpo. Com base no método documental será analisada a 

legislação civil e penal a partir da ótica constitucional. A compreensão de que a 

personalidade jurídica inicia-se no momento da concepção acarreta a proteção 

do nascituro como sujeito de direitos, fato que apresenta reflexos na discussão 

quanto à descriminalização do aborto e na luta das mulheres, tendo em vista o 

direito de dispor do próprio corpo.  

 

Palavras-chave: Direitos da personalidade. Descriminalização do aborto. 

Mulheres. Sociedade. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A descriminalização do aborto está entre os temas sociais mais controver-

sos e polêmicos. Há um campo de tensão marcado por posicionamentos políticos 

e ideológicos opostos: de um lado defensores de que a prática siga sendo crimi-

nalizada com base na defesa dos direitos do nascituro; de outro, a insistência em 

que se efetive a descriminalização considerando o direito da mulher de dispor do 

próprio corpo. Nessa pauta inserem-se problemas sociais que colocam a discus-

são no âmbito da desigualdade de renda, de questões de cor e de saúde pública.  

A escrita deste trabalho tem por objetivo refletir sobre as discussões que 

cercam a descriminalização do aborto no Brasil, tendo como ponto de referência 
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os direitos da personalidade, mais especificamente as teorias do nascituro e o 

direito ao corpo. Sendo assim, nossa análise partirá de referências jurídicas do-

cumentais, tendo como aporte principal os Códigos Civil e Penal e a Constituição 

Federal de 1988.  

 

2 COMPREENSÃO A PARTIR DA ABRANGÊNCIA LEGAL  

 

Os direitos da personalidade são aqueles relacionados a atributos ine-

rentes à pessoa humana, envolvendo tanto o âmbito pessoal quanto a projeção 

social de aspectos físicos, psíquicos e morais. O direito à vida, ao nome, à ima-

gem, à liberdade, à honra e ao próprio corpo são exemplos de direitos da perso-

nalidade. A doutrinadora Maria Helena Diniz (2012, p. 134) pontua que “(...) os 

direitos da personalidade são direitos comuns da existência, porque são simples 

permissões dadas pela norma jurídica, a cada pessoa, de defender um bem que a 

natureza lhe deu, de maneira primordial e direta”.  
 A Constituição Federal de 1988 é compreendida como um movimento 

inicial importante para garantir a proteção desses direitos. Seguindo seu direci-

onamento, o capítulo II do Código Civil de 2002 (CC/2002) é exclusivamente 

dedicado aos direitos da personalidade. Eles estão na esfera dos direitos subjeti-

vos e conferem a todas as pessoas o direito de defender elementos que são in-

trínsecos à vida humana em sociedade, entre eles, o próprio corpo vivo ou morto. 

O Código estabelece no artigo 2º: “A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro”.  

Esta salvaguarda disposta no art. 2º a respeito dos direitos do nascituro 

é o dispositivo que incita as discussões e leva a diferentes concepções na doutri-

na quanto ao momento que marca o início da personalidade jurídica. Há no Brasil 

três teorias que divergem quanto ao momento em que começa a personalidade 

jurídica, as popularmente chamadas “teorias do nascituro”: teoria natalista, teo-

ria concepcionista e teoria da personalidade condicional. A doutrina brasileira 

adota majoritariamente a teoria concepcionista, compreendendo que a persona-

lidade jurídica inicia no momento da concepção, dessa forma, é conferida ao feto 

a proteção garantida pelos direitos da personalidade.  

A compreensão de que o feto é sujeito de direitos, constitui-se como um 

forte argumento para que se mantenha a criminalização da prática do aborto, de 

acordo com o disposto no artigo 124 do Código Penal brasileiro. Essa compreen-

são também desqualifica o direito ao próprio corpo, uma das mais contundentes 

premissas dos direitos da personalidade. O artigo 13 do Código Civil de 2002 

afirma: “Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio 

corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contra-

riar os bons costumes.” Este artigo foi fortemente influenciado pelo princípio 
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liberal da autonomia da vontade, que pressupõe o indivíduo como detentor do 

poder de tomar decisões sobre seu próprio corpo e patrimônio sem a coerção 

estatal.  

 

3 UM OLHAR PARA AS IMPLICAÇÕES SOCIAS QUE CERCAM A 

(DES)CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 

 

Os direitos da gestante e do feto são conflitantes, entretanto, a gestante 

impedida de abortar tem seu princípio fundamental da dignidade da pessoa e o 

direito de dispor do próprio corpo violados, por uma evidente coerção estatal e 

imposição de costumes. A negação de que a mulher disponha do próprio corpo, 

afirmada indiretamente pela criminalização do aborto, parte também dos valores 

de cunho moral-religioso, que recriminam veementemente essa prática e estão 

inseridos na ordem dos “bons costumes”.   

 Atualmente, o aborto é permitido pela lei brasileira em apenas três ca-

sos: quando o feto é anencéfalo, ou seja, tem uma má formação neural; quando 

há risco de morte para a gestante e no caso de gravidez decorrente de estupro. 

Todavia, criminalizar a prática quando não se enquadra em nenhuma dessas três 

situações não impede que as mulheres sigam abortando. A Pesquisa Nacional de 

Aborto (PNA) de 2016130aponta que uma em cada cinco mulheres aos 40 anos 

terá feito abordo ao menos uma vez e no ano de 2015, 503 mil mulheres inter-

romperam a gravidez. O aborto clandestino é uma das maiores causas de morte 

de mulheres, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada dois dias 

uma mulher morre no Brasil vítima de uma prática mal sucedida.  

Os fatores classe social e cor revelam as implicações sociais da criminali-

zação, nesse sentido, a PNA destaca que as maiores taxas estão entre “(...) mulhe-

res de baixa escolaridade e renda, pretas, pardas e indígenas, além das expressi-

vas diferenças regionais” (DINIZ, MEDEIROS, MEDEIROS, 2017, p. 7). As mulhe-

res que podem pagar pelo procedimento o fazem em clínicas no Brasil que ofere-

cem mais segurança, ou fazem fora do país com sigilo e segurança, não figuram 

nas estatísticas de morte e de penalização seja ela jurídica ou moral.  

 A reconhecida complexidade do tema no âmbito social veio à tona com a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nª 54 (ADPF 54), que 

garantiu a interrupção da gestação no caso de feto anencéfalo. Considerada um 

grande passo no sentido de abertura para a discussão a respeito da descriminali-

zação, a votação causou grande repercussão e incitou o debate da opinião públi-

ca. Ressaltaram-se na mobilização nacional ocorrida dois posicionamentos con-

trários: um vindo de grupos religiosos que defendiam a “vida” do feto, mesmo 

constatada a anencefalia, portanto contrários à decisão do Supremo Tribunal 

                                                           
130 Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v22n2/1413-8123-csc-22-02-0653.pdf.  
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Federal; e outro vindo do movimento feminista, que prioriza o direito da mulher 

em fazer a escolha, além de uma parcela de médicos que considera os riscos à 

saúde da mulher.  

A insistência na manutenção da gravidez, mesmo em casos extremos 

como o de anencefalia, e na criminalização que penaliza quem opta pela prática 

do aborto é reveladora do não reconhecimento do direito da mulher de dispor do 

próprio corpo. Não há a preocupação com a dignidade da gestante, com seu so-

frimento, com os riscos à saúde física e psicológica aos quais ela é submetida. O 

direito ao corpo está diretamente associado ao direito à liberdade, fundamental 

para a vida em sociedade, tendo em vista também os princípios da igualdade e da 

equidade. No entanto, os corpos são instrumento de manipulação e dominação, 

através dos quais são idealizados modos de adequação e normatização da mu-

lher enquanto vítima nas relações de poder, a quem cabe apenas o lugar de su-

balterna131 diante da figura masculina.  

O pensamento de Michel Foucault (2010, 2014)nos auxilia a observar 

criticamente essa situação ao afirmar que os corpos são políticos e constroem-se 

historicamente, além de serem docilizados. Sabemos que socialmente o corpo da 

mulher constitui-se como elemento através do qual a dominação se materializa. 

A resistência diante da descriminalização do aborto revela a dominação, constru-

ída e naturalizada socialmente, sobre o corpo da mulher. O poder patriarcal ma-

nifesta-se na corporalidade, que é subjugada a objeto passível da padronização 

imposta pelo grupo dominante. Reconhecer o direito da mulher sobre o corpo 

implica dar a ela autonomia para fazer escolhas e direcionar a própria vida, o que 

contraria a instituição do patriarcado, que historicamente detém a propriedade 

do corpo da mulher na estrutura de poder repressor, legitimado pelo direito 

positivo. Conferir personalidade jurídica ao nascituro, garantindo direito a ele 

em detrimento do direito de escolha, de liberdade da mulher é um meio de impor 

preceitos e padrões morais conservadores usando o recurso das leis.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A teoria concepcionista é um dos argumentos com base legal que justifi-

cam a manutenção da prática no Código Penal, tal como acontece atualmente. 

Por outro lado, essa concepção revela a negação de que a mulher disponha do 

próprio corpo, tal como prevê o artigo 13 do Código Civil. Reconhecer o direito 

da mulher sobre o corpo implica conferir a ela liberdade de escolha, autonomia, e 

autodeterminação, o que contraria a dominação instituída pelo masculino na 

estrutura de poder. Conferir personalidade jurídica ao nascituro, garantindo 

direito a ele em detrimento do direito de escolha da mulher é um meio de impor 

                                                           
131Usamos o termo subalterna de acordo com o pensamento desenvolvido por SPIVAK, Gayatri Chakra-
vory. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte. Ed. UFMG. 2010. 
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preceitos e padrões morais conservadores, usando a norma jurídica. A garantia 

do direito ao próprio corpo está associada à emancipação da mulher, mas permi-

tir que ela o controle com liberdade requer a socialização de espaços marcados 

pelas relações de poder, nas quais a mulher sempre foi subjugada. 

A descriminalização precisa ser considerar a partir do viés do direito das 

mulheres, do direito conferido a elas de dispor do próprio corpo, com saúde 

pública de qualidade. No entanto, a oposição entre a teoria concepcionista e o 

direito ao corpo colocam a mulher e o feto em posição conflitante. Tendo em 

vista que a prática acontece mesmo com a criminalização e causa um significati-

vo número de mortes, é possível afirmar que o aborto fere o princípio da digni-

dade da pessoa e o direito ao corpo por uma evidente coerção estatal e imposi-

ção de costumes. Os direitos da personalidade estão vinculados aos valores fun-

damentais, dessa forma, ao passo que a sociedade se reconfigura e que grupos 

historicamente silenciados e oprimidos como as mulheres questionam seu papel 

e os princípios da dominação, é fundamental que estes direitos estejam na base 

da discussão, considerando o Estado Democrático de Direito em que vivemos.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de um estudo que procura 

identificar, em cadernos de planejamento de professoras (Diários de Classe) do 

ensino primário, ideias que revelem o período da ditadura militar (1964-1985). 

Sabe-se que esse momento da história brasileira foi de censura, de represália, de 

torturas e de mortes e, também, de exasperação do sentimento ufanista e de 

idolatria à pátria brasileira. Considera-se que os cadernos de planejamento de 

professoras desse período expressam aspectos daquilo que se passou no cotidia-

no da escola primária no período. Até o presente momento a pesquisa em anda-

mento foram consultados 8 cadernos de planejamento de professoras que estão 

sob a guarda do grupo de pesquisa HISALES (FaE/UFPel), constituindo um de 

seus acervos. 

 

Palavras-chaves: Cadernos de planejamento, ensino primário, ditadura militar. 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho procura apresentar resultados parciais de uma pesquisa de-

senvolvida no grupo de pesquisa da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros 

Escolares (HISALES). O referido grupo de pesquisa é vinculado ao programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Pelotas (PPGE/FaE/UFPel)132 e tem procurado estabelecer uma política de 

recolha, tratamento e guarda de objetos da cultura escolar, constituindo, assim, 

                                                           
132 Atualmente o grupo de pesquisa é coordenado pelas professoras Eliane Peres e Vania Grim Thies 

(FaE/UFPel) e reúne pesquisadores da UFPel e de outras instituições de ensino da região sul, contando com 

a participação de pesquisadores, de alunos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e de graduação. Mais 

informações a respeito do HISALES, dos acervos, das ações, dos projetos de pesquisa, de ensino e de 

extensão, podem ser vistas via internet, no site (http://www.ufpel.edu.br/fae/hisales/) e no perfil na rede 
social Facebook (HISALES). 
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importantes acervos para a pesquisa educacional. O grupo de pesquisa HISALES 

possui, atualmente, seis acervos.  

O objetivo mais amplo da investigação é observar do ponto de vista da histó-

ria da educação, em cadernos de planejamentos de professoras do ensino primá-

rio, em tempos de ditadura militar (1964 – 1985) aspectos daquilo que se passou 

no cotidiano da escola primária na época.  

Esse momento da história brasileira é marcado por inúmeras crises, in-

clusive financeira. Por conta de um cenário de desavenças e desacordos, ocorre a 

ocupação por parte dos militares do cargo de presidente da república, governo 

com características bem marcantes, no qual predomina o autoritarismo e a falta 

de diálogo com os diversos setores da sociedade. A consequência principal dessa 

restrição culminou na criação dos chamados atos institucionais, que consistiam 

num conjunto de normas superiores, transmitidas pelo governo, que se sobrepu-

nham até mesmo à Constituição Federal. Outro fato negativo que foi responsável 

pelos maiores índices de desigualdade na época, foi à adoção por parte dos mili-

tares de um desenvolvimento econômico baseado na aliança entre três grandes 

grupos: a burocracia técnica estatal (militar e civil), os grandes empresários 

estrangeiros e os grandes empresários nacionais. Dessa maneira, a maior con-

centração de renda ficava nas classes altas e médias, consequentemente ocorria 

uma marginalização da classe baixa. Esse período de silenciamento da nação 

durou 21 anos e contou com a sucessão de cinco generais no poder. Com relação 

à educação, eram transmitidas expressões e ideias que fixassem os valores mo-

rais e cívicos necessários para que a imagem de um Brasil sério, próspero e pací-

fico fosse compreendida pela nação. Enquanto que o violento combate contra os 

grupos democráticos era camuflado, milhares de pessoas eram acusadas de sub-

versão, torturadas e mortas em massa. Como é possível observar no fragmento 

abaixo: 

Durante a ditadura militar, a tortura foi utilizada em pessoas de todas as idades, 
sexo ou situação física e psicológica. Assim, crianças foram sacrificas diante dos 
pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados, esposas sofreram para in-
criminar seus maridos. O emprego da tortura foi peça essencial da engrenagem 
repressiva posta em movimento pelo regime militar que se implantou em 1964 
(COTRIM, 2002). 

 Por conta de todo esse cenário ocorreram diversos déficits, principal-

mente na área da educação, que era bem vulnerável, na qual a realidade de mi-

lhões de crianças era trabalhar ou viver num local de longa distância entre a casa 

e a escola, por conta disso, apesar de ter sido criado pelos governos militares o 

Mobral (Movimento Brasileiro de Alfabetização) os índices de analfabetismo 

eram bem elevados. Além disso, a desigualdade social crescia demasiadamente.  

 

Metodologia 
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O procedimento de análise deste trabalho foi realizado através da obser-

vação de 8 cadernos de planejamentos de professoras, que fazem parte do acervo 

do grupo de pesquisa HISALES (FaE/UFPEL), o qual é composto por 169 cader-

nos de planejamentos, sendo do  período em estudo 18. O processo de investiga-

ção e levantamento de dados ocorreu minuciosamente caderno por caderno, 

explorando folha por folha. Os dados localizados foram organizados em uma 

tabela, exemplificada a seguir:  
 

 
Fonte: HISALES 

  

Como observa-se, nos quadros foram indicadas a referência que o caderno pos-

sui no acervo, sendo CPA (caderno de planejamento de alfabetização) e CPOS 

(caderno de planejamento de outras séries), a quantidade de cadernos em cada 

ano, o ano, a cidade e o Estado ao qual pertence. Os dados apresentados a seguir 

foram retirados e selecionados de acordo com os objetivos propostos acima.  

 

2. Resultados e discussões 

 

É nesse período, em 1966, que foi criado o Conselho Federal de Cultura 

(CFC), no primeiro governo do regime militar. Sua principal função era elaborar 

um Plano Nacional de Cultura. Em 1973 resulta-se um dos trabalhos criados 

nesse Conselho, denominado Diretrizes para uma Política Nacional de Cultura. 

Enquanto o Conselho focava na elaboração das Diretrizes, o Estado concentrava-

se em atuar por meio da censura e da intervenção nas instituições culturais para 

acabar com uma cultura de esquerda e assumir por completo o controle do pro-

cesso cultural. Ou seja, o sistema nacional de educação estava intimamente rela-
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cionado às intenções econômicas, ligado diretamente a uma ideologia tecnocráti-

ca, com uma concepção pedagógica autoritária. Toda essa ideologia materializa-

da estava relacionada com a criação do Ato Institucional 5 (AI-5), considerado o 

mais repressivo.  

Com isso, ocorre a introdução de maneira sistemática, de uma disciplina 

bem específica no Brasil, a Educação Física, que se dá com base numa experiên-

cia francesa na área e em um projeto elaborado em 1929, pelo Ministro da Guer-

ra – General Nestor Sezefredo Passos. Assim a Educação Física tornou-se obriga-

tória em todos os estabelecimentos (municipais, federais, estaduais e particula-

res), a partir dos seis anos, para ambos os sexos. Tudo serviu para o uso dela por 

parte dos militares, como instrumento de intervenção na realidade educacional e 

social do país. Através de um “adestramento físico” era possível preparar a ju-

ventude para o “cumprimento de seus deveres”. Dessa maneira, o esporte era 

visto como propiciador de sentimentos nacionalistas.  
Na imagem a seguir, retirada de um dos cadernos de professoras da épo-

ca, está explícito o que foi mencionado acima:  
 

 
Figura 1: Registro de planejamento encontrado no CPA_02_1983. 

Fonte: Acervo HISALES. 

 

 
Figura 2: Registro de planejamento encontrado no CPA_02_1983. 

Fonte: Acervo HISALES. 

Além de ser presente nas atividades físicas, o sentimento de exaltação da 

pátria era recorrente em anotações e atividades, como exemplificado acima. 
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O que podemos observar frequentemente em vários dos dados consulta-

dos foi a elaboração da seguinte atividade: 

 

 
Figura 3: Registro de planejamento encontrado no CPOS_02_1974 

Fonte: Acervo HISALES 

 

Enfim, foi possível perceber que o contexto social e político da época in-

fluenciavam diretamente o âmbito escolar, contribuindo significativamente para 

as práticas planejadas e realizadas. 

 

3. Conclusão 

 

Através dos dados consultados e das leituras realizadas refletimos sobre 

a tamanha relevância que o período da ditadura militar obteve em vários aspec-

tos da sociedade, além de influenciar diretamente no cenário educativo brasilei-

ro. Podemos concluir com a afirmação de que o sentimento ufanista e de idola-

tria à pátria era bastante recorrente.  
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ENSINO DA LEITURA E DA ESCRITA  
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Orientadora: Profa. Dra. Eliane Peres (UFPel) 

 

 

Resumo: Ao longo do século XX, a docência das séries iniciais passou a ser quase 

que exclusivamente feminina. Isso se deveu a uma série de fatores sócio-

históricos, responsáveis pela construção da imagem da mulher na sociedade. No 

caso do fenômeno da autoria de livros didáticos para as séries iniciais o mesmo 

parece ter ocorrido, especialmente a partir da segunda metade do século XX. 

Assim, o objetivo do trabalho é identificar, em uma linha do tempo histórica, a 

participação mais efetiva das mulheres na autoria de livros didáticos para a fase 

inicial da escolarização. A análise foi feita com livros que compõe um dos acervos 

do grupo de pesquisa HISALES (FaE/UFPel), que totaliza atualmente 1226 

exemplares. Nesse universo, percebeu-se que as mulheres figuram em número 

expressivamente maior do que os homens na autoria da produção didática. 

Palavras-chave: Cartilhas; Gênero; Feminização; Acervos. 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho foi desenvolvido junto ao grupo de pesquisa História, Alfa-

betização, Leitura, Escrita e dos livros escolares (HISALES), o qual sou bolsista de 

extensão e cultura pelo programa de bolsas acadêmicas, da Universidade Federal 

de Pelotas (UFPEL). Atualmente o grupo de pesquisa HISALES realiza investiga-

ções em três eixos, são eles: I) estudos sobre história alfabetização; II) pesquisas 

sobre práticas escolares e não-escolares de leitura e escrita (práticas de letra-
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mentos); III) análise da produção, circulação e utilização de livros escolares pro-

duzidos no Rio Grande do Sul, especialmente entre os anos de 1940-1980. Possui 

seis acervos, sendo eles: Cadernos de alunos (ciclo de alfabetização e outras sé-

ries), cadernos de planejamento (Diários de Classe), livros para o ensino da leitu-

ra e da escrita (nacionais e estrangeiros), livros didáticos produzidos no Rio 

Grande do Sul entre 1940 e 1980, matérias didático-pedagógicos e escritos pes-

soais e familiares133.  

Os acervos são constituídos, em sua maior parte, por doações da comu-

nidade em geral e de escolas, que tendo conhecimento da existência e do ofício 

do grupo, doam materiais da cultura escolar como forma de contribuir na cons-

trução desse espaço coletivo. Por abranger atualmente um rico e vasto material, 

o espaço é aberto tanto para visitas, como para pesquisas externas. 

Meu objeto de trabalho são as cartilhas e os livros para o ensino da leitu-

ra e da escrita, sendo estes considerados uma fonte ampla de estudos e pesqui-

sas, por se caracterizarem como um suporte de conhecimentos escolares, supor-

te de métodos pedagógicos, veículo de sistema e valores, como também uma 

mercadoria (BITTENCOURT, 2004). 

Realizando este trabalho, na medida em que estreitava meu contato com 

o acervo das cartilhas e livros didáticos, pude perceber que a partir da década de 

1970, que é onde se intensifica o conjunto de tais materiais, a autoria feminina é 

predominantemente maior do que a autoria masculina, o que me despertou inte-

resse em aprofundar tais estudos. 

 

2. Metodologia 

 

Para este trabalho, o contato e atualização constante com a planilha de cataloga-

ção do acervo dos livros para o ensino da leitura e da escrita foi fundamental, 

uma vez que, meu principal ofício como bolsista sempre foi o controle de todo 

este material, que envolve desde a inclusão de novos títulos doados como tam-

bém a reorganização do material já existente nas estantes do acervo, tendo em 

vista que muitos livros se encontravam fora de seu lugar original, não condizen-

do com a localização que constava na planilha. 
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Comecei então a coletar dados sobre este material, para que pudesse primeira-

mente fazer uma análise quantitativa em torno de todo o conjunto que o acervo 

engloba. A planilha de catalogação contém um número total de dezenove cam-

pos, que servem para organizar e “filtrar” as buscas por diferentes critérios para 

fins de pesquisa. Os campos são: Título; série; tipo (se é manual do professor ou 

não); gênero; número de autores; autores; ilustrador; editora; cidade; edição; 

ano de edição; ano de impressão; número de exemplares; década; conservação; 

doado por; localização; observação; e cota. Sendo assim, o trabalho que 

Fonte 1: Planilha virtual do acervo do Hisales 

Fonte 2: Acervo dos livros didáticos do Hisales 
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desenvolvo, na condição de bolsista de extensão, é fundamental, pois torna 

possível e facilita as buscas dos pesquisadores aos dados desejados. 

 

3. Resultados e discussão 

 

Após primeiramente fazer o levantamento dos dados da planilha, constatei 

que ela abrangia um número total de 1226 exemplares, sendo deste total, 923 

títulos (desconsiderando os exemplares repetidos).O conjunto de tais materiais, 

das cartilhas e livros didáticos, se intensifica, em termos quantitativos, a partir 

da década de 1970, abarcando 826 exemplares do número total dos títulos. A 

frequência da busca por este material tem se tornado cada vez mais relevante e 

as percepções acerca do seu potencial estão se ampliando de maneira visível e 

satisfatória. O livro didático pode exercer quatro funções diferentes que variam 

conforme o seu ambiente sociocultural, sua época, as disciplinas, os níveis de 

ensino, os métodos e as formas de utilização. São elas: função referencial, na qual 

o livro didático é uma “fiel tradução” do programa de ensino, caso exista; função 

instrumental, na qual o livro põe em prática métodos de aprendizagem e favore-

ce a aquisição das competências; função ideológica ou cultural, que tende, em 

certos casos, a “doutrinar” as jovens gerações por assumir um papel político; e a 

função documental, que confronta o aluno através de documentos textuais ou 

icônicos e desenvolve seu espírito crítico e autonomia. (CHOPPIN, 2004). Essas 

reflexões teóricas são possíveis e necessárias de serem feitas na medida em que 

catalogo e organizo o acervo. 

Assim, o trabalho realizado até o momento tem possibilitado realizar al-

gumas constatações importantes. Conforme desenvolvo as atividades, percebo, 

por exemplo, que o número de autoras predomina significativamente nos livros 

para o ensino da leitura e da escrita.  

 

Nº de 

exem-

plares 

Autoria 

feminina 

Autoria 

masculina 

Autoria em 

conjunto 

(Femini-

na/Masculin

a) 

Obras coleti-

vas 

Não identi-

ficado 

826 611 49 90 60 16 

Fonte 3: Acervo do Hisales 

 

Os exemplares que possuem autoria conjunta, são de autoria tanto feminina, 

quanto masculina, já as obras coletivas são compostas por vários autores sem 

identificação de seus respectivos nomes. Esses dados provocaram questiona-

mentos sobre as possibilidades de trabalho com a questão de gênero nos livros 
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didáticos, uma possível articulação com a pesquisa que no futuro o trabalho de 

extensão poderá provocar. 

 

4. Considerações finais 

 

Podemos considerar que a presença das mulheres é expressivamente maior do 

que a dos homens na autoria dos livros didáticos. Isso pode ser relacionado à 

grande mudança do papel da mulher na sociedade a partir da segunda metade do 

século XIX, onde, para colaborar na consecução dos ideais republicanos, a escola 

seria uma extensão do lar e da família. A profissão docente inicialmente era ex-

clusivamente ocupada por homens, mas com a constituição de 1891, a União 

assumiu o controle sobre a instrução superior, secundária, primária e profissio-

nalizante, indo contra a elite brasileira que queria que o povo continuasse iletra-

do e omisso. Os homens abandonaram a docência e as mulheres, que aceitavam 

baixos rendimentos e queriam sair do âmbito doméstico assumiram esse espaço 

(CAETANO e NEVES, 2009). Surgiu então o fenômeno da feminização do magisté-

rio, o que consagrou a profissão docente de caráter quase que exclusivamente 

feminino. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo investigar as representações de 

religião presentes em cadernos de alunos da rede pública, da fase de alfabetiza-

ção até o final do atual Ensino Fundamental. Esse material faz parte de um dos 

acervos do grupo de pesquisa História da Alfabetização Leitura, Escrita e dos 

Livros Escolares (Hisales/FaE/UFPel). O recorte temporal de 1950 é em razão do 

primeiro caderno identificado como sendo de escola pública no referido acervo. 

A metodologia de estudo é na perspectiva da análise documental, entendendo, 

portanto, os cadernos de alunos como documentos, nos quais são identificadas 

rotinas de oração, textos, imagens, etc., referentes à religião e ao ensino religioso. 

 

Palavras-chave: Religião; Escola Pública; Cadernos de Alunos 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho foi desenvolvido no grupo de pesquisa História da Alfabe-

tização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES), do qual sou bolsista 

PIBIC-CNPq. O referido grupo é vinculado ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Pelotas 

(PPGE/FaE/UFPel) e tem procurado estabelecer uma política de recolha, 

tratamento e guarda de objetos da cultura material escolar, constituindo, assim, 

importantes acervos para a pesquisa educacional.134 

                                                           
134Sobre os acervos do HISALES ver: Peres, 2011; Peres & Ramil, 2015; Thies & Vieira, 2015; Peres & 
Ramil, no prelo). Ou acessar o site: http://wp.ufpel.edu.br/hisales/?page_id=14 
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A presente pesquisa tem como objetivo investigar as representações de 

religião presentes em cadernos de alunos da rede pública, da fase de 

alfabetização até o final do atual Ensino Fundamental. O recorte temporal de 

1950 é em razão do primeiro caderno identificado como sendo de escola pública 

no referido acervo. Tem como objetivo também, mostrar como os conteúdos de 

Ensino Religioso aparecem nos cadernos e se essas representações se mantém 

ou não na educação pública. Considero que pesquisas com esse tema são de 

extrema importância para que possamos entender essa relação tão polêmica 

entre religião e escola pública. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) 

pressupõe que:  

O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação 
básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas 
públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade 
cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo 
(BRASIL, 1996, art. 33).  

Assim sendo, todas as crenças religiosas devem ser respeitadas. Quando 

se fala em escola pública é impossível não pensar em laicidade, pois a partir 

dessa perspectiva, “a não existência de ensino religioso significaria a ausência do 

religioso na escola” (GIUMBELLI, 2008, s/p.).  

Sabe-se que a disputa entre Igreja e Estado no Brasil é de muito tempo. A 

renovação política ocorrida com a Revolução de 1930, trouxe consequências nas 

“relações Igreja-Estado”, que interferiram também na educação (CURY, 1978). 

Assim, “o ensino religioso aparece em todas as constituições federais desde 1934 

sob a figura de matrícula facultativa” (CURY, 2004, p. 189). 

Segundo Giumbelli (2008), a Constituição de 1988 manteve o ensino 

religioso como disciplina nas escolas públicas e embora a disciplina tenha o 

nome de ensino religioso tem predominância do Catolicismo e essa afirmação se 

confirma nos cadernos de alunos do acervo do grupo de pesquisa HISALES que 

foram analisados para esse trabalho.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia de estudo é na perspectiva da análise documental, 

entendendo, portanto, os cadernos de alunos como documentos, nos quais são 

identificadas rotinas de oração, textos, imagens, etc., referentes à religião e ao 

ensino religioso. Foram consultados 156 cadernos, sendo que os dados 

localizados foram organizados em uma tabela e fotografados para uma melhor 

problematização dos mesmos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O presente trabalho, como já foi mencionado, foi realizado a partir dos 

cadernos de alunos do acervo do grupo de pesquisa HISALES. Esse acervo é cons-

tituído atualmente por 1.555 cadernos135, sendo que nesse total há cadernos de 

escolas públicas e privadas, mas, no caso desta pesquisa, foram investigados 

apenas os cadernos de escolas públicas. 

Foram consultados, até o momento, 156 cadernos, todos de escolas 

públicas, do ano de 1950 até o ano de 2009136. Considerou-se cadernos de 1ª 

série/1º ano à 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental.   

Foram encontrados conteúdos religiosos em 66 cadernos dos 156  

pesquisados, ou seja, 42,3% dos cadernos de escola pública tem algum conteúdo 

de cunho religioso,  sendo o primeiro deles do ano de 1969. 

Há cadernos de aula, que são aqueles dos anos inicias (ensino primário), 

que via de regra há registro de todas as disciplinas, cadernos de várias 

disciplinas separados, que são aqueles utilizados geralmente a partir da 5ª série 

em que as matérias são divididas na própria organização do caderno; fichários 

em que uma de suas divisões é usada para os conteúdos de Ensino Religioso; 

cadernos de provas e exames, em que há atividades que são avaliadas; e os 

cadernos específicos para conteúdos de Ensino Religioso, que são denominados 

de Caderno de Religião ou Caderno de Ensino Religioso. Foram considerados, no 

levantamento de dados, também cadernos de Português e de História/Estudos 

Sociais, pela natureza das disciplinas e possíveis conteúdos, temáticas ou textos 

de caráter religioso. 

Como se afirmou, o predomínio da abordagem religiosa nos cadernos é o 

cristianismo, com ênfase a perspectiva do catolicismo. O primeiro caderno em 

que aparecem outra religião, que não cristã católica data de 1999, é um caderno 

de 3ª série de Estudos Sociais, no qual consta uma folha colada  que explica as 

festas das diferentes religiões, como, por exemplo, a Festa de Nossa Senhora dos 

Navegantes e a Festa de Iemanjá. 

Dos 66 cadernos em que foram encontradas conteúdos religiosos, 

apenas 4(6,06%) não fazem referência ao catolicismo, sendo que os registros 

encontrados nesses cadernos são de valores humanos, sem vinculação com 

quaisquer religião. 

Como já foi mencionado,  o último caderno até aqui consultado data do 

ano de 2009, sendo assim é possível então confirmar que até o respectivo ano a 

predominância da religião católica se mantém nos cadernos de alunos do acervo 

do grupo de pesquisa HISALES.            

                                                           
135Essa informação consta no site: http://wp.ufpel.edu.br/hisales/?page_id=14 
136O intento da pesquisa é consultar todos os cadernos de escolas públicas até o ano de 2016 na pesquisa 
mais ampla. 
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 A religião está assim registrada nos cadernos: a) desenhos; b) textos; c) 

datas religiosas (Páscoa e Natal); d) cópias de versículos da Bíblia; e) atividades; 

f) redações; g) folhinhas coladas no caderno; h) avaliações; i) orações, j) músicas, 

l) versos, m) relato de passeio à Igrejas, n) capa dos cadernos. Segue abaixo 

alguns exemplos: 

 

 Exemplo de texto: 

 

   
“O nascimento do Menino Jesus 
O Menino Jesus nasceu em uma gruta no dia 25 de dezembro. 
Na gruta, moram as ovelhinha e vaquinha. 
José e Maria ficam alegres com o nascimento do Menino Jesus” 
(C7, 1ª série, 1991) 

 

 

 

 

1. Exemplo de cópia de versículo da Bíblia: 
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4. CONCLUSÕES  
“Entrega teu caminho ao Senhor, confia Nele e Ele tudo fará” 
Sl 37:2 
(C1, 1ª série, 1991)   
Mesmo ainda não tendo finalizado a pesquisa, devido ao expressivo 

número de cadernos que constituem o acervo do grupo de pesquisa HISALES, já 

foi possível perceber, a partir dos dados coletados que abrangem os anos de 

1950 até 2009, que há muitos conteúdos religiosos nos cadernos de alunos de 

escola pública. 
Como afirmei, tal tema aparece de várias formas: desenhos, textos, datas 

religiosas, orações, cópias de versículos Bíblia, redações, etc. 
Nos cadernos pesquisados há predominância da religião do catolicismo 

sendo que em apenas 4(6,06%) dos 66 cadernos não há referência a religião, mas 

a valores humanos. 
As evidências encontradas nos cadernos de escolas públicas do grupo de 

pesquisa HISALES até o momento, nos fazem questionar se a escola pública 

realmente respeita a diversidade religiosa expressa inclusive na LDB (9394/96). 

Com os dados pode-se afirmar que a escola pública brasileira não é e parece não 

oferecer a opção do ensino religioso para a escolha do aluno. Há uma imposição 

do catolicismo para os alunos das escolas públicas. 
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LEMBRANÇAS DE BATISMO E CULTURA 
ESCRITA ENTRE OS POMERANOS 

 

LETICIA SELL STORCH (UFPEL) 

Orientadora: Profa. Dra. Vania Grim Thies (UFPel) 

 

 

Resumo: O trabalho analisa um objeto específico da cultura pomerana articula-

do com os estudos da cultura escrita (Galvão, 2010): as lembranças de batismo. 

Essas lembranças são apresentadas em forma de caixinha e dentro há um enve-

lope contendo um escrito religioso que é preenchido pelo(a) padrinho/madrinha 

e dado ao afilhado(a) no dia do batizado. Além do escrito, são colocados objetos 

que simbolizam os desejos do(a) padrinho/madrinha à criança. Foram analisa-

das oito lembranças de batismo que pertencem ao acervo das escritas pessoais e 

familiares do grupo de pesquisa HISALES (FAE/UFPel). Percebe-se que o escrito 

impresso nessas lembranças se difere conforme a época e o preenchimento dos 

dados revelam recriações do escrito. Os registros evidenciam aspectos da relação 

dos pomeranos com cultura escrita. 

Palavras-chave: Lembranças de batismo; cultura escrita; tradição pomerana. 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa intitulado "Cultura Es-

crita e Educação do Campo"137, e é desenvolvido no grupo de pesquisa História 

da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (HISALES - 

PPGE/FaE/UFPel). O referido grupo tem procurado estabelecer uma política de 

recolha, tratamento e guarda de objetos da cultura material escolar, constituindo 

seis importantes acervos para a pesquisa educacional138. Além da cultura mate-

rial escolar, o HISALES também se dedica à constituição e preservação de acer-

vos pessoais, como é o caso de um dos acervos do grupo, o acervo das “Escritas 

                                                           
137Edital Universal CNPQ 01/2016. 
138 Para mais informações, acessar o site http://wp.ufpel.edu.br/hisales/.  
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pessoais e familiares”, que dentre outros materiais, comporta as lembranças de 

batismo, que serão o objeto de estudo deste trabalho.  

A lembrança de batismo é um artefato presenteado pelo(s) padrinho(s) 

e/ou madrinha(s) a(o) seu(sua) afilhado(a) no dia do batizado da criança. Cada 

padrinho ou madrinha presenteia o afilhado com uma lembrança, ou seja, se a 

criança tiver 5 padrinhos ela receberá 5 lembranças que normalmente são dadas 

no final do ato religioso na igreja. Este gesto representa uma tradição significati-

va para os pomeranos, que costuma ser passada entre as gerações e que ainda 

prevalece nos dias atuais. É uma forma de demonstrar tudo que se deseja para a 

vida futura do afilhado(a) e, também, como o próprio nome já diz uma lembrança 

do padrinho e/ou da madrinha. 

Consideramos, assim, a lembrança de batismo como um objeto simbólico e 

material, que representa, de forma significativa, a cultura escrita entre os pome-

ranos. Segundo Galvão (2010): 

Assumimos que, se tomarmos o conceito de cultura em uma acepção antropológi-
ca, ou seja, como toda e qualquer produção material e simbólica produzida a partir 
do contato dos seres humanos com a natureza, com os outros seres humanos e 
com os próprios artefatos criados a partir dessas relações, podemos considerar 
que a cultura escrita é o lugar – simbólico e material – que o escrito ocupa 
em/para determinado grupo social, comunidade ou sociedade (GALVÃO, 2010, p. 
218). 

Normalmente essas lembranças são apresentadas em forma de caixinha 

(medindo 3,5 por 5 centímetros aproximadamente) embrulhada em papel de 

presente. Dentro dela há um envelope que contém uma folha dobrada de forma 

simples, na qual se encontra um escrito religioso impresso, representando uma 

benção para esse dia, do batismo, tão significativo e especial.  

Ao final do escrito religioso (que tende a mudar conforme as épocas ou 

locais de onde o padrinho tenha comprado a caixinha) há um espaço em branco 

para que se complete (de forma manuscrita) com dados como: o nome da igreja, 

a localidade, a data e o nome do padrinho ou da madrinha. Dentro da caixinha 

são também colocados outros objetos simbólicos, cada um com um significado 

diferente. A presença desses objetos também é descrita na pesquisa realizada 

por Bahia (2011), tais como: penas de galinha e fios de rabo de cavalo, colocados 

nas caixinhas pelos padrinhos e madrinhas desejando que seu afilhado ou afilha-

da tenha sorte, por exemplo, com o cuidado dos animais; agulha, linha e um pe-

daço de tecido, que costumam ser dados às meninas para que se tornem boas 

costureiras; um pedaço de tijolo para que cuidem bem da casa (ou quando dado 

aos meninos significa que poderão, também, no futuro serem bons pedreiros); 

grãos de milho e feijão, para terem boas colheitas; e dinheiro, como presente do 

padrinho e/ou madrinha para garantia de riqueza. 
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Figura 01 - Tampa da caixa, envelope decorado, escrito religioso, caixinha com objetos (na sua tota-

lidade constituem uma lembrança de batismo) 
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Neste trabalho, em específico, o objetivo é analisar a escrita de oito lem-

branças de batismo, tanto a escrita impressa, como a escrita manual do padri-

nho/madrinha. É importante destacar que nas lembranças há um escrito impres-

so que vem junto quando o padrinho/madrinha compra a caixinha, e abaixo do 

escrito impresso existe um espaço onde o padrinho escreve os seus dados, por-

tanto, são dois escritos: o impresso e o manual, ambos na mesma folha. Nem 

sempre há espaço para a escrita dos dados, isso varia de lembrança para lem-

brança. 

 

2. Metodologia 

 

O material aqui apresentado, refere-se às lembranças de uma família 

moradora da zona rural de Arroio do Padre/RS, da localidade de Santa Silvana.  

Foram encontradas 36 lembranças de batismo na propriedade da famí-

lia, referentes às décadas de 1940, 1960, 1970, 1990 e 2000 que pertenciam à 

matriarca da família, seus quatro filhos, uma nora e duas netas. Para este traba-

lho, serão analisadas oito lembranças, uma de cada integrante da família.  

É importante ressaltar a guarda que se teve desse material, pois as mais 

antigas estão sendo conservadas há mais de setenta anos e a preservação dessa 

tradição é marcante entre as três gerações dessa família, assim como prevalece 

marcante, ainda hoje, entre a maioria dos pomeranos.  

 

3. Resultados e Discussões 

  

Passaremos agora a analisar os escritos de cada uma das oito lembran-

ças, considerando-se a época de origem. Poderiam ser analisadas em sua totali-

dade, considerando também a materialidade e os objetos simbólicos, mas já te-

mos feito isso em outros trabalhos.  

 Para a primeira geração, será analisada uma lembrança que é referente 

ao ano de 1945, pertencente a matriarca da família. Essa lembrança apresenta 

dois escritos em seu interior, de duas madrinhas diferentes. Supomos que se 
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tenham colocado os dois escritos juntos numa mesma caixinha. Os dois escritos 

são em forma de poema. 

O primeiro escrito impresso não faz referência direta ao batismo, mas fa-

la das qualidades da criança e da proteção que se deseja a ela. O poema quando 

fala da criança, ressalta a sua beleza quando faz referência à flores e jardins, o 

que pode ser visto no trecho: 

 

[...] Criança, qual planta viçosa,  

Plantada em gracioso jardim, 

Tu tens a fragrância da rosa,  

E a alvura sem par do jasmim. [...] 

 

As mesmas palavras podem também ser consideradas como elementos 

do campo, que é o contexto em que vivem a maioria dos descendentes pomera-

nos, que mantêm muito fortemente a relação com a terra e a agricultura, e talvez 

seja por isso que tais termos são recorrentes nos escritos impressos. 

Nesta lembrança, mesmo não tendo o local de preenchimento, a madri-

nha colocou o seu nome abaixo do escrito impresso, e antes do nome ela coloca a 

palavra “von” que em alemão significa “de”, ou seja, “(de) Minna Lerm”, isso de-

duz que ela sabia escrever alemão ou talvez só tinha domínio dele e talvez não do 

português. Se for essa última hipótese talvez nem soubesse a mensagem que a 

lembrança trazia, mas com certeza sabia de sua importância, por dar a lembran-

ça a sua afilhada, mantendo a tradição. 

 O segundo escrito desta caixinha é um poema feito especialmente para o 

dia do batizado, pois fala de tudo que se refere a ele, diferente do primeiro que 

serviria para outras ocasiões. Neste também se fala das qualidades da criança, 

mas, além disso, se dá o certo enfoque do que o padrinho/madrinha deseja que o 

afilhado seja futuramente. É importante observar que este escrito destaca o sig-

nificado da lembrança (ou talvez um deles) “Que em troca me darás o teu cari-

nho” e a responsabilidade do padrinho “E eu te guiarei a Felicidade Pelo divinal 

caminho”, que é um dos papeis principais do padrinho, segundo os pomeranos, 

fazer com que o afilhado siga os ensinamentos de Cristo.  

Também são destacados os elementos da natureza, que novamente se 

referem a “jardim” e “flor”, como na primeira. Nesta há o local onde se preen-

chem os dados, mas a madrinha não preencheu o nome da afilhada, talvez por-

que não achou necessário, já que a afilhada saberia que a lembrança era dela. 

 Para a segunda geração, serão cinco lembranças de batismo, pertencen-

tes aos quatro filhos da matriarca e uma nora dela.  



410 

 

 
 

    
 

   
Figura 2- Escritos respectivamente de 1964, 1966, 1968, 1972 (dois escritos consecuti-
vos de uma lembrança) e 1976. 
Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa Hisales. 
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A primeira lembrança desta 2ª geração é de 1964. É escrito em alemão. 

Inferimos que o padrinho que deu a lembrança tinha grande domínio da língua, 

pois preencheu os dados em alemão, como pode ser visto na palavra “june” em 

vez de “junho” em português. Talvez só tivesse domínio do alemão, como era 

frequente nas pessoas daquela época, e quis dar um escrito que ele entendesse, 

diferente da madrinha da primeira geração que talvez deu o escrito sem saber ler 

o português. 

A segunda lembrança da referida geração é de 1966. O escrito é idêntico 

ao segundo impresso de 1945 da primeira geração. Isso nos leva a problematizar 

que entre esse período (1945 e 1966), o mesmo escrito poderia ser encontrado à 

venda. Apesar disso, o padrinho não preencheu o local dos dados, porque talvez 

não soubesse escrever ou achou que a mensagem ali dita já diria tudo, dentre 

vários outros fatores que podem ser abordados. 

A terceira lembrança desta geração é de 1968. O texto escrito desta (este 

não é em forma de poema), ressalta a importância do batismo, e como é em ter-

ceira pessoa parece que o escrito se refere ao desejo de todos os padrinhos (e 

não só do padrinho/madrinha que daria ao seu afilhado/a), e neste não há ne-

nhuma referência aos elementos do campo e/ou da natureza como os outros. 

Este é o escrito mais recorrente que prevalece até hoje. O padrinho preenche 

seus dados, mas não na ordem como é pedido, ele coloca o nome do afilhado 

junto com o da localidade e não preenche o nome da igreja, ou seja, inverte o 

protocolo da escrita. 

A quarta lembrança é de 1972 e também apresenta dois escritos impres-

sos como na primeira geração. O primeiro escrito impresso é o mesmo da lem-

brança anterior e os dados estão novamente trocados. Neste a madrinha coloca o 

seu nome onde pede pra colocar o nome da igreja, isso talvez porque não se tem 

espaço apropriado para colocar o nome do padrinho, sem algum dado importan-

te ficar de fora. O segundo escrito impresso desta lembrança é o mesmo da pri-

meira geração que fala das qualidades da criança e ressalta os elementos do 

campo. Podemos novamente inferir que o mesmo escrito aparecia no conjunto 

da caixinha da lembrança para ser vendido no comércio em décadas distintas. 

Neste impresso, como não há local de preenchimento dos dados, o padrinho 

coloca seu nome entre as linhas do poema, fazendo um uso gráfico próprio. 

A quinta lembrança é de 1976. O escrito impresso desta (que se repete 

ao primeiro anterior) apresenta ao lado do “Querid_ afilhad_” um espaço para o 

nome da afilhada, por isso há espaço suficiente para todos os dados. Mesmo as-

sim, o padrinho preferiu não colocar o nome da igreja e deixar o seu nome com 

maior destaque, ou talvez fez isso por não saber o nome da igreja, por isso riscou 

“da igreja” e colocou “do padrinho” de próprio punho. Este padrinho deveria ter 

uma certa intenção ao rasurar o escrito, não se sabe ao certo qual foi.  
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Para a terceira geração serão duas lembranças de batismo, pertencentes 

as duas netas da matriarca.  

A primeira lembrança desta geração é de 1998. O escrito impresso se 

repete ao anterior. Os locais foram preenchidos além do que se pede pois a 

madrinha colocou além da data de batizado, ainda a data de nascimento da 

afilhada, que não consta como um dado a ser completado. Nessa há o traçado 

(que já pode ser visto no impresso de 1976) para que se complete o nome da 

afilhada, que não era visto nas lembranças de 1968 e 1972 (as primeiras com 

esse escrito impresso), e talvez seja por isso que naquelas há falta ou troca de 

dados, por não haver espaço suficiente ou adequado para o preechimento. 

A segunda lembrança é de 2005. Os dados foram basicamente 

respondidos da mesma forma como no escrito anterior, colocando um dado a 

mais. Porém, há um bilhete separado que veio junto com a lembrança, que o 

padrinho escreveu de forma manual (na verdade a filha dele), e nesse escrito ele 

ressalta o valor que atribui a essa tradição, quando registra “Hoje, Vanessa o dia 

do seu Santo Batismo é um dia muito feliz para todos. Por isso recebes esta 

lembrancinha para que mais tarde possas se lembrar de seu padrinho Ari. 31-07-

2005”, ou seja, ele enfatiza que o significado é lembrar, pois como as lembranças 

são dadas à criança muito pequena, ela ainda não sabe deduzir o significado do 

escrito, mas quando for maior saberá que este foi dado com o maior carinho pelo 

padrinho. Neste caso a escrita significa um guardar para lembrar, como já diz o 

próprio nome “lembrança de batismo”. 

 

4. Conclusões 

 

O estudo aqui apresentado se constitui potencial para a investigação no 

campo das culturas do escrito, especialmente para o grupo pomerano, no qual a 

prática cultural das lembranças de batismo ainda é fortemente presente e passa-

da entre as gerações.  

Os escritos das lembranças de batismo se apresentam com permanên-

cias (como vemos nos casos dos escritos que se repetem em diferentes décadas) 

e re-criações (como o bilhete escrito pelo padrinho). Nenhuma das lembranças 

foi encontrada sem o escrito impresso. Algumas vinham sem o envelope que 

envolve o escrito, outras sem os objetos (como penas, milho, agulha, etc.), mas 

todas as lembranças apresentavam, dentro da caixinha, o escrito, por isso pode-

mos considerá-lo como o protagonista dessa tradição.  

Refletem-se, as escritas em alemão e português decorrentes do contexto 

histórico dos pomeranos. 

Mesmo sendo diferente conforme as épocas, o escrito não perde o signi-

ficado principal que é desejar coisas boas para o afilhado nesse dia tão significa-

tivo para os pomeranos. 
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Os primeiros são diferentes entre si e tem uma escrita característica da-

quela época. Talvez pela produção mais intensa, antigamente havia mais oportu-

nidades de escolha, agora como a produção é menor, apenas se faz cópia do es-

crito já existente. 

Embora alguns escritos sejam iguais, não há nenhum que está preenchi-

do da mesma forma ou na mesma ordem, pois cada padrinho/madrinha tem uma 

forma sua e particular de preencher os espaços, e faz uso da escrita de formas 

diversas. 

Mesmo em grupos pertencentes ao rural e que não têm alto nível de es-

colarização, os mesmos apresentam um grau de letramento por manterem a 

tradição de “passar o escrito”. 
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TWEETS DE ESQUERDA E DIREITA: RE-
SULTADOS DE UMA ANÁLISE DIALÓGICA 

 

ALLAN EDUARDO SOTT CASAGRANDE (UFPEL) 

 

Resumo: A crise política que se desenvolve no Brasil desde as jornadas de Junho 

de 2013 inflamou a polarização político-ideológica no Brasil, principalmente nos 

ambientes digitais. Segundo a Teoria Dialógica de Bakhtin, sujeitos deixam mar-

cas de sua ideologia em suas interações verbais. Este trabalho visa identificar as 

marcas enunciativas desta polarização nas interações verbais de enunciados 

publicados no Twitter a respeito da votação sobre a denúncia contra Temer pela 

Câmara dos Deputados para compreender de que forma a polarização político-

ideológica se manifesta nas relações dialógicas entre estes enunciados. Serão 

identificados os sentidos destas marcas a partir da alteridade e da valoração, 

buscando compreender como a polarização dos enunciados caracteriza posições 

ideológicas e agrupar os enunciados recorrentemente associados a diferentes 

posicionamentos. 

 

Palavras-chave: Polarização política; Dialogismo; Ideologia; Valoração; Gênero. 

 

1 Introdução 

 

A Polarização Política ganhou espaço e grande destaque no vocabulário 

dos brasileiros nos últimos anos, principalmente depois das chamadas "Jornadas 

de Junho" de 2013. Com manifestações organizadas através de sites de redes 

sociais por movimentos populares e estudantis, estas jornadas começaram com a 

reivindicação de menores tarifas de ônibus e protestos contra os posteriormente 

famosos "vinte centavos". Essas manifestações foram seguidas por um cresci-

mento exponencial dos discursos extremistas e a formação de um cenário políti-

co e ideológico expressivamente polarizado, principalmente nos eixos libe-

ral/conservador, esquerda/direita, PT/PSDB.  

Neste novo cenário, é possível perceber o desenvolvimento de uma riva-

lidade profunda entre cada extremo, bem como sua manifestação na língua e no 

discurso dos sujeitos destes diferentes grupos ideológicos, desde a criação de 
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neologismos especificamente cunhados para a depreciação do outro até a associ-

ação de determinadas palavras e características à ideologia da esquerda ou da 

direita. São nestas relações entre a posição política e o discurso, entre a ideolo-

gia, o sujeito e seus enunciados que se encontra o objeto de estudo deste traba-

lho. O que busco, portanto, é identificar os tipos de marcas enunciativas deixadas 

nos enunciados concretos efetivamente usadas pelos sujeitos para expressar seu 

posicionamento político-ideológico. 

O Twitter, ao privilegiar um tipo de comunicação mais rápida (limitada 

em 280 caracteres), instantânea e contextualizada, através de publicações co-

nhecidas como tweets, se consolida como um dos espaços mais eficientes para o 

debate entre diferentes ideias e também para comentários em tempo real sobre 

os acontecimentos do dia a dia, especialmente para aqueles de maior relevância 

política ou de maior potencial para a polêmica e a polarização. Por este motivo, é 

no Twitter que escolho coletar o meu corpus que se constitui de 43.763 tweets a 

respeito da votação da denúncia contra Temer na Câmara dos Deputados. 

 

2 Metodologia 

 

Partindo da compreensão do Twitter como uma plataforma de redes so-

ciais, do tweet como uma prática social e dos tweets opinativos como um gênero 

específico segui os seguintes passos. a) Uso o programa SCUP para coletar 

43.763 tweets a respeito da votação da denúncia contra Temer na Câmara dos 

Deputados b) Uma vez em posse destes tweets faço uma primeira análise afim de 

excluir os repetidos ou que não possuíssem enunciados e palavras relativas à 

política, como os próprios termos esquerda e direita, menções à partidos políti-

cos ou seus membros, movimentos e organizações de caráter político, marcas 

linguísticas como “eles”, “nós” e outras que sugerissem a separação de grupos 

ideológicos, termos como “conservadores”, “elite”, “liberais”, etc. c) Em paralelo a 

esta análise, classifiquei os tweets em que considerei haver indicativos de polari-

zação política em dois grandes grupos: 1) O grupo da ESQUERDA, juntando os 

tweets que pareciam partir de uma posição alinhada à esquerda e à partidos 

considerados de esquerda; 2) O grupo da DIREITA, juntando os tweets que pare-

ciam se alinhar à direita, ao pensamento conservador e aos partidos considera-

dos de direita139. d) Uma vez definido o corpus e separado entre esquerda e direi-

ta, cada grupo foi, por sua vez, subdividido em grupos menores de acordo com os 

tipos de marcas discursivas encontradas. 

 

3. Resultados e Discussões 

                                                           
139 Basearei este trabalho em uma compreensão empírica do que se tem de esquerda e direita no Brasil. Não 

discutirei essas noções no âmbito de uma concepção sócio-histórica ou mesmo da ciência política, até 
mesmo por acreditar que estas compreensões não são compartilhadas  
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Filtrei 58.267 publicações em busca de marcas de polarização política 

diretamente utilizadas como objeto de análise, trabalho tão complexo e desafia-

dor, porém apaixonante e recompensador, quanto o estudo de trabalhos tão 

densos, profundos, filosóficos quanto os de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev que, 

em verdade, constituem mais do que um simples eixo teórico, mas sim um ver-

dadeiro modo de ver e viver a pesquisa, a linguagem, os discursos e o mundo por 

seu viés dialógico. 

Tanto as publicações feitas por usuários de esquerda quanto de direita 

foram sempre abordadas e submetidas ao julgamento de valor, criticadas ou 

defendidas, contrapostas à escala de saturação ideológica de cada sujeito, mani-

festas na materialidade de seus discursos de acordo com as escolhas feitas den-

tro de seus projetos discursivos e sempre em relação dialógica com a parcela do 

interdiscurso a que tiveram acesso. Comprovando a hipótese de que os sujeitos 

deixaram evidências só de sua posição política, mas também dos discursos aos 

quais estão alinhados, de seus valores ideológicos e pontos de vista. Pude ainda 

atingir o objetivo deste estudo: perceber diferenças marcantes entre os posicio-

namentos da esquerda e da direita que passo a descrever a seguir. 

Nos enunciados produzidos pela direita, evidenciaram-se indícios de que 

seus usuários pareciam, quer seja de forma proposital ou realmente limitada, 

reduzir interpretações à instâncias absolutamente literais e binárias, sem nuan-

ces ou profundidade. 

Não foi possível, em nenhum tweet da direita, identificar esforços inter-

pretativos capazes de relativizar discursos ou contextos específicos de enuncia-

ção. Foi, pelo contrário, possível perceber indicativos das intenções de reduzir os 

discursos à afirmações generalistas, de banalizar falas, de associá-las a entidades, 

movimentos, ideologias, discursos dos quais elas próprias não se declaram parte. 

As possíveis motivações para este tipo de atitudes e interpretações são inúmeras 

e podem variar desde a pura desonestidade intelectual até a intenção de gerar 

polêmica, desde a vontade de criar conflito e, assim, conquistar algum tipo de 

destaque, até a intenção de inflar a polarização entre já divergentes ideologias, 

fazer provocações à outra parte do diálogo ou mesmo de uma possível limitação 

intelectual que impeça a compreensão do discurso alheio, contraditório. 

Essa atitude não foi, no entanto, encontrada nos tweets de esquerda, os 

quais, mesmo construídos em resposta aos tweets de direita, foram efetivamente 

mais argumentados, coerentes com os fatos e com os discursos a que se referiam, 

capazes até mesmo de identificar e apontar no discurso de seus opositores as 

suas falhas interpretativas e os momentos em que a lógica por eles construída 

não se mostrava verdadeira.  

A esquerda demonstrou ainda maior ponderação e equilíbrio na forma 

como criticou ou respondeu aos usuários de direita, que por sua vez manifesta-
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ram maior tendência ao uso de palavras chulas, de baixo calão, xingamentos, 

adjetivações depreciativas e de valoração negativa. Os usuários de direita recor-

reram com maior frequência a enunciados agressivos, nos quais foi perceber 

relações dialógicas com discursos racistas, machistas, homofóbicos, elitistas, 

conservadores, autoritários, depreciativos e violentos, além de incoerências his-

tóricas, do emprego incorreto e/ou equivocado de palavras cujos significados 

eram opostos aos pretendidos e até mesmo incoerências graves em relação aos 

fatos.  

 

Conclusão 

 

Tendo isso exposto, sintetizo a seguir a conclusão final do objetivo deste 

trabalho, a identificação dos tipos de marcas deixadas nos enunciados concretos 

que são efetivamente utilizadas pelos usuários de esquerda e direita no Twitter, 

para marcar suas posições ideológicas, separando-os em a) ESQUERDA e b) DI-

REITA: 

 

a) Dentre os usuários de esquerda, foram encontrados os seguintes 

tipos de marcas enunciativas através das quais foi possível depreender a ideolo-

gia dos sujeitos: 

 

 adjetivações pejorativas; 

 aspas para demarcar/separar o discurso do outro; 

 pronome nós, eu + tu, versus ele/eles; 

 criação de neologismos específicos; 

 oposição via artigos; 

 metáforas; 

 replicação de discursos já polarizados; 

 citações de entidades da ideologia contrária. 

 

b) Dentre os usuários de direita, além de todas as marcas encon-

tradas entre os usuários de esquerda, somaram-se ainda o uso de: 

 

 palavras chulas, de baixo calão e xingamentos; 

 agressões verbais; 

 ataques às pessoas e suas famílias; 

 relações dialógicas explícitas com discursos machistas, racistas, etc.; 

 associações e comparações com vertentes políticas, partidos e políticos; 

 diminutivos e reducionismos; 

 inferências à saúde mental dos opositores; 

 desvalorização dos discursos e das pessoas opositoras; 
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 negação do discurso alheio; 

 recusa interpretativa; 

 descontextualizações; 

 hashtags e palavras de ordem; 

 

É, por fim, possível dizer que tanto a hipótese deste trabalho foi confir-

mada quanto seus objetivos efetivamente cumpridos já que os usuários demons-

traram deixar, sim, manifestada a sua ideologia política em seus enunciados, o 

que acontece por meio das marcas enunciativas, as quais foram identificadas e 

classificadas em seus tipos mais recorrentes. Espero, portanto, ter contribuído 

para a construção de uma visão metalínguista capaz de identificar e estudar pela 

linguagem a polarização política no Brasil. 
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CONVITES DE CASAMENTO:  
CULTURA ESCRITA NA  
TRADIÇÃO POMERANA 

 

DÉBORA HARTWIG WENDLER (UFPEL) 

 

Resumo: O trabalho objetiva descrever convites de casamento que fazem parte 

da tradição da cultura pomerana. Esses convites pertenceram a uma família 

pomerana (convidadas para esses casamentos) e estão sob a guarda do grupo 

de pesquisa HISALES (FaE/UFPel), no acervo das escritas pessoais e familiares. 

Neste trabalho serão descritos doze convites de casamento que foram realiza-

dos entre os anos de 1970 e 1995. Os convites são impressos e preenchidos 

manualmente para, posteriormente, serem entregues aos convidados pelos 

noivos ou por alguém escolhido por eles, denominado em pomerano hochtijds-

birar (“convidador”). A descrição e a problematização são feitas considerando o 

suporte, o texto escrito e a prática cultural (do casamento e do “convidador”). O 

trabalho insere-se no campo da cultura escrita (GALVÃO, 2010). 

 

Palavras-chave: tradição pomerana, cultura escrita, casamento pomerano, con-

vidador. 

 
1. Introdução 

 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa intitulado "Cultura 

Escrita e Educação do Campo", registrado na Pró Reitoria de Pesquisa e Pós 

Graduação (PRPPG, nº 6809) da Universidade Federal de Pelotas e desenvolvi-

do no grupo de pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros 

Escolares (HISALES – PPGE/FaE/UFPel)1. O referido grupo possui seis impor-

tantes acervos para a pesquisa educacional. A pesquisa aqui apresentada está 

sendo desenvolvida em um dos acervos do Grupo HISALES, o acervo das Escri-

tas Pessoais e Familiares, o qual é composto por diários, cartas, lembranças de 

batismo, cadernos de receitas, agendas, convites de casamento dos pomeranos, 

entre outros materiais. Este trabalho objetiva descrever um objeto simbólico e 

material vinculado à cultura do escrito e à tradição pomerana: os convites de 

casamento. Essa descrição será feita considerando o suporte, o texto escrito e a 

prática cultural tanto do casamento quanto do convidador. O casamento faz 

parte dos ritos de passagem, os quais são de “fundamental importância para os 

pomeranos” (BAHIA, 2011). Os convites de casamento estão em forma de “fo-
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lheto”, folha dobrada de forma simples, que possui um texto impresso e espaços 

em branco para serem preenchidos à mão. 

 

2. Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa documental, anali-

sando e problematizando os convites de casamento da tradição pomerana, além 

de investir em leituras sobre a temática, para o desenvolvimento desta pesqui-

sa. 

O material é referente ao conjunto de uma família residente na zona ru-

ral da localidade de Santo Antônio, município de São Lourenço do Sul/RS. Para 

a realização desta pesquisa são descritos 12 convites, os quais estão compreen-

didos entre fevereiro de 1970 e maio de 1995. Todos eles são de casamentos 

para os quais essa família foi convidada. 

Para que pudéssemos saber maiores informações do casamento pome-

rano e da função do convidador nesta prática cultural, realizamos uma entrevis-

ta/conversa com uma pessoa que foi o convidador do casamento de um dos 

convites, do ano de 1975, a qual será problematizada ao longo do texto. A partir 

das leituras realizadas, da observação e descrição do material e da entrevista 

com o convidador é possível perceber a trajetória dessa prática cultural tão 

presente entre os pomeranos e o quão significativos são os ritos de passagem. 

 
3. Resultados e discussão 

 

O casamento entre pomeranos se inicia na igreja, durante o culto domi-

nical, onde é feito o anúncio da data de casamento. Os noivos são apresentados 

perante a comunidade e é anunciado o local da cerimônia e da festa. É nesse 

momento também em que o pastor pergunta/diz que se alguém tem algo que 

possa impedir esse casamento ou algo para comunicar aos noivos, que se mani-

feste até o dia do ato/registro civil. 

Após, é realizada a entrega do convite. Os noivos escolhem alguém para 

que faça essa entrega, denominado em pomerano “hochtijdsbirar” (convidador). 

Na entrevista realizada com o convidador de um casamento do ano de 1975, 

foram relatados detalhes sobre essa prática cultural da tradição pomerana. 

O convidador geralmente era irmão mais novo da noiva, em alguns ca-

sos, quando os irmãos mais novos da noiva ainda eram crianças, se escolhia 

algum conhecido, alguém da família, com algum grau de parentesco. No caso do 

entrevistado, além de ser primo da noiva ele era também sobrinho do noivo, 

por este motivo foi escolhido. Durante a conversa ele ressaltou que a presença 

do convidador causava bastante agitação na comunidade pomerana, ficavam 
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ansiosos para receber o convite, sua presença suscitava grande alegria. Con-

forme Bahia, 

Nesse período os comentários circulam e se referem aos preparativos, ao futuro 
do novo casal e às mudanças nas famílias envolvidas. A chegada do Hochtijdsbirar 
e do dia do casamento aumenta à proporção que o evento ganha os limites da co-
lônia. (BAHIA, 2011, p. 224). 

Para entregar o convite, o convidador saía de bicicleta em torno de um 

mês e pouco antes do dia da cerimônia. Ele ia de casa em casa convidando as 

famílias para o casamento, quando a distância entre as casas era mais longa, ele 

conseguia convidar em torno de 4 ou 5 famílias por dia. Vestia um paletó enfei-

tado com flores e um chapéu com fitas coloridas. Enfeitar o convidador e a bici-

cleta com as fitas coloridas era tarefa da noiva. Segundo ele, esses enfeites não 

tinham um significado exato, apenas traziam o sentido de mostrar que aquele 

era o convidador e que esse receberia as famílias no dia do casamento. 

Ele conta que a maioria das famílias o recebia dentro de casa, o convi-

davam para sentar, descansar e conversar um pouco, pois a viagem havia sido 

longa. Dependendo do horário ofereciam café, almoço ou hospedagem quando 

já estava tarde, para que pudesse seguir no outro dia. Recebia também, na che-

gada, um gole de “schnapps”, o entrevistado não sabia ao certo qual o significa-

do de receber um gole de algum tipo de bebida, porém, acreditava ser um sinal 

de boas-vindas, de que estava sendo bem recebido. 

Ele entregava o convite e desejava que todos fossem ao casamento, por 

que a presença deles seria uma grande alegria para os noivos. O convidador 

entrevistado relatou fatos diferentes de tempos antigos em que o convite era 

falado, recitado e essa fala era considerada uma “reza”, “oração do convidador” 

(TRESSMANN, 2002, s.p.), uma fala formalizada, revelando o sentido sagrado do 

casamento, pois “quando o convidador é avistado, todos os membros da família 

o esperam na sala. Ali ele entra sem saudar as pessoas e, andando em círculos 

profere sua fala-convite para a festa, em forma de versos” (TRESSMANN, 2002, 

s.p.). 

Os convites de casamento analisados neste trabalho estão em forma de 

“folheto”, folha dobrada de forma simples, que é impressa e preenchida à mão. 

A parte frontal costuma conter o título “Convite para Casamento” e um espaço 

em branco para que seja completo com o nome do convidado, porém em alguns 

casos, o nome do convidado é colocado no verso do convite. Dentro do convite, 

há também um espaço em branco para ser preenchido, inicialmente com os 

nomes dos pais da noiva e logo abaixo, com os nomes dos pais do noivo. Em 

seguida, há um espaço para ser preenchido com o nome dos noivos, a data, o 

horário e o local da cerimônia e da festa. A figura 01 representa um dos convi-

tes de casamento aqui descritos. 
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Figura 01 - Convites de casamento 

Fonte: Acervo do Grupo de Pesquisa HISALES 

 

Nos casamentos de 1970 a 1983, conforme os convites aqui citados, a 

cerimônia e a festa eram realizadas nas residências dos noivos. A partir de 

1987, a cerimônia começa a ser realizada na igreja, porém, a festa continua 

sendo realizada na casa dos noivos. Na década de 1990 iniciam as comemora-

ções em salões de festas, embora algumas ainda eram realizadas em casa. Anali-

sando estes convites pode-se perceber que a presença do convidador se limita 

até o ano de 1975. Posteriormente, a entrega dos convites passa a ser feita pe-

los próprios noivos. 

O convite contém também algumas informações adicionais de forma 

manuscrita como “convida-se as (os) namoradas (os)” e “trazer facas”. Escrever 

“trazer facas” está totalmente relacionado à prática cultural do casamento po-

merano. A faca era considerada o utensílio  mais importante para a refeição, 

que era o churrasco, o qual era feito nas churrasqueiras de chão, com espetos 

de madeira. Cada família pegava um espeto e cravava no chão, sentavam na 

volta e cortavam o seu próprio pedaço de carne. Por isso, o enunciado “trazer 

facas” subentendia a necessidade de os convidados levarem todos os demais 

talheres. 

Quando partia, o convidador recebia de cada família uma “gorjeta”, esse 

dinheiro ficava com ele. O entrevistado conta que com o dinheiro que ele rece-

beu, ele pôde comprar novas peças de roupa. 
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No dia do casamento o convidador colocava a mesma roupa que usou 

quando saiu para convidar. Neste dia sua função era recepcionar os convidados. 

Embora naquela época alguns já tivessem carros, a maioria das famílias ainda 

saía de carroça para os eventos, então quando chegavam na festa ele ficava 

responsável por desencilhar os cavalos. Durante a festa oferecia aperitivos e 

bebidas. 

A seguir, no quadro dos convites de casamento, apresento o mês e o 

ano em que o casamento foi realizado, o local da cerimônia e da festa, se existe 

ou não a presença do “convidador” e algumas informações adicionais. 

 
 

Convites de Casamento 

 

Con-
vites 

 
Mês/Ano 

Local da 
cerimônia 

 
Local da festa 

Informações 
adicionais 

Presença 
do con-
vidador 

01 02/1970 
Residência da 

noiva 
Taquaral  X 

02 10/1974 
Residência da 

noiva 
Santo Antônio 

*Convida-se as 
namoradas 

*Favor trazer 
facas 

X 

03 07/1975 
Residência do 

noivo 
Santo Antônio 

*Convida-se a 
namorada 

*Favor trazer 
facas 

X 

04 06/1983 
Residência da 

noiva 
Santo Antônio 

*Convida-se os 
namorados 

*Favor trazer 
facas 

*Cada um 
convidou os 

seus 

05 07/1987 

Igreja Evangé-
lica Luterana 
Redenção de 

Santo Antônio 

Residência da 
noiva – Santa 

Inês 

*Trazer facas 
*Convida-se os 

namorados 
 

06 10/1988 

Igreja Evangéli-
ca Confissão 

Luterana Bom 
Jesus Continu-

ação 

Residência da 
noiva – Santo 

Antônio 

*Os namorados 
estão convida-

dos 
*Favor trazer 

facas 

 

07 05/1990 

Igreja Evangé-
lica Luterana 
Redenção de 
Santo Antônio 

Salão de 
Helmuth 
Coswig - 

Harmonia 

*Favor trazer 
facas 
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08 07/1990 

Igreja Evangé-
lica Luterana 
Redenção de 
Santo Antônio 

Residência da 
noiva – Santo 

Antônio 

*Favor trazer 
facas 

 

09 05/1993 

Igreja Livre 
Independente 
São João Cam-
pos Quevedos 

Residência da 
noiva – Santa 

Inês 

*Favor trazer 
facas 

*Trazer o 
namorado 

 

10 10/1993 

Igreja Evangé-
lica Livre Inde-
pendente Har-

monia II 

Residência da 
noiva - Har-

monia 

*Favor trazer 
facas 

 

11 09/1994 

Igreja Livre 

Independente 

São João Cam-

pos Quevedos 

Residência da 

noiva – Cam-

pos Quevedos 

*Trazer facas 

*Extensivo ao 

namorado 

 

12 05/1995 

Igreja Evangé-

lica Luterana 

Redenção de 

Santo Antônio 

Residência da 

noiva – Santo 

Antônio 

*Favor trazer 

facas 

*Extensivo os 

namorados 

 

 

 

 

4. Conclusão 

 

Consideramos para este trabalho a prática cultural do casamento, espe-

cialmente com a figura do convidador e a materialidade dos convites de casa-

mento. Comparando o período analisado (1970 – 1995) e os dias atuais, é pos-

sível identificar mudanças tanto na escrita/elaboração e entrega do convite, 

como também, nas festas de casamento. 

Os convites são exemplos (materiais e simbólicos) da prática cultural 

do casamento pomerano, demonstrando para o período analisado, uma forte 

relação dos pomeranos com a sua cultura. 
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