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Apresentação 
 

 Clio Edições Eletrônicas tem o prazer de publicar os Anais do XII 

Encontro Regional de História que teve como temática - "História: O Saber 

Produzido e o Saber Difundido". O evento ocorreu em Belo Horizonte de 14 

a 19 de julho de 2002 nas dependências da UNI-BH - Campus Diamantina. 

Teve a participação de representantes das diversas regiões brasileiras. O 

público presente foi constituído por alunos de Graduação, Mestrado e 

Doutorado, e professores das instituições particulares, estaduais e federais. 

 O XII Encontro Regional de História tornou visíveis as questões que 

estão presentes nesta área do conhecimento. Foram discutidas questões 

teóricas, ensino e pesquisa da disciplina. Os textos aqui publicados mostram 

a diversidade e pluralidade do encontro. O evento possibilitou a 

apresentação de trabalhos por parte de alunos envolvidos em projetos de 

pesquisa, o que o tornou democrático e espaço de inovação. 

 Os textos aqui publicados, foram apresentados como comuicações 

coordenadas e minicurso. Clio Edições Eletrônicas, ao publicar 

virtualmente estes textos espera estar abrindo um novo espaço para os 

estudos de História. 

 

 

    Vanda Arantes do Vale 

    Diretora da Clio Edições Eletrônicas. 
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GT- Ensino de História 
 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: ENSINO DE HISTÓRIA: 

ESPAÇO DE DIFUSÃO OU DESALENTO 

 

A REALIDADE DO ENSINO DE HISTÓRIA EM GOVERNADOR 

VALADARES 

 

Aline Perez de Assis 

5º Período do Curso de  

História da FACE/UNIVALE  

 

 

 

Perfil dos estabelecimentos de ensino 

 

Ao se separar as escolas por região, ficou constatado que em  Governador 

Valadares na região urbana há  57% de escolas estaduais, 29% municipais e 

14% particulares. Esta distribuição é bastante diferente quanto dividimos a 

cidade em três regiões: central, próxima ao centro e periférica. Na região 

central da cidade estão 78% das escolas particulares e nos bairros adjacentes 

ao centro estão o restante (22%); a rede municipal tem um quadro inverso, 

com 89% das escolas concentradas na periferia e nenhuma na região 

central; 76% das estaduais estão na periferia, 19% próximo ao centro e 5% 

na região central. É significativo destacar que as duas escolas estaduais 

localizadas no centro da cidade, são os maiores estabelecimentos de ensino 

fundamental e médio do município e região. 

 

Perfil da Amostra 

 

Noventa professores aceitaram conceder entrevista ou responder o 

questionário proposto. Ao examinarmos a distribuição dos professores pela 

rede de ensino, temos a seguinte distribuição: 21% estão na rede particular e 

79% são da rede pública. 

A formação acadêmica dos professores entrevistados está dividida em 59% 

formados em Ciências Sociais, 32% formados em História e 4% em 

Pedagogia. Constatou–se durante o levantamento nas escolas que entre os 

professores que se identificavam como sendo formados em História, havia 

aqueles cuja graduação era Ciências Sociais, porém haviam feito um destes 

cursos que se vai uma vez por mês, em que se gasta mais tempo de viajem 

do que no local de destino. Eles chamam este tipo de formação de 

―complementação em História‖. 

A formação dos professores da rede particular distribui-se em 53% para 

formados em  Ciências Sociais, contra 61% da rede pública.  Os formados 

em história são, respectivamente 37% e  31%. Do total dos entrevistados, 

32% afirmou ter cursado uma pós-graduação em História. 

Aos professores foi solicitado que indicasse o tempo de magistério que 

possuíam. O resultado foi que 75%  dos entrevistados têm mais de 6 anos de 

magistério e 8% tem entre 3 a 6 anos e apenas 4% tem de 1 ano ou menos. 

Na rede particular os índices se alteram, com 85%dos professores com mais 

de 6 anos de magistério, enquanto que  nas públicas os números foram de 

73% . 

Os professores responderam sobre o último livro que havia lido. O resultado 

não foi muito animador: 59% dos entrevistados não lembram de ter lido um 

último livro, 19% leram há um ano ou mais, 15% indicaram que leram um 

livro no último mês. 

Entre os professores formados em Ciências Sociais, 64% não se lembra 

quando leu o último livro e apenas 15% leu um livro no último mês. Os 

professores formados em História 48% não lembram a data da última leitura 

e 34% leu um livro no último mês. 

Procuramos saber o tipo de leitura. Entre os professores que se lembram de 

quando fizeram uma última leitura, 35% disseram ter lido livros de interesse 

acadêmico. Uma parcela significativa (17%) preferem livros de auto- ajuda 

e 25% não indicaram o tipo de leitura.. 

Nas escolas particulares, 47% dos entrevistados fizeram como última 

leitura de interesse acadêmico, 26% livros de auto-ajuda, 16% livros de 

literatura e 11% não indicaram o tipo de leitura; enquanto que nas públicas 
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30% leram livros acadêmicos, 14% livros de auto-ajuda, 14% literatura e 

30% não indicaram o tipo de leitura. 

Foi solicitado ao professor que identificasse a linha pedagógica da escola, 

ocorrendo um predomínio de indicação da  linha construtivista (33%) 

contra 18% que afirmaram ser a linha libertadora e 7% que disseram ser a 

tradicional. O interessante é que dos 22% que indicam outras linhas destaca 

- se casos como professores que responderam: eclética, construtivista mas 

não descarta o tradicional, a minha própria, não tem, nova história. 

Entre professores formados em Ciências Sociais 43% responderam que a 

escola adota a linha construtivista, contra 14% dos professores formados em 

História que deram a mesma resposta. Dos formados em Ciências Sociais 

14% não sabem a linha adotada, contra 35% dos formados em História que 

deram a mesma resposta. Os professores formados em História 

demonstraram ter menor conhecimento de assuntos e termos da pedagogia. 

Perguntou-se aos professores como a disciplina de História é valorizada na 

escola, 89% dos entrevistados afirmaram que a disciplina é valorizada na 

escola em que trabalham. 

A proposta inicial seria verificar quantos currículos e programas estão 

sendo praticados e em quantas escolas, porém não foi possível. O que 

podemos afirmar sem quantificar é que encontramos a prática de currículos 

e programas diferenciados entre escolas da mesma rede. Existe um 

desconhecimento sobre currículos e programas. O que conseguimos obter 

das 56 escolas públicas foi que quatro tinha os programas organizados e 

dispuseram-se em fornecer cópia. Na rede particular a situação foi mais 

positiva,  pois das nove escolas particulares, seis entregaram os programas. 

Das 56 escolas públicas 15 entregaram  planejamentos e das nove escolas 

particulares sete entregaram. 

As escolas colocaram todo o tipo de obstáculos para atender a solicitação. 

Algumas alegaram não poderem entregar os programas por falta de tempo, 

outras afirmaram não poder liberar ou mostraram temor de existir 

contradição entre o programa e o planejamento. Reproduzirei alguns 

depoimentos dos alunos-pesquisadores: ―Não tinha planejamento para 

entregar porque o primeiro momento era de interação com os alunos, isso 

era 17 de maio‖;  ―Não tinha planejamento para entregar‖; ―Não tinha 

planejamento, pois o programa do livro atendia a necessidade‖; ―O 

planejamento iria ser feito com os alunos.‖ ―Desconhece a respeito de 

currículo.‖  

Em uma das escolas a supervisora desculpou-se dizendo que não tinha 

recebido do professor, mas o professor jogou o assunto para a supervisora, e 

ficou um jogo de empurra entre professor e supervisora. Os pesquisadores 

retornavam às escolas, várias vezes, sem serem atendidos. No final, 

acabavam recebendo um não.   

A disciplina Prática de História V, ao se estruturar em torno do Projeto de 

Pesquisa Ensino de História: espaço de difusão ou desalento possibilitou 

conhecer a realidade do ensino de História na cidade de Governador 

Valadares. Foram três eixos de investigação: 1) Currículos, programas e a 

prática do professor nas escolas; 2) As aulas do professor e os livros 

didáticos e paradidáticos como principal meio de difusão do saber histórico; 

3) A disciplina Prática do Ensino de História como espaço militante de 

investigação da realidade e formação do professor. Isso possibilitou pensar 

a prática do ensino ancorado na reflexão crítica sobre a realidade.  

A bibliografia sobre o ensino de história foi confrontada com a prática dos 

professores em sala de aula e com a realidade das escolas de 5ª a 8ª séries do 

ensino fundamental e de ensino médio. A conclusão que chegamos é a 

existência de uma dicotomia entre o discurso oficial, o discurso pedagógico 

e a realidade encontrada nas escolas. As questões relacionadas com o ensino 

de História foram examinadas por diversos autores, desde a década de 

oitenta, porém centrando-se na crítica ao papel impositivo do Estado, do 

Capital, dos Especialistas e dos Professores Universitários sobre os 

professores e alunos do ensino fundamental e médio.
1
  É necessário descer 

                                                           
1
 CABRINI, Conceição et. al. Ensino de História. São Paulo, Brasiliense, 1986; PINSKY, 

Jaime. O ensino de História e a criação  do fato. 7 ed. São Paulo, Contexto, 1988; NADAI, 

Elza. O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectivas. In. Revista Brasileira de 

História. São Paulo, ANPUH, v. 13, n. 25/26, pp. 143-162, 1992; BITTENCOURT, 

Circe.(Org.) O saber histórico na sala de aula. São Paulo, Contexto, 1997; FONSECA, 

Selva Guimarães. Caminhos da Historia ensinada. 5 ed., Campinas, Papirus, 1993; 

SIMAN, Lana Mara de Castro e FONSECA, Thais Nívia de Lima e. (Org.). Inaugurando a 

História e construindo a Nação. Discurso e imagens no ensino de História. Belo 

Horizonte, Autêntica, 2001. 
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ao campo concreto em que se efetiva a prática pedagógica, investigando o 

professor de história nas escolas e na sala de aula. Fizemos isso para a 

cidade de Governador Valadares  e podemos afirmar, que a mais do que 

imposições autoritárias e deficiências de infra-estrutura, existem problemas 

da capacitação e do compromisso político pedagógico dos professores em 

relação ao ensino da História. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: NEGROS, EXCLUIDOS E 

"SUBVERSIVOS" NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

COMO OS LIVROS DIDÁTICOS ABORDAM A RESISTÊNCIA E 

LUTA CONTRA A DITADURA MILITAR. 

 

Helbert Félix Vieira  - UNI-BH 

 

O objetivo do presente trabalho é promover a análise da abordagem 

do tema histórico: ―Resistência e luta contra a ditadura militar no Brasil 

feita pelos livros didáticos‖. É sabido que no Brasil o principal instrumento 

de ensino e aprendizagem em História nas escolas brasileiras, 

principalmente as escolas integrantes da rede pública, é o livro didático. 

Ele é e tem sido a fonte primária de acesso ao conhecimento 

histórico tanto para professores, quanto para alunos. Por isso a importância 

de nos debruçarmos sobre a forma como a história do Brasil tem sido 

escrita; sobre a qualidade e veracidade dessa história, sobre a ótica de quem 

tem sido escrita essa história e, por fim, a quem realmente ela tem atendido 

e esclarecido. A educação tem  caráter libertário, ela deve prover meios para 

que o indivíduo (sujeito) tenha condições por si mesmo de buscar 

compreender a realidade que o cerca e no qual está inserido. Não deve 

portanto atender a interesses editorias, muito menos aos interesses das elites 

dominantes do país. 

Os livros por nós escolhidos e aqui cabe-nos fazer uma ressalva. 

Não nos propusemos nesse trabalho emitir juízo de valor ou depreciar a 

produção dos autores que usamos como balizadores de nossa pesquisa. 

Queremos sim, dentro da linha a que nos propusemos, apontar o que no 

nosso entender, caracterizariam falhas no processo de ensino-aprendizagem 

em História. Os livros escolhidos foram: RIBEIRO, Vanise. Brasil: 

encontros com a História, 8
a 
série/ Vanise Ribeiro, Carla Anastásia. – São 

Paulo: Editora do Brasil, 1999. 160 p. Vol. 4 e o livro: FERREIRA, José 

Roberto Martins, 1950 – História: 8
a
 série / Martins. – Ed. Reform. – São 

Paulo: FTD, 1999. 

No livro das autoras: Vanise Ribeiro e Carla Anastásia, são 

dedicadas 20 páginas ao tema histórico da ditadura militar no Brasil na sua 

fase mais ―dura‖ poderíamos assim dizer. Período esse que compreende os 

governos de Castello Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici. A 

caracterização do período feito pelas autoras se faz de uma forma bem 

elucidativa quanto ao caráter arbitrário e anti-democrático do regime 

ditatorial implantado no Brasil nas décadas de 60 e 70, abrindo o capítulo do 

livro concernente ao tema, as autoras explicam aos alunos a 

problematização temática do que será tratado no mesmo. É importante 

salientar também a contextualização do panorama internacional, sobretudo 

na América Latina. A dinâmica da Guerra Fria, o mundo bipolarizado, o 

controle da América Latina pelos norte americanos. E também uma 

contextualização  nacional do que ocorria no Brasil em detrimento dos 

acontecimentos internacionais e a influência dos EUA dentro do país para 

frear a ameaça comunista, financiando projetos e treinamento militar aos 

governos militares brasileiros. Faz-se necessário essa elucidação aos alunos 

para que estes não venham a pensar que o caso Brasileiro seja algo isolado 

do restante da América Latina e do mundo. 

A seguir as autoras partem para a explicação ou explicitação das 

etapas cumpridas pelo Ditadura militar com o fim de legitimar suas ações e 

aqui usamos uma citação do próprio livro: ―Os militares golpistas 

justificariam sua ação contra a democracia como o argumento de que 

pretendiam restabelecer a ordem social, retomar a expansão econômica, 

conter a inflação e eliminar a corrupção... o objetivo do golpe era liquidar 

os movimentos sociais e políticos que não pudessem ser controlados pelo 

governo: o movimento sindical, o movimento estudantil, as Ligas 

Camponesas e os setores nacionalistas mais radicais. Segundo os militares, 

todos eles ameaçavam a estabilidade política do país.‖, nos 21 anos que 

estiveram no poder no Brasil. 

Destacamos ainda como importante recurso utilizado pelas autoras, 

o uso de fotografias, manchetes e charges feitas no período em que os fatos 

se deram.Todas elas explicadas por legendas. 

O ponto de partida adotado por elas é o do Golpe de 64 que deporia o 

governo de João Goulart e instalaria o regime militar sob a égide de 
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restabelecer a ordem social dentro da ótica dos militares. No entanto o 

verdadeiro objetivo apontado por elas era a liquidação dos movimentos 

sociais e políticos que ameaçavam, também sob a ótica dos militares, a 

estabilidade política do país. Para tanto vão usando de tópicos para mostrar 

o processo de estruturação do regime e dentro de cada um deles apontam as 

principais medidas adotadas e os focos de resistência. Todos os Atos 

Institucionais são abordados e são explicitadas as conseqüências de cada 

um na vida política, econômica e social do povo brasileiro. 

Nesse ponto de nossas observações queremos destacar o que na 

nossa opinião caracterizam falhas na abordagem do tema histórico 

destacado no livro.  

Apontamos em primeiro lugar, a necessidade de significação dos 

termos usados como caracterizadores do  período histórico abordado, como: 

autoritarismo, ditadura militar, regime militar, regime autoritário, etc. Mais 

que apenas dar significado a tais termos, importa demonstrar a 

aplicabilidade do termo na realidade brasileira no momento em que se dão 

os fatos. Há particularidades em cada termo que necessitam ser 

destrinchadas para uma melhor compreensão dos alunos e, já é sabido que o 

caso brasileiro difere em muitos aspectos das ditaduras latino-americanas. 

Depois apontamos para a necessidade de uma melhor apresentação 

ou caracterização dos agentes sociais ou órgãos de resistência. No texto 

―História que os livros didáticos contam, depois que acabou a ditadura no 

Brasil‖ de Kazumi Munakata, este também um trabalho que aborda a 

questão da produção dos livros didáticos no Brasil nas décadas de 70 e 80 o 

autor escreve: ―Mais grave ainda, a caracterização dos ―agentes sociais‘ 

dos movimentos insurrecionais‖ é feita de ―forma precária‖ e esses livros 

―amenizam ou, às vezes, omitem a violência com que foram reprimidos os 

movimentos sociais‖. Numa linguagem arcaica, pode-se dizer que os 

autores desses livros, apesar de suas boas intenções, apresentam sérios 

―desvios‖ e ―objetivamente‖ fazem o jogo do ―outro lado‖, adversário ou 

inimigo.‖ 

As autoras citam esses agentes mas, a caracterização dos mesmos 

não é apropriada.O maior destaque é dado ao movimento estudantil. 

Concordamos que a nomeação e caracterização desses agentes sociais se 

mostre necessária, é necessário dar-lhes ―corpo‖ e fazer com que eles saiam 

dos bastidores e assumam seu lugar, mais que devido, no ―palco da 

história‖. Negar-lhes o acesso ao ―palco da história‖ é empurrar-lhes para o 

ostracismo, é contribuir para o agigantamento ―da outra face da memória, o 

esquecimento‖
2
. 

Chegamos ao ponto a que chamamos crítico, nas abordagens, que é a 

questão da memória. Há uma série de singularidades produzidas pela 

ditadura no Brasil que relega à memória a um plano inferior. Hannah Arendt 

escreve: ―Compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar 

deles o inaudito, ou, ao explicar fenômenos, utilizar-se de analogias e 

generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da 

experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar o fardo que 

o nosso século colocou sobre nós – sem negar sua existência nem vergar 

humildemente ao seu peso. Compreender significa em suma encarar a 

realidade sem preconceitos e com atenção resistir a ela – qualquer que 

seja‖.
3
 A historiografia brasileira e a produção editorial para fins didáticos 

em história, em sua maioria, perfaz um caminho no sentido contrário ao 

pensamento de Hannah Arendt. Faz-se e escreve-se uma história velada, 

mentirosa, covarde, sempre a serviço dos vencedores, que não é capaz de 

reconhecer erros e  conviver com seus fantasmas. ―Estes acontecimentos, 

marcados por representações de vida e morte são explorados em dois 

registros: o de um passado que não se torna passado, dada a dificuldade de 

sua simbolização – no limite a experiência do terror como expressiva desta 

dificuldade de nomear a experiência; o da interdição mesma do passado – 

a anistia proposta a partira da restrição da investigação do passado e a 

prática de ―normalização‖ da sociedade e da política no processo de 

transição‖.
4
 O pensamento da Profa. Irene Cardoso expressa bem essa 

dificuldade de se interpretar e construir esse passado. Os vinte e um anos de 

ditadura militar no Brasil é um terreno em que é muito difícil transitar. 

Parece haver um medo, um respeito consciente ou inconsciente que 

                                                           
2
 (Cardoso, 1997 b, p.28) in GARCIA, Marco Aurélio e VIEIRA, M. Alice (orgs). 

3
 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. P.12. 

4
 CARDOSO, Irene. 1990. Memória de 68: Terror e interdição do passado. Tempo Social 

– Revista de Sociologia da USP, São Paulo, vol. 2, nº 2. 
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impossibilita a dissecação desse passado ―morto-vivo‖, seja por parte das 

elites que impuseram todo esse terror, seja por parte daqueles que 

vivenciaram em sua pele a dura realidade daquele momento. O uso da 

violência, da tortura física e psicológica, dos desaparecimentos, das mortes, 

tem sido abordados de forma a perpetuar o esquecimento que tais práticas 

impuseram. As autoras a exemplo do que foi dito, tratam do tema em apenas 

um parágrafo, reforçando a idéia do ―inexistencialismo‖. A profa. Irene 

Cardoso escreve: ―O não-registro dessas experiências pela maior parte da 

sociedade brasileira significou a inexistência, para ela, dessas realidades, 

que não foram, portanto, simbolizadas, permanecendo ausentes da 

memória e de uma certa construção da história‖.
5
 

No livro de  FERREIRA, José Roberto Martins, 1950 – História: 8
a
 

série / Martins. – Ed. Reform. – São Paulo: FTD, 1999., que serviu como 

balizador para nossa pesquisa, o autor abre seu texto sem explicar como se 

deu o início do processo de ditadura militar no Brasil e parte para a 

explicação do período a partir de 1964 sem promover uma contextualização 

do que estava a ocorrer no mundo e principalmente na América Latina nas 

décadas de 60 e 70. Tem-se a impressão de que o que ocorre no Brasil seja 

um fato isolado do restante da América Latinha. As fotos colocadas no 

capítulo são poucas em relação ao outro livro analisado e o mesmo não 

contém outras fontes que possam ajudar aos alunos a perceberem melhor o 

alcance do problema ditatorial brasileiro. São dedicadas 18 páginas ao 

assunto. Os sujeitos sociais não são tão bem explicitados como também 

acontece no outro livro por nós analisado, o autor os trata de forma muito 

generalizada, não há enfoque em figuras importantes no processo de 

resistência contra a ditadura militar. O autor não trata a questão da tortura 

como deveria ser tratada, esta deveria ser abordada de forma mais clara e 

apontando a afronta aos direitos humanos, de liberdade de opção e 

expressão e como grave violência contra o indivíduo e contra os ideais 

democráticos, de cidadania e de liberdade. O autor não trabalha conceitos, o 

que a nosso ver dificulta a compreensão de importantes informações 

contidas na abordagem do tema.  

                                                           
5
 CARDOSO, Irene. Há uma herança de 1968 no Brasil?. 

Para nós é de suma importância que a História do Brasil,  seja 

contada não sob o viés dos ―heróis‖, como foi  e ainda é feito,  ou 

sob o ponto de vista das elites dominantes: historiadores e 

escri tores tem que promover a inclusão das camadas que 

fizeram e fazem a história do Brasil, que são as camadas 

populares.  O papel das mesmas é de fundamental  importância ao 

processo histórico do país e especificamente nesse período, sua 

participação não pode ser renegada ao papel de meros 

espectadores, coitados e agentes passivos. A história do Brasil 

tem que ser construída de forma a incluir  os seus múltiplos 

agentes e não excluir como temos observado.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ENSINO DE HISTÓRIA: 

ESPAÇO DE DIFUSÃO OU DESALENTO 

 

A PRÁTICA DE ENSINO DE HISTÓRIA: ESPAÇO DE 

INTERVENÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A REALIDADE 

 

Ivy Denadai-baldon do Amaral 

5º Período do Curso de 

 História da FACE/UNIVALE 

 

 

 

 

 Na cidade de Governador Valadares, no curso de História da 

Universidade Vale do Rio Doce, como parte da disciplina Prática de 

História V,   os alunos do 5º período desenvolveram uma pesquisa 

intitulada: ―Ensino de História: espaço de difusão e desalento‖, no qual 

foram levantados dados sobre os currículos, programas, livros didáticos e 

paradidáticos e a prática dos professores em sala de aula no Ensino 

Fundamental, de 5º a 8º série, e no Ensino Médio. 

 O objetivo foi repensar a prática do ensino de História a partir da 

reflexão crítica sobre a realidade, fundamentando-se em observações junto 

as instituições escolares. O trabalho de investigação foi feito a partir de um 

pré-projeto que determinou as seguintes etapas: 1) Preparação; 2) Coleta 

dos dados; 3) Análise; 4) Síntese; 5) Divulgação.  

Primeiro foram discutidos os objetivos e metodologia de trabalho, 

com a construção dos formulários para o levantamento do que foi decidido 

anteriormente e definido como se obteria e reproduziria os currículos e 

programas. Nesta fase, foram identificados os estabelecimentos de ensino e 

a localização dentro da cidade. Existem 65 escolas situadas na sede do 

município, das quais 48 foram visitadas. As escolas visitadas se distribuem, 

segundo as três redes de ensino, do seguinte modo: 27 são da rede estadual, 

12 da rede municipal e 9 na rede particular. Foi definido que a cidade seria 

dividida em três setores geográfico e, em seguida, os alunos  foram 

divididos em três equipes. Cada setor foi coordenado por um aluno eleito 

pela turma com a função de conduzir o desenvolvimento da pesquisa. Para 

responder pelo conjunto do trabalho foi eleito um coordenador geral, que 

junto com os outros três formaram a Coordenação Geral da Pesquisa. Eles 

ficaram responsáveis pela organização do trabalho de campo, pela 

convocação de reuniões, pelos seminários e para discutir o andamento do 

trabalho. As reuniões eram convocadas por escrito e tudo era registrado em 

ata.  

O professor da disciplina Prática de Ensino V funcionou como 

orientador, reunindo-se com a Coordenação Geral para tratar da condução 

da pesquisa. As aulas foram utilizadas para o desenvolvimento da parte 

teórica, com discussão da bibliografia. Alguns horários de aulas foram 

utilizados para as reuniões da Coordenação Geral com os alunos 

pesquisadores e para os seminários em que os alunos relatavam as 

experiências vividas nas escolas visitadas.  

 O trabalho foi apoiado por uma monitora e uma professora que 

co-orientou o processo de analise da documentação reunida pelos alunos. A 

disciplina de Didática, cursada no mesmo período, e de Estrutura e 

Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, cursada no ano anterior, 

forneceram o suporte teórico necessário para reflexão e análise sobre o tema 

investigado. 

Para cada aluno pesquisador foram determinadas de uma a três 

escolas, que seriam visitadas várias vezes, até que conseguissem levantar os 

dados. A tarefa consistia em observar o espaço físico interno e externo da 

escola e o perfil do alunado; reunir os currículos, programas, 

planejamentos, livros didáticos e materiais utilizados pelos professores de 

História; e em obter informação junto aos professores, através de um 

questionário padrão pré-elaborado. O objetivo era  traçar o perfil do 

profissional do ensino de História da cidade e conhecer a realidade das 

escolas de ensino fundamental e médio. 

Além do material coletado nas escolas, tivemos como fonte o relato 

oral dos alunos, colhido em fita k-7 e posteriormente transcrito e digitado, 

possibilitando que de maneira mais informal, os alunos pesquisadores 

contassem sobre a realidade vivenciada nas visitas. O aluno elaborava um 
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relatório sobre as visitas que, junto com os outros materiais recolhidos, 

também compunha a pasta de estágio. O trabalho de campo, isto é, o 

trabalho de observação e coleta de dados foi contado como horas de Estágio 

Supervisionado. Cada aluno produziu uma pasta individual, cópias do 

material coletado foram organizadas por setor da cidade e para o conjunto 

das escolas, conforme a categoria em que foram classificados. A 

documentação agora faz parte do acervo do Laboratório de Ensino de 

História.    

 Na primeira visita, o aluno se apresentava  por intermédio de uma 

carta fornecida pela Universidade. Os vários retornos à escola 

possibilitavam aos alunos um contato direto com o sistema educacional, 

com o corpo diretivo e pedagógico e com os professores. 

  Os pesquisadores encontraram várias formas de resistência dos 

dirigentes, professores e funcionários de várias escolas: diretores, 

supervisores e até professores se opuseram a responder os questionários e a 

fornecer informações necessárias a pesquisa. Por inúmeros motivos se 

sentiram ameaçados ao expor sua prática. Alguns chegaram a manifestar 

temor de que a pesquisa fosse uma avaliação que iria prejudicá-los; outros 

alegaram não saber responder as questões; muitos professores se omitiram. 

Em alguns casos, a direção afirmou que conseguiria que o professor 

respondesse o formulário, porém retornava dizendo que não havia 

conseguido. Em muitas escolas, a direção/supervisão se negou a fornecer 

dados, com receio de comprometer o nome da instituição. Cabe ressaltar 

que houve outras instituições, a maioria, que tiveram  uma receptividade 

relativa e algumas que de fato contribuíram para facilitar o trabalho dos 

alunos-pesquisadores. 

 O questionário que servia de base para a entrevista com os 

professores ou que era simplesmente entregue a ele, solicitava informação 

referentes ao nome e natureza da instituição, nome do professor, tempo de 

magistério, formação acadêmica, tipo e freqüência de leitura, o livro 

didático adotado e a média de tempo de uso, a utilização de paradidáticos e 

quais eram, informação sobre a linha pedagógica da escola, as séries em que 

lecionam, as fontes consultadas para preparação das aulas, os recursos 

didáticos utilizados, o trabalho com temas transversais, os métodos de 

avaliação e a valorização da disciplina na escola. 

 Finalizado o trabalho de campo, foram escolhidos quatro alunas 

para organizar a apresentação dos resultados na forma de três 

comunicações: Ensino de História: espaço de difusão ou desalento; A 

realidade do ensino de História em Governador Valadares; Didáticos e 

Para-didáticos: usos e abusos.  

Esta primeira comunicação A Prática de Ensino de História: 

espaço de investigação e reflexão sobre a realidade, toma o processo 

vivenciado na Disciplina Prática de História V, como uma experiência de 

indissociabilidade ensino-pesquisa, associada ao Estágio Supervisionado. O 

resultado da vivência da relação ensino-pesquisa foi verificado com três 

questões formuladas aos alunos: Você está sendo preparado para fazer 

diferente? Você está se preparando para fazer diferente? O que é fazer 

diferente? Consideramos as respostas  a estas indagações como o resultado 

obtido com a pesquisa, fazendo da disciplina o espaço de investigação e 

reflexão sobre a realidade da prática do Ensino de História. 

Em seguida, vou fazer algumas citações tiradas dos textos 

produzidos pelos alunos do 5º período de História como resposta as três 

indagações anteriores: 

 

1- ―No Curso de História não há uma dissociação da teoria e da prática, 

exemplo disso é a disciplina de Prática de História, que está presente na 

grade curricular desde o 1º período. As pesquisas desenvolvidas estão 

intimamente vinculadas com a teoria ensinada em sala de aula. Os alunos ao 

estudarem sobre o ensino de História podem aprender na prática a realidade 

local (...) é importante  querer fazer diferente e não só aprender como fazer, 

mas isso depende do próprio aluno. Fazer diferente para mim é colocar em 

prática realmente o que é ensinado na teoria‖.      

  

 

2- ―Eu era aluna do curso de Ciências Sociais (...) estou pela primeira vez 

fazendo um curso que optei por gostar e descobrindo que tomei a decisão 

certa. Constatei que o conhecimento teórico específico, sem dúvida, 
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propicia mais segurança, principalmente na hora de ministrar uma aula. 

Podemos tratar com mais tranquilidade as várias questões, a partir do 

conhecimento adquirido, e ficamos mais abertos ao diálogo e aos 

questionamentos que os alunos nos fazem. Neste sentido o curso nos 

prepara para fazer diferente daquilo que o convencional nos oferece. Sinto 

que a cada dia venho crescendo em relação ao meu futuro como educadora e 

historiadora. Preciso me dedicar mais, mas tenho procurado ultrapassar 

minhas limitações, todavia quero mais‖      

 

3- ―Fazer diferente, portanto, é lutar por aquilo que se acredita; buscar 

alterar a prática vigente, as práticas viciosas; é cumprir com o compromisso 

assumido com a educação; é não se deixar levar pelo comodismo e 

colaborar para que a realidade possa ser alterada a bem da coletividade‖ 

 

4- ―No momento em que aprendo que como professor não posso 

simplesmente reproduzir o senso comum, fazer do livro didático uma 

ferramenta única, mas que eu busque na prática e na teoria o processo que 

permitirá ao aluno aprender a aprender. Isto é fazer diferente‖. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ENSINO DE HISTÓRIA: 

ESPAÇO DE DIFUSÃO OU DESALENTO 

 

DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS: USOS E ABUSOS 

 

Joana D´arc Germano Hollerbach 

5º Período do Curso de 

 História da FACE/UNIVALE  

 

Qual o lugar ocupado pelo livro didático no ensino de História? Essa 

questão orientou o trabalho desenvolvido junto às escolas das redes pública 

e privada da cidade de Governador Valadares. 

Do total de professores consultados, 79% informaram utilizar o livro 

didático. Na rede particular, 67% utilizam, sendo que na rede pública esse 

percentual sobe para 83%. O tempo médio de utilização é de três a quatro 

anos, prevalecendo na rede pública os três anos (44%), porém na rede 

particular ocorre uma troca maior, com variação de dois a 4 anos. Com 

relação ao uso de livros paradidáticos, existe um maior número de respostas 

positivas entre os graduados em Ciências Sociais (71%), em comparação 

aos que afirmaram ser formado em  História (48%). 

Ainda hoje, o livro didático faz o papel de mediador entre o aluno e 

o professor. (KNAUS,1996:27). O discurso sobre o ensino de História 

freqüentemente traz idéia da formação da cidadania, do exercício de direitos 

e deveres, da construção da noção de identidade nacional, retratada nas 

propostas pedagógicas das escolas pesquisadas. Entretanto, isso não 

corresponde a uma prática institucional expressa no currículo e programas 

pautados na reflexão crítica sobre a realidade em que a escola está inserida e 

o perfil dos alunos que recebe, bem como, não é retratado na prática 

pedagógica manifesta no Planejamento e nas estratégias de ensino dos 

professores. Com relação ao currículo e programas, a Pesquisa constatou 

uma situação de desconhecimento do que são currículos e programas, 

passando pela confusão conceitual, indo até aos que afirmaram que fazer o 

Planejamento é desnecessário, porque o livro didático serve de guia: Já está 

tudo no livro, basta cumprir o que está lá.    

Nesse contexto, o livro didático passa a ser, então, a diretriz do 

professor. Nos Planejamentos obtidos pelos alunos pesquisadores, com 

algumas exceções, não se encontra qualquer fundamentação metodológica 

ou reflexão sobre a realidade. Os planejamentos trazem a especificação dos 

capítulos do livro didático e, as referências bibliográficas, raramente 

informadas, se resumem aos mesmos livros indicados aos alunos. Dos 46 

professores da rede pública que responderam a questão sobre as fontes que 

utiliza para preparar suas aulas, a quase totalidade (44 professores) tem os 

livros didáticos como recurso de pesquisa e preparação de aulas. 

Foi perguntado aos professores sobre a linha pedagógica adotada. 

Vários entrevistados indicaram o construtivismo, porém ao cruzarmos estas 

respostas com as questões sobre a prática pedagógica e sobre o 

planejamento das aulas, constatamos que tal resposta é vazia de significado.  

Essa observação não se restringe à escola pública. Numa escola da rede 

particular, que trabalha em parceria com uma grande rede de ensino, uma 

professora diz que as apostilas são muito ricas, porque possibilitam o aluno 

fazer entrevista, confeccionar maquetes na sala de aula, portanto não 

precisa recorrer a outros livros:  a gente não recorre tanto a outros livros, a 

gente usa mais mesmo o material do aluno e as apostilas‖. 

Os dados obtidos nos possibilitam afirmar que o discurso em torno 

da ―formação do aluno crítico‖ está desvinculado da prática pedagógica 

cotidiana da maioria dos professores entrevistados, bem como da prática 

institucional de grande parte das escolas visitadas. As escolas da rede 

pública estadual apresentam situações distintas de infra-estrutura e recursos 

materiais, porém o fato de possuírem instalações adequadas, equipamentos 

diversos (som, televisão, vídeo, retroprojetor, salas de computadores etc.) e 

bibliotecas não altera a qualidade do trabalho desenvolvido pelos 

professores. A existência de transtornos de infra-estrutura e equipamentos 

acaba servindo de justificativa, porém o fato da presença destes meios não 

alterarem a realidade do ensino confirma que a questão está ligada ao 

trabalho do professor. Podemos afirmar que existem mais problemas de 

recursos humanos do que de recursos materiais. A questão fundamental é o 

compromisso profissional do professor, sua formação e capacidade de 
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enfrentar a questão central do aprendizado do aluno, isto é, sua capacidade 

de ensinar. 

O discurso em torno da construção do conhecimento, da articulação 

pesquisa-ensino, presente nos documentos oficiais e explicitados por 

professores (poucos) e pelo corpo pedagógico, não se faz notar quando se 

analisam os dados que obtivemos nas visitas aos estabelecimentos de ensino 

e nas entrevistas com os professores. As respostas dadas ao tipo de 

avaliação utilizada e, principalmente, os exemplares de avaliação coletado 

nas escolas (provas e trabalhos) constituem exemplo do descompasso entre 

o discurso e o real. As avaliações, na sua quase totalidade, propõem 

alternativas de marcar, reproduzem questões de vestibular, não exigem 

reflexão e utilizam basicamente a memória. Ainda prevalecem as questões 

que priorizam datas e nomes, repetindo o modelo tradicional de transmissão 

do conhecimento. (CRUZ, 1996:68 e 69) Apenas 14 % dos professores 

avaliam a participação dos alunos em sala e mais de 85% têm preferido os 

trabalhos coletivos ou individuais como recurso de avaliação. Em muitos 

casos, as provas trazem a indicação, entre parênteses, do nome da 

Faculdade/Universidade de cujas provas do exame vestibular foram 

copiadas as questões. Muitos livros didáticos utilizam largamente questões 

de vestibular nos exercícios de final de capítulos. A utilização pelo 

professor é um indicativo de que ele não se dá ao trabalho de formular sua 

avaliação, preferindo copiar as questões de prova de um livro didático. 

No contexto da discussão sobre a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão na graduação, temos no fundamental e médio o ensino 

de História centrada no livro didático como prática rotineira e definitiva.  A 

alusão feita à pesquisa geralmente refere-se à utilização de recortes 

retirados de jornais, como se o contato do aluno com as notícias veiculadas 

possibilitassem por si mesma o desenvolvimento do senso crítico. 

Considerando-se que os órgãos da imprensa utilizados nessas atividades são 

sempre os grandes veículos de comunicação, o que se vê é a perpetuação do 

sensu comum que reproduz o modelo social dominante. Ilustrativo dessa 

situação foi o tratamento da questão indígena, parte do planejamento de 

uma das escolas. Quem conhece o quadro do programa de rede globo, zorro 

total: PEZINHO PRA FRENTE/PEZINHO PRA TRÁS. Esta foi a 

temática: tocou-se a música, contou-se e dançou ao som do PEZINHO PRA 

FRENTE/PEZINHO PRA TRÁS. E assim, deu-se por comemorado o dia 

do índio na programação da Hora Cívica. 

Numa escola da rede particular, a Diretora Pedagógica informou que 

o professor pode aplicar trabalhos, exercícios, pequenos testes, mas todos 

com pequena pontuação, inclusive trabalhos de pesquisas. A maior 

pontuação obrigatoriamente tinha que ser a prova oficial.  

A preocupação com o conteúdo ainda domina a prática dos 

professores, porém é maior nas escolas particulares preocupadas com o 

resultado do vestibular. ―No caso de o tempo previsto para a disciplina, por 

um motivo qualquer (feriados, etc) ser insuficiente, o colégio marca aula 

extra e, então, o professor é remunerado pelas aulas trabalhadas. O 

conteúdo tem que ser trabalhado por completo. Nada pode ficar de fora.‖ 

(Depoimento dado pela Diretora Pedagógica de um estabelecimento de 

ensino particular.) 

Em relação ao projeto político pedagógico, a pesquisa constatou que 

constituem instrumentos formais sem vínculo com a prática cotidiana dos 

professores e com a vida da escola. De todas as situações observadas, a que 

mais chamou a atenção foi ter um projeto político pedagógico acorrentado. 

Passo a relatar a escola estadual em que encontramos esta situação, pois ela 

sintetiza grande parte dos casos encontrados na rede pública, especialmente 

a estadual. Inicialmente tivemos grandes dificuldades, nós procuramos a 

escola pela  primeira vez no dia quinze de abril. Depois fomos à escola 

praticamente toda semana, sempre com hora marcada. A primeira vez, a 

vice-diretora nos recebeu e foi muito atenciosa, manifestando disposição de 

ajudar. Mas logo apareceu as dificuldade, porque ela acumula funções de 

porteira, disciplinaria, de diretora e supervisora, pois estas estavam fora. Ela 

tinha o comportamento totalmente perturbado na hora que os meninos 

estavam saindo e na hora do recreio. Não sabia se segura o menino que está 

querendo ir embora, se mandava alguns embora, se voltava menino para 

sala, se atendia professor, se nos recebia. Ouvimos o diálogo dela com os 

alunos, era um nivelamento com o alunos. Ela usava expressão bem, bem 

popular, ela batia boca com os meninos, meninos de quinta série, como se 
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ela tivesse também onze anos. Talvez pelo desgaste e da falta de estrutura 

da escola; era uma pessoa com muitos anos de Estado.  

A escola é próxima ao centro, com quase todo espaço ocupado com 

construção. Numa das visitas que a gente fez, pudemos assistir a uma aula 

de educação física: um verdadeiro atentado à saúde dos alunos. A 

professora dividiu a turma, conforme o interesse da própria turma. Uns 

foram jogar peteca, outros foram dançar, se é que aquilo era dançar. A 

professora amarrou um elástico, um elástico já todo repicado, todo 

remendado eram vários pedaços de elástico emendados, para servir de rede 

para a peteca. Ela amarrou na pilastra da escola  e numa árvore. O chão é 

todo esburacado, colocando em risco a integridade física dos alunos. A 

professora acompanhava os alunos que jogavam bola, gritando para eles pra 

que não chutassem alto, porque tinha lâmpada naquele espaço, ou seja , 

aquilo não era um espaço para se jogar bola.   

Depois de longas visitas, de inúmeras visitas, a gente conseguiu 

contato com uma professora de História que já de antemão falou que não ia 

responder o questionário, que não tinha tempo, que era muito ocupada, que 

dava aula em três turnos e que não ia responder. E aí a vice-diretora se 

prontificou, reservadamente, a convencer a professora a responder. Num 

outro retorno à escola, a vice-diretora nos disse que não tinha como arranjar 

os documentos solicitados, pois tudo ficava a cargo da supervisora que 

estava viajando.  

Finalmente tivemos o encontro com a supervisora, numa visita que 

fizemos no turno da noite. Era  véspera da greve e fomos informadas que a 

escola estava em operação tartaruga. A supervisora nos atendeu muito mal, 

não  no sentido de ser mal educada, no sentido de um desprezo muito 

grande. Quando perguntada sobre projeto pedagógico, o planejamento, o 

programa da escola, ela indicou uma mesa onde tinha um volume muito 

grande encadernado de espiral. Ela disse assim, ali naquela mesa tem o que 

você precisa, você pode copiar, mas são quase quinhentas folhas. Quando 

vamos foliar o volume, descobrimos que ele estava preso por uma corrente, 

uma corrente até grossa, não era corrente fina não, e estava preso, não tinha 

como ser retirado dali, e era muito grande, um projeto pedagógico muito 

grande, pelo menos na quantidade de folhas.   Solicitamos permissão para 

fazer cópias porém ela não tinha a chave daquele cadeado, pois ficava em 

poder da diretora que esta estava viajando de férias e só voltaria depois de 

uma semana. A supervisora irritada, disse que não tinha condição de me dar 

nada, que ela não ia obrigar professor a responder relatório nenhum, porque 

não procurávamos outra escola, porque que tem que ser a dela. 

Respondemos que todas as escolas da cidade estavam sendo pesquisadas, 

porém ela contrapôs que dizendo que ―aqui é muito difícil, aqui a gente não 

tem condição de responder essas coisas não, procura outra escola, faz com 

outra escola.‖  

Foi muito comum a situação mudar, quando se encontrava alguém 

conhecido. Isso aconteceu nesta escola. No caso era a orientadora da escola, 

então, essa pessoa nos recebeu muito bem e ficou de arranjar todos os 

documentos que tínhamos solicitado e mais o questionário que a tal 

professora havia já declarado que  não iria responder. Entretanto, ela 

também não conseguiu desacorrentá-lo nem conseguiu copiar muita coisa, 

bem como deu o retorno de que a professora não iria responder mesmo. 

Então ela solicitou que fosse registrada pela pesquisa, ela falou assim você 

registra essa negativa dela de te atender, que isso já vai demonstrar o tipo de 

postura, o tipo do profissional que está trabalhando na escola.  

Então houve muita resistência, muita dificuldade, muito pouca 

aceitação do trabalho de pesquisa em várias escolas. Muitos alunos ficaram 

assustados mesmo.  No caso do Projeto Pedagógico acorrentado, a 

justificativa é de que se todos tiverem acesso, ele ―some‖. 

Contraditoriamente, consta na proposta pedagógica que a escola ―tem como 

filosofia oferecer uma educação de qualidade, através de um trabalho 

prazeroso, interativo e democrático, visando a formação do educando em 

suas várias dimensões e preparando-o para tornar-se um cidadão cônscio, 

crítico, participativo e construtor do bem-estar social.‖ 

Foram observadas diferenças significativas entre as escolas das 

redes públicas e privada. Há uma clara separação: aqueles que podem pagar 

têm escola melhor estruturada, aqueles que não podem, têm escola mal 

estruturada. Quem pode pagar tem acesso à bibliotecas que funcionam, a 

computadores com disponibilidade de horário, a professores para atender os 

pais, as novas tecnologias. Para os que não podem pagar, se a biblioteca tem 
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um acervo razoável, por outro lado fica fechada a maior parte do tempo; se 

tem computador, eles não podem ser utilizados pois falta monitores ou 

podem estragar, entre outras situações. 

Para a maioria dos professores de História, independente do tempo 

de magistério e da formação acadêmica, o livro didático é a principal leitura 

e ferramenta de trabalho. Os livros didáticos fornecem o programa a ser 

seguido e orientam o ritmo das aulas. Refletir sobre o ensino da História 

exige questionar a prática dos professores e os saberes ensinados na sala de 

aula. O discurso pedagógico tem dominado o debate sobre a prática do 

professor, porém estes insistem em permanecerem alheios às múltiplas 

pressões que sofrem. Diante do discurso oficial assumem uma atitude 

indiferente, aparentemente subordinando-se aos encarregados da direção 

pedagógica da escola. O sentimento de desalento pode ser constatado no 

diálogo de uma professora com a aluna pesquisadora: conversei com a 

professora, ela me encaminhou até a sala dos professores, entreguei os 

questionários, ela me atendeu muito bem, conversamos, ela me perguntou 

se eu gostava do curso de História, eu falei que gostava, então ela disse para 

eu cair fora enquanto eu estou nova, enquanto era tempo, porque se ela 

pudesse voltar atrás , nunca que ela ia ser professora. Frente ao alunado o 

sentimento é de desânimo, rejeitam as classes populares e desesperam-se 

com os alunos da classe média.  Ler é uma atividade rara, leitura crítica uma 

exigência descabida. O livro didático é a muleta: roteiro programático, 

ferramenta de trabalho e fonte de saber. Para a maioria, não existe o que 

difundir nem uma razão para enfrentar a realidade. 

 

 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

 

21 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: OLHARES SOBRE O LIVRO 

DIDÁTICO DE HISTÓRIA  

 

CIDADANIA E ENSINO DE HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DE 

LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA. 

 

Joyce Cristina Silva FERREIRA 

Universidade Federal de Minas Gerais –  

Programa de Pós Graduação em Educação 

 

Investigo a relação entre ensino de história e a educação para a 

cidadania. Tal relação pode ser pensada a partir de vários aspectos 

entretanto, em minha pesquisa, parto de quatro esferas que funcionam como 

referência e suporte: a cidadania, a memória, a identidade e o livro didático 

de História. 

  A temática cidadania se revelou de difícil discussão devido 

principalmente ao fato de que é quase impossível captarmos sua essência 

visto que envolve várias dimensões (política, jurídica, social, econômica) 

abordadas de maneiras diferenciadas por áreas de conhecimento também 

diferenciadas: Antropologia, História, Ciência Política, Sociologia. Pensar 

e falar sobre cidadania implica portanto, trabalhar com um conceito em 

relação ao qual não há muitos consensos. Mesmo tomando como princípio 

orientador a noção de cidadania moderna, inaugurada  pelas Revoluções 

Burguesas e referendada pela Declaração Universal dos Direitos do Homem 

e do Cidadão (1948),  a rede de enunciados e interpretações com qual me 

deparei foi vastíssima 

Independente do grau de dificuldade teórico (para não mencionar, pelo 

menos por enquanto, as questões de ordem prática) é um tema para nós hoje 

de crucial importância. A opção por Marshall, Wanderley Guilherme dos 

Santos, Roberto DaMatta, Maria Victória Benevides, José Murilo de 

Carvalho assim como por Vera da Silva Telles, Evelina Dagnino e 

Boaventura de Sousa Santos possibilitou pensar em cidadania no Brasil 

como uma construção que, mesmo estando associada a um modelo abstrato, 

universal e construído a priori, é totalmente marcada por nossa história, 

pelas nossas tradições, pelas nossas práticas e relações sociais. 

Um olhar mais voltado para a sociedade brasileira dificilmente deixaria 

de identificar, com o fim da ditadura militar na década de 80 e a da 

elaboração de uma Constituição cidadã, o surgimento de manifestações 

oriundas de vários grupos até então pouco articulados e que passaram a se 

organizar e lutar por espaço e reconhecimento. É o surgimento na história 

de novos personagens, de novos atores sociais que passaram a identificar 

melhor seus problemas, reconhecer a dominação e lutar contra a exclusão. 

  A luta das minorias por respeito e reconhecimento está relacionada 

principalmente com processos de afirmação, construção e reconstrução de 

identidades que por sua vez  possuem uma relação muito íntima com a 

memória. Com certeza, a memória não é a única fonte responsável pela 

formação das identidades, entretanto é uma referência privilegiada 

principalmente quando encarada enquanto algo em constante processo de 

construção, enquanto fruto de disputas, de processos de seleção nos quais 

algumas coisas são mais lembradas e mais importantes que outras. A 

construção da memória não é um processo inocente e muitas vezes é 

possível identificar a presença de grupos que buscam manipula-la e 

controla-la a fim de legitimar, consagrar e justificar formas e práticas de 

dominação e exclusão.  

Preciosas são as contribuições de LE Goff, Pierre Nora e Marc Ferro 

neste contexto principalmente quando nos revelam que a memória não é 

apenas instrumento de poder, ela possui também uma dimensão relacionada 

com processos de  emancipação e de  libertação humana. Dimensão esta 

que, com certeza, está presente, por exemplo, nos movimentos de minorias 

que buscam construir e/ou reforçar suas identidades, experimentar direitos 

já legalmente reconhecidos e conquistar o direito à diferença. 

Pensar em cidadania hoje implica portanto em pensar a questão da 

diferença e do reconhecimento de novas identidades. Cidadania hoje não 

pode ter como interlocutores cidadãos universais e absolutos. É preciso que 

dialogue com sujeitos concretos portadores de memórias e, haja vista,  de 

identidades diversificas; discutindo e oferecendo a eles condições legais de 

se fortalecerem e buscarem inclusão e justiça social. Provavelmente o  
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maior desafio deste tempo seja pensar na possibilidade de conciliar direitos 

universais e direitos específicos relacionados com grupos diferenciados de 

pertencimento. 

Os autores selecionados para a discussão do tema cidadania, cada um a 

seu modo, é claro, enfatizam a participação no cenário público como 

princípio básico para a constituição da cidadania no país. Em outras 

palavras, pensar em cidadania hoje no Brasil, implica, para eles, antes de 

tudo, em pensar na questão da participação social na esfera pública. Tal 

participação é sugerida principalmente aos  novos sujeitos sociais (negros, 

mulheres, idosos, crianças, jovens, sem-terra, homossexuais...) portadores 

de identidades e necessidades diferenciadas. Os movimentos sociais são 

apontados como forma privilegiada destes grupos participarem e ampliarem 

e/ou constituírem a cidadania no país. Entretanto, outras formas de 

participação também são lembradas e incentivadas via: associações de 

bairro, partidos e sindicatos; plebiscitos, referendos, iniciativas populares 

legislativas etc. 

 Mediante tudo isso,  nos perguntamos sobre a contribuição 

específica que nesse processo, cabe à escola e mais especificamente ao 

ensino de História. Parto do pressuposto de que tal disciplina assumiu como 

um dos seus objetivos mais importantes (se não for o mais) a formação do 

aluno para a experiência da cidadania.  

 O livro didático foi escolhido como objeto privilegiado de análise 

visto que é um instrumento pedagógico amplamente utilizado por 

professores e alunos e , de acordo com algumas abordagens de análise, é 

portador de uma memória e fonte privilegiada para a construção de 

significados e identidades. Este último aspecto ressalta a importância de seu 

papel num ensino de história comprometido com formação para a cidadania 

nos moldes descritos anteriormente: uma cidadania associada à 

participação, ao diálogo com a diversidade social e ao reconhecimento de 

memórias e identidades diferenciadas que compõe a sociedade. 

 Ferro, ao estudar manuais didáticos oriundos de várias partes do 

mundo, constatou que as histórias contadas às crianças, de um modo geral, 

estão relacionadas com a construção de uma memória nacional marcada por 

uma cultura nacional, por símbolos, heróis, batalhas...ou seja, uma história e 

uma memória construídas a partir de uma perspectiva dominante. Para 

autor, esta averiguação é preocupante visto que são essas primeiras 

imagens, estas primeiras histórias, que nos são contadas quando crianças,  

transmitidas principalmente através da história escolar e dos manuais 

didáticos, que funcionam como referências importantes na construção 

pessoal e coletiva  de significados e identidades. 

As idéias centrais deste trabalho de Marc Ferro são de grande 

importância para minha pesquisa. O autor nos alerta, de um modo geral, 

para o fato de que é preciso olharmos com muito cuidado para a história e a 

memória presente em nossos livros didáticos visto que são elementos 

importantes em processos de construção de significados e identidades pelos 

sujeitos. 

  Esta relação entre livro didático de história, memória e identidade 

foi trabalhada mais recentemente por SIMAN e FONSECA.  

SIMAN , atrás desta relação entre o ensino de história, livro didático e 

formação de  identidade, reuniu um grupo significativo de estudantes em 

Belo Horizonte e buscou averiguar as representações que eles faziam a 

respeito de alguns temas da História procurando identificar as bases sobre 

as quais vem se estruturando suas identidades. A hipótese era de que os 

significados construídos pelos alunos estão relacionados diretamente com a 

historiografia e são prolongados e recriados pelo ensino de história e pelo 

livro didático. Outros espaços são responsáveis por estas construções mas a 

autora conclui que os conteúdos veiculados pela escola, sobretudo através 

dos manuais didáticos, parecem continuar sendo uma fonte privilegiada da 

construção de significados e afirmações de identidades. 

FONSECA em artigos conclui que o livro didático de história é um dos 

elementos difusores, não apenas do conhecimento histórico, mas sobretudo 

de uma determinada memória.  

Diante de tudo isso, o livro didático de história, nesta pesquisa, é tratado 

(dentre tantas outras influências) como uma importante referências na 

constituição de memórias e construção de significados e identidades. 

Memórias e identidades encaradas hoje enquanto aspectos constituintes 

para a organização e atuação de minorias no cenário público voltadas para a 

constituição de novas experiências de cidadania, voltadas para a 
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construção/reconstrução de uma sociedade mais justa e democrática. 

O  critério de maior peso na  escolha do livro em estudo foi  o seu uso. 

Estudo a coleção de livro didático de História mais utilizada pelo ensino 

fundamental na rede pública municipal de Belo Horizonte em 2000
 
e 2001. 

Tal informação foi obtida por meio da Secretaria de Educação do Estado de  

Minas Gerais e através de uma pesquisa realizada recentemente pela 

UNI-BH  relativa aos instrumentos pedagógicos presentes nas aulas de 

história, dentre eles, o livro didático. Cruzando as informações obtidas a 

partir destas duas fontes foi possível constatar que as coleções mais 

utilizadas por professores e alunos nos anos de 2000 e 2001 foram ― Brasil: 

Encontros com a História‖ ( Carla Anastásia e Vanise Ribeiro) e ―História e 

Vida Integrada‖ (Nelson Piletti e Claudino Peletti). 

Entretanto, a coleção escolhida pela pesquisa foi  ―História e Vida 

Integrada‖ devido ao fato de que  foi a mais distribuída nos anos 2000 e 

2001 (de acordo com a Secretaria de Educação de Minas Gerais) e  foi a 

única coleção a ganhar três estrelas (94,21 pontos) de acordo com o PNLD 

de 2002 tendo portanto uma grande chance de  continuar sendo uma das 

coleções mais adotadas (senão a mais) por nossos professores e alunos nos 

próximos anos. 

 Em princípio, os livros didáticos selecionados começaram a ser 

tratados tomando como referência a Análise de Conteúdo uma vez que o 

interesse era investigar um problema de pesquisa no qual o conteúdo da 

comunicação é o objeto central de análise e o objetivo, a explicitação e 

sistematização das mensagens, buscando a efetuação de deduções lógicas e 

justificadas, a produção de inferências, a compreensão do texto e a 

construção de um olhar para os significados não explícitos. 

A pesquisa foi organizada e dividida em três grandes fases:  

PRÉ ANÁLISE ( leitura descompromissada,  formulação de 

hipóteses e objetivos); A EXPLORAÇÃO DO MATERIAL (fase 

mais longa, que exige procedimentos próprios,  técnicas  

específicas, o tratamento do material propriamente dito) e o 

TRATAMENTO DOS RESULTADOS ( tratar os resultados 

brutos dotando-os de significado, propondo inferências e 

interpretações voltadas para responder as questões da 

pesquisa).  

Recentemente, a Análise do Discurso foi sugerida como 

metodologia de análise mais adequada para a pesquisa em 

andamento. Por ser um campo bastante amplo e até então, pouco 

conhecido por mim, o momento têm sido de pesquisas, 

levantamentos bibliográficos e troca de informações com 

profissionais da área  com o intuito de conhecer melhor este 

campo de pesquisa e poder estar apta a fazer as escolhas mais 

adequadas e pertinentes.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: DIMENSÕES DO 

SABER E DO ENSINO DE HISTÓRIA 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA NO CONTEXTO DA 

MULTICULTURALIDADE 

 

Lúcia Helena da Silva Joviano  

Professora da FAFI PRONAFOR –  

 Além Paraíba MG 

 

Atualmente cabe à escola e ao ensino um papel 

decisivo, pois estamos vivendo a passagem para um novo 

século, com velhos e  novos desafios a serem vencidos pelos 

homens. Alguns estudiosos, após a queda do  Muro de Berlim e 

o fim da União Soviética, dizem qu e chegou ao fim a era das 

ideologias, outros dizem que vivemos a era das incertezas.  

Assim cresce uma visão de mundo cada vez mais complexa e 

instável ( ARBEX, e TOGNOLI, 1998, p.17 -18).  

 Em meio a crises econômicas,  desemprego, conflitos 

étnicos e raciais ,  disputas por fronteiras, cada vez mais 

assistimos ao desinteresse pelas lutas polí ticas,  como se estas 

não tivessem mais validade e  cada vez torna -se mais comum 

lutas por questões individuais. Assim, o mundo dito moderno, 

civil izado, não conseguiu resolver seus conflitos. Ao contrário, 

o que verificamos são seus acirramentos. No início da década de 

noventa,  Huntington (1993) nos chamava a atenção para o que 

ele dizia ser o choque do futuro: os conflitos entre as 

civil izações,  ou seja,  o choque entre culturas.  Nesse contexto,  o 

de um  mundo globalizado, onde haveria  a crença de um 

intercâmbio  entre as culturas, ou  de uma uniformização do 

mundo, o que verificamos são movimentos de afirmação de  

valores culturais e de fortalecimento de grupos minoritários ,  

mas baseando suas lutas em uma afirmação intolerante e 

excludente, em que para um existir o outro precisa ser 

eliminado.  

 Nesse sentido, uma educação que tenha como princípio a 

pluralidade cultural torna-se urgente. Assim, o presente estudo 

tem como objetivo analisar questões pertinentes ao papel da 

educação e aos desafios a serem por ela enfrentados,  no 

contexto do esgotamentos dos seus atuais pressupostos e da 

busca de uma alternativa mais condizente com os dilemas 

contemporâneos.   

Estando a educação inserida nas relações 

sócio-culturais,  não pode omitir a responsabilidade de atuar no 

sentido de pensar, compreender e empenhar -se no intuito de 

buscar um ensino voltado para práticas democráticas de 

respeito e tolerância às diferenças, cada vez mais postas à 

mostra no contexto da sociedade global, na qual a grande marca 

é a diversidade. Para tanto, torna -se necessário à educação um 

compromisso com as diversas culturas que nos formaram e que 

nos formam, no sentido de tratá -las em pé de igualdade, fugindo 

de preconceitos e ideologias que até então consideravam 

algumas delas como inferiores e outras superiores.  Dessa 

forma, o presente estudo uti liza como conceito de cultura ―(. ..) 

tudo aquilo que resulta do cultivo que o ser humano faz das 

condições de vida que a natureza lhe oferece ou a partir dessas 

condições‖(LARA, 1998, p.  29).  

 

1-   GLOBALIZAÇÃO, MODERNIDADE, 

PÓS-MODERNIDADE: 

  

Segundo Ianni (1995),  as transformações ocorridas  nas 

últimas décadas do século XX, dizem respeito ao processo de 

revolução técnica promovido pela informática e permitiram a  

possibilidade de circulação não só de mercadorias,  mas também 

de informação e comunicação por todo o planeta,  art iculando 

culturas e civilizações.  Essas mudanças,  empreendidas pela 
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técnica, no caso pela eletrôni ca, compreende o processo de 

globalização. Aqui,  entendida segundo Giddens apud  Ianni 

(1995) como:  

 

(.. .) a intensificação das relações sociais em escala mundial, 

que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por ev entos ocorrendo a 

muitas milhas de distância e vice -versa. Este é um processo 

dialético porque tais acontecimentos locais podem se deslocar 

numa direção anversa às relações muito distanciadas que os 

modelaram. ( IANNI, 1995, p.195)  

 

 Nesse contexto, categorias até então utilizadas pelas 

Ciências Sociais,  como sociedade nacional,  não mais dão conta 

das explicações concernentes ao mundo atual, fazendo assim 

surgir a idéia de uma sociedade global.  Sociedade essa marcada 

pela complexidade e antagonismos, sendo a o mesmo tempo 

integradora e fragmentária, envolvida em tensões entre 

localismos e cosmopolitismo, determinada por todos os tipos de 

desigualdades (IANNI, 1995, p. 202).  

 Assim, são inúmeras as problemáticas a serem levantadas 

no contexto da globalização. Uma delas reside no fato da 

desigualdade de condições econômicas entre as nações conduzir 

também a uma hegemonia cultural. Uma das perspectivas desse 

fenômeno foi  analisada por George Ritzer apud Featherstone 

(1996) que alertou para o processo que ele chama  de  

macdonaldização do mundo, ou seja o predomínio dos 

princípios dos restaurantes de fast food  dos E.U.A e no resto do 

planeta.    

Segundo Ritzer, esse processo não é só de 

racionalização econômica, mas também a disseminação de um 

estilo de vida: o americano. Assim, corre-se o risco de uma 

homogeneização da cultura, onde a l íngua universal é o inglês.  

 Porém, Featherstone nos chama a atenção que, apesar da 

inegável hegemonia econômica norte -americana,  ― não se pode 

mais explicar os processos globais a par tir de um só centro que 

domine as periferias.  Ao contrário,  há muitos centros 

competitivos  que vem, impondo mudanças ao equilíbrio 

mundial   (FEATHERSTONE,1996, p. 112).  

 Dessa forma, centros concorrentes como o Leste Asiático 

e o Japão trazem cada vez mais à luz o contraponto ao ocidente.  

Assim, caminha-se para a multipolaridade, tornando evidente o 

esgotamento do ideal civilizatório do ocidente calcado nos 

padrões de superioridade branca e cristã.  A partir  disso,   

verificamos  que a globalização vem coloc ar à mostra as 

diversidades existentes e a impossibilidade de uma imposição 

de um projeto,  uma vez que os vários atores envolvidos nas 

tramas da sociedade global exigem que suas vozes sejam 

ouvidas. Nesse contexto, o paradigma moderno vem cada vez 

mais sendo discutido, pela imagem de ―cultura como algo 

integrado, unificado,estabelecido e estático(. ..) ‖ 

(FEATHERSTONE, 1996, p.115).  

 De acordo com Pourtois e Desmet (1999), a modernidade 

pode ser caracterizada por dois fatores principais: a 

racionalização e a produção inaudita de saberes. Foi o 

movimento Iluminista,  ao lutar contra todos os princípios da 

sociedade que pretendia ultrapassar, no caso a feudal, centrada 

em valores tais como a tradição e a explicações religiosas da 

realidade, que trouxe como princí pio único a razão e a ciência,  

organizando tanto a vida pessoal como coletiva.  Assim confere 

Touraine:  

 

A concepção clássica de modernidade é antes de tudo a 

construção de uma imagem racionalista do mundo que integra o 

homem na natureza, o microcosmo no macrocosmo, e que 

rejeita todas as formas de dualismo do corpo e da alma, do 

mundo humano e da transcendência. (.. . ) separa o indivíduo e o 
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sagrado em benefício  de um sistema social autoproduzido, 

autocontrolado e regulado. Instala -se assim uma concepção 

que afasta cada vez mais ativamente a idéia de 

Sujeito . (TOURAINE, 1994, p.37)  

  

 O homem torna-se submisso à racionalidade 

instrumental, fincada em princípios como a objetividade, a 

neutralidade onde o ―observador deve abster -se completamente 

de sua subjetividade‖ ( POURTOIS e DESMET, 1999, p.  24).  

 O crescimento inevitável da produção científica trouxe 

consigo uma ampliação dos saberes nas várias áreas do 

conhecimento, que a partir  do desenvolvimento dos meios de 

comunicação espalharam-se, mundializaram-se e até mesmo 

banalizaram a cultura. Porém, esse saber  produzido é 

fragmentado, parcelado e às vezes até mesmo excludente, pois  

cada área parece caminhar num sentido, tornando  dessa forma 

a sociedade também fragmentada(POURTOIS e DESMET, 

1999, p.  26).  Hoje,  apesar de profundas divergências,  

constatamos o esgotamento desse modelo, que colocava -se 

como único e com pretensões universalizantes. Era a imposição 

de valores e princípios ocidentais como verdades absolutas e 

irrefutáveis,  pois eram considerados fruto da razão objetiva.  

Assim, segundo Featherstone (1996), com o desequilíbrio de 

poder provocado pela ascensão de outros centros, localizados 

fora do ocidente,  fica evidenciada a crise desse modelo.   

 De acordo com o exposto acima, verificamos cada dia 

mais a afirmação de concepções pós - modernas na tentativa de 

dar conta das profundas transformações ocorridas no âmbito da 

cultura.  Porém, o que deve ser evidenciado é que não há uma 

concordância entre os vários autores a respeito do tema. Para 

alguns,   a crise da modernidade nos faz entrar na 

pós-modernidade, para outros  deve haver uma reconstrução da 

modernidade, ou uma nova modernidade (POURTOIS e 

DESMET, 1999, p.  21).  

 Para Pourtois e Desmet (1999), a pós-modernidade 

caracteriza-se por dois grandes eixos:  o primeiro, a questão da 

Racionalização/Subjetivação e  o segundo, a questão da  

Interação. De acordo com os autores supra citados, a 

pós-modernidade caracteriza-se pela emergência do sujeito não 

mais como prisioneiro de leis objetivas e impessoais,  mais 

como ator e autor,  que faz dialogar objetividade e 

subjetividade. Um ator que não separa sua vida pessoal de seus 

papéis sociais, que se insere no contexto vivido para 

transformá-lo. Esse sujeito não mais encontra-se cindido entre 

razão e sensibilidade ( POURTOIS e DESMET, 1999, p. 28 -29). 

 Uma outra questão importante reside na busca da 

interação perdida pelo projeto moderno. Nele, os saberes, a 

sociedade e outras instâncias encontravam-se fragmentadas.  

Nesse sentido, a ―pós -modernidade tende a procurar  as 

semelhanças,  a tornar as aparências mais complexas a fim de 

destacar melhor as aproximações ―( POURTOIS e DESMET, 

1999, p.  30).  Assim, busca-se  integrar e não mais escolher entre 

coisas que excluem-se mutuamente,  afasta-se a noção de algo 

definido e definitivo, passa -se para a incerteza, para o aberto e,  

por isso,  complexo. Feathrstone nos esclarece no que diz 

respeito a cultura:  

 

Pós- modernismo e pós-colonialismo são expressões que 

retratam o problema da complexidade cultural e da crescente 

projeção da cultura na vida social  por meio do crescimento da 

produção, da mescla do sincretismo de culturas antigamente 

mantidas isoladas e f irmemente atreladas às relações sociais  (  

FEATHRSTONE, 1996, P. 121).  

 

Nesse contexto, cabe à educação alertar -se para as mudanças 

que se processam tanto no nível  acadêmico quanto no nível  

social , procurando adaptar-se da melhor forma aos novos 

desafios impostos pelas correntes transformações.  
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2- A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA  

MULTICULTURALIDADE:  

  

Além das já citadas transformações ocorridas no novo 

espaço, caracterizado como global,  no qual abre -se  

possibilidades de múltiplos encontros e confrontos culturais, a 

realidade brasileira sempre foi portadora da diversidade. Nossa 

formação sócio-cultural deu-se pelo encontro/confronto/ 

dominação de três etnias: a branca, a negra e a indígena.  

 Hoje, a marca dessa da diversidade está entre nós,  

convivendo em um mesmo território: 210 etnias indígenas,  

vários descendentes de povos africanos,  europeus de diversas 

nacionalidades, além de povos árabes, judeus, ciganos e 

orientais. Dessa forma, estão em contato  diversas tradições 

culturais e religiosas ( PCN, 1998, p.  125).  

 Porém,  essa diversidade não foi levada em consideração, 

ou não como merecia. Ao tornar-se independente de Portugal e 

constituir-se como nação, o Brasil  adotou como modelo de 

civil ização o europeu. Assim, o papel prioritário na nossa 

formação histórica foi do português colonizador, depois do 

imigrante europeu. Indígenas e africanos foram vistos apenas 

como colaboradores desse processo. Esse discurso histórico 

oficial, que perpassa os currículos escolares e a mentalidade do 

povo brasileiro, pretendeu criar a idéia de colaboração 

harmoniosa e ausência de conflitos  na sociedade brasileira ( 

NADAI, 1993, p.149). Assim, a realidade brasileira foi  

interpretada em uma perspectiva cultural homogênea, criando o 

mito da nossa democracia racial , na qual o europeu, o indígena 

e o africano conviveram e construíram nossa cultura. 

Procurou-se esconder as tensões resultantes de um processo de 

confronto e dominação.  

Então, a partir  dessa perspectiva, que se configurou a 

educação brasileira,  embasada nos valores universais dados 

pela modernidade européia,  na qual a es cola tinha como papel 

divulgar e inculcar valores unificadores,  monoculturais, 

embasados por verdades científicas tão dogmáticas, quanto às 

produzidas pela fé,  que tanto combateu.  

 Contudo, as alterações ocorridas nas últimas décadas do 

século XX, em nível  mundial e até mesmos conquistas polít icas 

em nível interno, levam-nos a repensar nossa educação. A 

quebra da crença cega aos paradigmas da modernidade apontam 

um caminho para mudanças.  Além disso, a  luta e resistência de 

diferentes grupos étnicos trouxe uma série de direitos e 

garantias constitucionais ao pleno exercício das diferenças.  

Nesse contexto, assistimos a busca da educação em adequar -se 

às novas configurações sociais.  Atendendo a chamativos da 

ONU e à realidade social brasileira, o MEC criou no interior dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais,  o tópico da Pluralidade 

Cultural . Preocupando-se com :  

 

Conhecimento e à valorização de características étnicas e 

culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no 

território nacional,  às desigualdades socioeconômicas e à 

crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que 

permeiam a sociedade brasileira, oferecendo ao aluno a 

possibilidade de conhecer o Brasil como um país complexo, 

multifacetado e algumas vezes paradoxal.( PCN, 1998, p.  121)  

 

 A temática encontra-se organizada em forma de tema 

transversal e deve ser utilizada por diversas disciplinas ao tratar 

de alguns conteúdos. É um primeiro esforço na tentativa de 

ultrapassar os currículos monoculturais existentes na educação 

brasileira. Essa não foi uma iniciativa apenas do MEC, mas 

também da política educacional implantada em Minas Gerais a 

Escola Sagarana, que tem como um de seus parâmetros básicos 

que: ―O processo  educativo respeitará as diferenças, a 
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heterogeneidade e a diversidade n uma pedagogia de 

qualidade(...)‖. ( MINAS GERAIS, 1999)  

 Tais propósitos não ficaram no papel e ganharam corpo 

no  SIAPE ( Sistema de Ação Pedagógica ) criado pela SEE/MG 

como mecanismo de educação continuada divulgadora dos 

valores propostos na Escola Sagarana. O SIAPE acredita ser a 

escola um local adequado à formação dos professores.  Para isso 

, devem reunir-se assistir as fitas de ‗video com o material de 

estudo e preparar relatórios e propostas de trabalho.  

 No Dicionário do Professor ,  criado pelo SIAPE, 

encontramos o verbete diversidade significando: ―diferença, 

dessemelhança, dissimilitude, multiplicidade de coisas 

diversas. ― Os trechos que seguem o verbete procuram discutir  

as relações escola/cultura,  as diversas dimensões da diferença 

na escola e ainda apresentam uma rica listagem de atividades 

que podem ser desenvolvida pelos professores.  Segundo o 

Dicionário: ―É tempo de questionar os conceitos presentes em 

livros didáticos, a ausência de negros, índios e mulheres no 

fazer da história contada nos  livros‖(MINAS GERAIS/ SEE, p.  

07)  

 As temáticas relativas à diversidade ainda não merecem a 

atenção merecida,  são tratadas muitas das vezes em formas de 

projetos efêmeros, não fazendo parte da vivência escolar. Em 

outros casos, por falta de preparo da es cola e do professorado 

nem é levada em consideração. A busca de uma educação que 

respeite a diversidade cultural ainda merece muita discussão e 

preparo por parte dos educadores brasileiros, apesar de não ser 

novidade para nós a preocupação em criar projeto s educativos 

contra-hegemônicos.  

 Muito antes de essa discussão avançar pela Europa e 

Estados Unidos,  já vivíamos essa experiência.  Foi o caso do 

Centro Populares de Cultura, o Movimento de Cultura Popular, 

o Movimento de Educação de Base e a Campanha ―De Pé no 

Chão Também se Aprende a Ler‖, todos sufocados pela força 

reacionária e conservadora da ditadura militar (  CUNHA e 

GÓES, 1996).  

Para avançarmos em construções mais democráticas, na 

qual não mais sejam predominantes o pensamento masculino, 

heterossexual, branco e cristão, é urgente que a sociedade 

assuma o multiculturalismo, entendido aqui como: ―fenômeno 

recente  de  confronto de culturas num mesmo território, 

possibilitado pelo processo urbano -industrial moderno‖ ( 

GADOTTI, 1995, p. 283) .   

Gadotti  (1995) defende os princípios de uma educação 

multicultural como forma de fazer frente ao mundo cada vez 

mais homogeneizado pela tecnologia e como forma de trazer a  

eqüidade para a educação, ao respeitar a cultura de origem do 

aluno.  Assim deve-se procurar um equilíbrio entre o local e o 

universal,  buscar um diálogo entre as diversas culturas para 

uma convivência democrática.  Para isso,  ― reivindica a inclusão 

de outros legados no currículo: o africano, o árabe, o oriental,  

o feminino, o homossexua l ,  etc‖  (GADOTTI, 1995, p.  285).  

Com o crescente avanço nos estudos sobre essa temática,  

vem surgindo a perspectiva conceitual  de uma diferenciação 

entre a até então chamada educação multicultural  e 

intercultural.  Para Fleuri (2000), são três as distinções  a serem 

feitas. Na educação intercultural não há só o reconhecimento da 

diversidade, mas uma intencionalidade em promover a relação 

entre as diferentes culturas. Uma segunda distinção está na 

idéia da interação entre as diferenças para que se promova 

novos olhares e modifique horizontes.  A última distinção parte 

da ênfase nos sujeitos que participam do processo, ao não 

entendimento de cultura como algo abstrato, mas que é parte 

integrante e integradora de pessoas reais.  Busca -se assim, na 

interação entre sujeitos, a troca, o encontro, o diálogo (Fleuri,  

2000,p.  75-76-77) .  

Nesse sentido,  Candau (2000) entende a educação 

intercultural:  
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Um processo permanente,  sempre inacabado, marcado por uma 

deliberada intenção de promover uma relação dialógica e 

democrát ica entre culturas e os grupos involucrados e não 

unicamente de uma coexistência pacíf ica num mesmo território. 

Esta seria a condição fundamental para qualquer processo ser 

qualificado de intercultural (CANDAU, 2000, p.  56).  

 

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

  

A realidade  atual  é clara: não temos mais como esperar 

para mudar.  Seja por questões econômicas, sociais, culturais ou 

políticas que afetam o cotidiano escolar,  há urgência para que 

professores e o sistema busquem  alternativas.  

 Ouve-se continuamente, em conversas, que as coisas não 

são como antes:  a família, os hábitos, at itudes e postura dos  

alunos são estranhas.  Deixando , às vezes,  os professores meio 

desesperados e muitas vezes nostálgicos.  

 A grande questão encontra -se no fato de que apesar de 

saberem que tudo está mudando em uma velocidade prodigiosa,  

não mudam sua mentalidade e acabam freqüentemente em 

embates com seus alunos.  

 A tarefa é difíci l.  Quebrar velhos paradigmas, 

compreender processos difusos,  abertos a múltiplas 

possibilidades parece mesmo assustador. Porém, temos que 

tomar o trem da história,  tentar balizar seus caminhos e não 

simplesmente  deixar que sejamos atropelado por ele.   

 A escola é local onde a diversidade prevalece, mas até 

então esta tem sido escamoteada, e continua a impor u ma visão 

única e padronizada da realidade vivida. Por isso, a escola 

também virou ponto de confronto. Nela, como em outros 

espaços e tempos, a alteridade é sinônimo de inferioridade e não 

de diferença.  

 Assim, busca-se hoje romper com essa visão intolerant e e 

preconceituosa que mascara a realidade e procura -se na 

interação, no diálogo, novas formas de relação com o diferente.  

Forma essa,  muito mais justa,  democrática e enriquecedora.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: AS ABORDAGENS 

TEMÁTICAS E O ENSINO DE HISTÓRIA 

 

O ENSINO DE HISTÓRIA: INVENTOS E CONTRATEMPOS. 

 

MARIA ANTONIETA DE CAMPOS TOURINHO 

Universidade Federal da Bahia – 

 FACED / PPGE – Doutorado.  

 

 

O projeto propõe pesquisar caminhos teórico-metodológicos para a 

construção de um ensino e aprendizagem que possibilite a cada envolvido 

com o objeto de estudo compreender-se como ser histórico e neste mesmo 

movimento (ou não) compreender a história Essa pesquisa tem intrínseca 

relação com a matéria Metodologia do Ensino da História na qual, 

juntamente com os alunos, buscamos possibilidades de uma compreensão 

da história, tanto na sua dimensão existencial como coletiva, tendo como 

referência a relação do  ensino de história com áreas temáticas. Assim, a 

partir da teoria construída nessa matéria e de experiências no período de 

estágio curricular em escolas públicas de Salvador a pesquisa se movimenta 

em direção a novos referenciais teórico-metodológicos que reinventem o 

ensino da história para que reinventado retorne à sala de aula onde 

continuará a ser transformado.  

PALAVRAS-CHAVE –inventos e contratempos; áreas temáticas; 

compreensão.   

 

O ensino de história: inventos, contratempos e áreas temáticas. 

                  Neste texto procurarei articular o tema mais geral do Encontro, 

História: O saber produzido e o saber difundido, com o tema mais 

específico da nossa exposição coordenada As abordagens temáticas e o 

ensino de história tendo como referências o meu trabalho em sala de aula na 

matéria Metodologia do Ensino de História e o projeto que desenvolvo no 

curso de doutorado intitulado O ensino de história: inventos e 

contratempos.  

Como se refere o Informativo n
o 
1 do encontro, o tema História: o 

saber produzido e o saber difundido propícia articular diversos debates. 

Entre eles a articulação entre produção e difusão do saber no ensino de 

história. E é a partir da possibilidade dessa articulação que gostaria de 

parafraseando Marc Bloch, perguntar: para que serve o ensino de história? 

Essa simples, singela e incomodativa pergunta foi feita a Marc Bloch por 

um de seus filhos em relação à serventia da história e motivou o livro, 

publicado postumamente Apologia da história, ou, O ofício de historiador. 

Na sua introdução o historiador relata o episódio anunciando que o livro é a 

sua resposta e considerando que apesar de sua aparente consideração 

ingênua o problema que essa questão coloca, ―não é nada menos do que o da 

legitimidade da história‖ (Bloch, 2001: 41). 

Comentando o trabalho desse historiador Le Goff, revela que Bloch 

partindo da pergunta do filho e aprofundando reflexões 

teórico-metodológicas, ―logo de cara, situava o ofício de historiador numa 

interrogação de terceiros, a das crianças, dos jovens‖ o que justifica a 

necessidade da História ser considerada ―como uma matéria fundamental 

no ensino, em pé de igualdade com as grandes disciplinas escolares, o 

Francês ou a Matemática‖ (Le Goff, 1998:122, 123). Foi a leitura dessa obra 

póstuma que motivou Le Goff a escrever manuais escolares, pois Bloch 

tinha a intenção ―de se ocupar, depois da guerra, especialmente de uma 

reforma de ensino, de modo geral, e do ensino da História, em particular‖ e 

que muito atento aos problemas desse ensino ―queria que a História servisse 

não apenas à instrução, mas também à formação cívica dos jovens, e mais 

amplamente do grande público‖.  

Para Silva, que nos dá um outro olhar de Bloch sobre a serventia da 

história, esse historiador considera pertinente a pergunta porque permite 

discussões a respeito da legitimidade da história. Entre considerações sobre 

experiências vividas, como a política européia entreguerras e as vitórias dos 

nazistas, Bloch evoca uma resposta, confessando ser ele mesmo prova de 

sua veracidade: a história serve para distrair e divertir seduz, ―tem prazeres 

estéticos que lhe são próprios‖ (Silva, 1995:13). Tentando evitar que esse 

prazer se reduza ―em novo néctar de poucos deuses‖, Silva, refletindo sobre 

o conhecimento histórico que seduz e diverte os pesquisadores da área e 
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lhes permite dialogar com experiências humanas e interpretar seus trajetos, 

sugere sua ampliação, perguntando: ―por que não expandir efetivamente o 

universo das pessoas que desfrutam dessas alegrias?‖ (Silva, 1995:14). 

Em cima das reflexões de Silva, nós, professores, podemos nos 

perguntar: existe espaço/tempo mais propício, rico e adequado para uma 

melhor distribuição desse néctar do que a sala de aula? Aqui entramos em 

um labirinto com galerias de traçados complicados. Começaria por 

considerar que esse ―mel‖ muitas vezes se transforma em ―fel‖ e que saber 

também lidar com esse amargor do conhecimento faz parte do 

amadurecimento do processo ensino e aprendizagem.  Dessa maneira 

lidamos com desafios que tanto se conectam com questões sociais e 

educacionais mais estruturais, como com questões que são comuns ao 

currículo de todas as disciplinas e também com aquelas mais específicas de 

cada disciplina. Nós, professores de história, lidamos com um 

conhecimento que não  responde às  necessidades mais imediatas do aluno  

o qual, por sua vez, muitas vezes não consegue apreender a importância da 

história em toda a sua sutileza: o imbricamento de sua dimensão existencial 

do ser como indivíduo com a sua dimensão social  do ser coletivo. 

Diante disto, o primeiro movimento é rotular a história como 

desinteressante para o aluno sem levar em consideração que ela é também 

atraente e que só falar de um desinteresse, difícil de ser conceituado e 

principalmente de ser ―medido‖, é marginalizar as inúmeras possibilidades 

de atração que tem esta disciplina.  Se o ensino de história, por demandar 

percepções mais sutis de sua importância, tem as suas especificidades, 

talvez, a maior delas, seja ter como uma de suas matérias-primas a relação 

presente - passado. O que fascina e/ou entedia. Uma viagem no 

tempo/espaço, isto tendo sentido para a vida  do viajante, pode ser 

profundamente fascinante e/ou entediante.  Essa ambivalência em relação à 

história, que vai além da escola e atinge o público em geral, a depender da 

maneira que for trabalhada,  pode se transformar em um canal de 

aproximação do aluno com a história.    

Como professora de 1°, 2° graus muitas vezes, vivenciei o desânimo 

e a frustração de não conseguir chegar perto do aluno, de não conseguir 

aproximá-lo da história e este desafio me levou ao ensino da matéria 

Metodologia do Ensino de História. Desta maneira, considerando essa 

matéria como uma das pontas do novelo que pode contribuir para a 

tecelagem da rede, composta também de nós e de furos, que pode envolver e 

aproximar o aluno da história venho ao longo destes anos de ensino, 

construindo, juntamente com meus alunos, um trabalho que a partir de 

temas considerados relevantes para este envolvimento e aproximação, 

busca uma articulação entre teoria e prática, singularidades e 

universalidades, subjetividades e objetividades e entre Universidade e 

Educação Básica.     

Trabalhar com temas envolve uma riqueza potencial que, e isto 

também pode significar um desafio estimulante, não exclui riscos. No caso 

específico de história, particularmente na educação básica, um estudo 

temático pressupõe um dinamismo que potencializa, e talvez essa seja a sua 

maior virtude, um contato com a atualidade, um diálogo entre o passado e o 

presente que pode aproximar o aluno dessa disciplina, mas paralelamente 

desencadear uma descontextualização que pode dificultar um situar-se no 

espaço/tempo do processo histórico.  

Em relação ao conteúdo da matéria Metodologia do Ensino da 

História, que, por tratar com assuntos teórico-metodológicos não necessita 

desse ajuste com o contexto espaço-temporal, o risco que se corre é que os 

temas fiquem soltos e/ou estratificados em compartimentos isolados sem 

interagirem entre si. Entretanto tendo essa interação como referência 

constante, que a depender do olhar teórico metodológico se impõe por si 

mesma, a opção por trabalhar a partir de áreas temáticas pode se revelar a 

mais viável não apenas por permitir uma intregação com as outras 

metodologias da área de Ciências Humanas como também por proporcionar 

um contexto mais amplo e dinâmico para o trabalho com o conteúdo da 

matéria, permitindo que outros temas, muitas vezes trazidos pelos alunos, 

sejam incorporados ao planejamento.  

Assim, na matéria Metodologia do Ensino de História, temos 

trabalhado com temas, que se entrecruzam entre si, tais como: ciência 

contemporânea, historiografia e ensino de história; planejamento e ensino 

de história; imagens, palavras e ensino de história; a escola e o ensino de 

história; ensaios de aulas ensino de história; estágio e ensino de história. No 
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que chamamos de ensaios de aulas, que são produzidos pelos alunos, a 

relação do ensino de história tem sido feita com: o cinema; a literatura; o 

teatro; a música; a multimídia; o cotidiano; a propaganda; o marxismo; as 

histórias em quadrinhos; o positivismo; a psicanálise; a capoeira...além das 

escolhas por conteúdo do ensino básico. Essas várias temáticas se 

entrecruzam, uma puxando a outra, uma dando elementos para 

enriquecimento da outra, uma trazendo desafios para a outra, o que cria 

possibilidades de um trabalho temático mais integrado e aberto, pois 

acolhendo novos temas permite a criação de novas configurações. Essa 

dinâmica, muitas vezes, traz incertezas, caos, desarrumação e as soluções, 

sempre provisórias, dependem do contexto, das respostas dos alunos e 

principalmente da busca de superação do ―vício‖ da linearidade a partir da 

criação de um discurso relativamente aberto no qual a importância do caos 

no processo de construção do conhecimento é assumida.  

A busca de aceitação de um processo que permite o ―jogo entre 

certezas e incertezas‖ tem como uma de suas referências o trabalho de Hugo 

Assmann Pós-modernidade e agir pedagógico: como reencantar a 

educação (1996) no qual, o autor comentando sobre a dinâmica dos 

processos de aprendizagem e se contrapondo aos behavioristas, que 

pressupõem que aprender é ordenar conhecimentos, registra que ―hoje se 

admite que o processo de aprendizagem inclui sempre comportamentos 

caóticos‖. (Assmann, 1996:20
)
 e que ―seriam os estados caóticos os que 

garantem a máxima flexibilidade e a melhor capacidade de aprender‖  

(Assmann, 1996:21
 
). 

Dessa maneira, trabalhando com as possibilidades do ensino 

temático na matéria Metodologia do Ensino de História, que se compõe de 

duas disciplinas: a Metodologia I na qual se processa o trabalho relatado 

acima e a Metodologia II na qual se processa o estágio, cheguei aos inventos 

e contratempos do título do meu projeto de doutorado. Considerando 

inventos não como transformações radicais e/ou coisas extraordinárias mas 

como movimentos que possam transformar uma situação, dar sentido a um 

trabalho, trazer uma compreensão ao estudado, lidar com o inesperado, 

estabelecer um equilíbrio ou um desequilíbrio que leve a uma criação 

inusitada. Enfim, reverter um contratempo o qual pode  se apresentar sob 

variadas formas das mais simples às mais complexas se conectando com 

questões diversas: sócio-econômicas estruturais, educacionais, ou mesmo 

existenciais.    

É necessário, entretanto sinalizar que os inventos e contratempos 

não significam oposição dicotômica. Como o caos e a harmonia eles se 

completam e interagem. Na busca por um ensino de história mais 

significativo o aparecimento de dificuldades de todos os matizes pode ser 

desafiador e instigante. Muitas vezes diante dos contratempos, os inventos 

não se mostram tão inventivos assim, e o desânimo e a frustração 

prevalecem. Mas como os contratempos também podem ser inventos e 

vice-versa, de repente, uma invenção permite a transposição de um 

obstáculo, a esperança renasce e a renovação prevalece, permitindo que 

Clio, a musa da história, revele os seus encantos, encobertos por tantos 

equívocos que permeiam um processo de trabalho no qual os inventos e 

contratempos interagem e se contrapõem, abrindo uma trilha que nos 

aproxime mais da construção de um ensino e aprendizagem que possibilite a 

cada envolvido com o objeto de estudo compreender-se como ser histórico e 

neste mesmo movimento (ou não) compreender a história. 
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A HISTÓRIA NO 1
O

 CICLO: INSTRUMENTALIZANDO 

PROFESSORES NOS PRIMEIROS ANOS DO  ENSINO 

FUNDAMENTAL
6
 

  

Natania A S Nogueira 

Rede Municipal de Ensino de Leopoldina 

 

O profissional que trabalha com a história, seja ele professor, seja 

ele pesquisador, tem um sério compromisso com a construção da identidade 

da nação. Na prática, percebemos uma grande disparidade entre o que se 

produz e o que é ensinado nas salas de aula. Apesar da introdução de um 

conteúdo razoavelmente atualizado, que incentive o debate e que apresente 

aos estudantes a História como uma disciplina dinâmica e prazerosa, é 

preocupante a dificuldade cada vez maior dos jovens em assimilar conceitos 

básicos e de associá-los a fatos ocorridos em tempo e espaço diferentes. 

Caímos, então, em uma questão que se refere à aprendizagem desse 

aluno, que não desenvolveu satisfatoriamente habilidades para poder lidar 

com o conjunto de informações que recebe durante sua vida escolar. 

Partindo desta hipótese, e tendo como ponto de apoio a teoria da 

aprendizagem de Ausubel e de Vygotsky, resolvemos buscar a raiz desse 

problema, na história que é ensinada nos primeiros anos de escolarização - 

no caso de Minas Gerais, no 1
o
 Ciclo, onde a criança recebe e trabalha os 

primeiros conceitos. Buscando a melhor forma de desenvolver esses 

conceitos, estamos elaborando, em conjunto com professores do 1
o
 Ciclo da 

Escola Municipal Judith Lintz Guedes Machado, em Leopoldina (MG), um 

projeto que tem por objetivo identificar e diagnosticar dificuldades na 

aprendizagem dos alunos.  

Esse trabalho, ainda em fase inicial de desenvolvimento, tem como 

ponto de partida o município, vetor fundamental para a introdução dos 

primeiros conceitos históricos. Através da história regional busca-se, 
                                                           
6
 O texto faz parte da comunicação coordenada: ―O saber histórico na sala de aula: 

experiências, projetos e práticas de ensino‖. 

 

introduzir conceitos históricos básicos e reduzir – ou mesmo superar - 

algumas das dificuldades apresentadas pelos jovens estudantes que são 

promovidos para o ciclo avançado e, posteriormente, para o Ensino Médio. 

Ao mesmo tempo, estamos abrindo o diálogo entre professores de níveis 

diferentes que atuam no mesmo espaço escolar, ampliando desta forma não 

apenas a ação educadora mas, também, a maior integração do corpo 

docente. Já tínhamos desenvolvido anteriormente esse tema, quando, então, 

ocupávamos a cadeira de Fundamentos da Metodologia do Ensino de 

História, no curso de Normal Superior, da UNIPAC, unidade de 

Leopoldina. Questionava-se a necessidade de se elaborar um conhecimento 

voltado para o ensino local, que pudesse ser adaptado ao currículo escolar.  

Naquele primeiro momento, buscamos efetivar uma diagnose do problema. 

Na época optamos por uma abordagem mais objetiva, procurando alguns 

professores do 1
o
 Ciclo do ensino Fundamental (doze no total), 

apresentando-lhes um questionário simples, centrado no tema ―História 

Regional e construção do conhecimento a partir da pesquisa‖. Tentamos, 

desta forma, obter dados que poderiam ser utilizados como ponto de partida 

para a busca de soluções aos problemas que iam aos poucos se 

configurando.Estes problemas foram agrupados em dois itens: 

1 – As deficiências na formação do profissional, tendo em vista o fato de 

que o currículo do magistério prioriza a teoria em detrimento da prática.  

2 – A ausência de uma metodologia (ou metodologias) específica para o 

ensino de História nas séries iniciais do 1
o 

ciclo, assim como a falta de 

conhecimentos específicos em relação à história local, e mesmo nacional. 

Levantamos, também, a necessidade de uma maior aproximação da 

Academia com as escolas de ensino Fundamental e Ensino Médio, como 

forma de instrumentalizar o professor e criar possibilidades de se 

desenvolver dentro do próprio espaço da escola um ensino voltado à 

formação do indivíduo _ enquanto cidadão. Sabemos, no entanto, o quanto 

difícil é criar uma estrutura adequada e desenvolver, na escola pública, 

projetos que envolvam professores de níveis diferentes. Mas é necessário 

chamar para o diálogo todos os profissionais de ensino, sejam eles 

graduados ou não. Assim, em um segundo momento, buscamos estabelecer 
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parceria com as professoras das séries iniciais do 1
o
 ciclo uma troca direta 

de experiências.  

Reunimo-nos, então, com professores e especialistas em busca de 

idéias práticas e simples de se ensinar história, adequando metodologias e 

buscando, através do uso da história local, injetar os conceitos de tempo, 

espaço e de organização social entre as crianças, através de um trabalho 

interdisciplinar.  Os resultados iniciais deste esforço serão aqui expostos e 

avaliados, a fim de, com base nas impressões e experiências dos próprios 

professores, criar  aqueles instrumentos que tanto necessitamos para efetuar 

sua tarefa como educadores. Como se trata de um trabalho voltado para o 

ensino de crianças ainda nos primeiros anos de escolaridade, optamos por 

estabelecer nossa base teórica em Vygotsky e Ausubel. Ambos estudaram o 

processo de formação de conceitos e de desenvolvimento da aprendizagem 

e, em alguns pontos sua teoria é muito parecida.  

Vygotsky, cuja teoria foi fortemente influenciada pelo marxismo, 

segue a linha sócio-interativa, onde o desenvolvimento do indivíduo é 

resultado de todo um processo sócio-histórico que se relaciona com a 

coletividade, interagindo com ela, e desta forma construindo seu 

conhecimento através de sua interação mediada por relações intra e 

interpessoais.
7
  Vygotsky vê o individuo, portanto, como ser histórico e 

social. O meio em que vive influencia o processo de aprendizagem e 

determina os signos que irão se fazer presentes em sua vida. Para Vigotsky, 

a escola é o ―lugar da psicologia‖ porque nela é que se realizam 

intencionalmente construções e ocorre a gênese das funções psíquicas 

superiores. Estas são resultado da influência cultural (do meio) na 

aprendizagem e do desenvolvimento da própria criança, sendo apenas 

explicadas através de sua história. Para esse autor, o professor deve ser um 

orientador, que ajuda a criança nesse processo de desenvolvimento e de 

                                                           
7
 Para Vygotsky, as relações entre o homem e o mundo são mediadas por signos (elementos 

que representam ou expressam outros objetos, eventos e situações) e instrumentos 

(elementos externos ao indivíduo, voltados para fora dele, cuja função é provocar 

mudanças nos objetos, controlar os processos da natureza). OLIVEIRA, Marta Kohl, 

Vygostsky e o processo de formação de conceitos. In_ Piaget, Vygotsky e Wallon – 

Teorias Psicogenéticas em discussão. Summus Editorial, 1992. 

aprendizagem.
8
 Essa idéia do adulto como orientador e não como ser 

portador de um saber já preestabelecido é – na nossa opinião – um dos 

pontos mais atraentes na teoria de Vygotsky. 

Ausubel é cognitivista e interacionista. Para ele, a aprendizagem de 

certos conteúdos depende do desenvolvimento de estruturas mentais 

específicas. A aprendizagem pode ser mecânica, quando o conteúdo 

apreendido não é arquivado e organizado na memória e, portanto, é logo 

esquecido; ela pode ser significativa, quando esse conteúdo é assimilado e 

passa a fazer parte da estrutura cognitiva. O conhecimento significativo 

distingui-se do mecânico pelo fato de que ele possui um ―significado‖ para 

o receptor, que o associa a conceitos pré-estabelecidos.
9
  

 Mas com que tipo de realidade estamos lidando, nesse caso 

específico? A Escola Municipal Judith Lintz Guedes Machado atende a 

uma numerosa clientela, envolvendo crianças residentes na zona urbana, 

assim como crianças da zona rural. Possui desde o pré-escolar até o Ensino 

Fundamental (até o ciclo avançado). Essas crianças, em sua maioria 

pertencem a famílias carentes, onde não há muitas vezes condições mínimas 

de sobrevivência e para quem a escola é um recurso, um lugar onde a 

criança encontra comida, roupas e mesmo carinho. A carência é maior entre 

as crianças do pré-escolar e do primeiro ciclo. Não poucas possuem uma 

grande dificuldade de se relacionar com o grupo. As professoras são, na 

maioria dos casos, obrigadas a trabalhar o lado afetivo e psicológico, antes 

de dar início ao processo de alfabetização.  Para atender às necessidades 

dessa clientela, há na escola uma supervisora, que assume também o 

trabalho de orientadora e uma enfermeira, que executa também o trabalho 

                                                           
8
 FREITAS, Maria Teresa de Assunção. Vygotsky & Bakhtin - Psicologia e educação: um 

intertexto. Juiz de Fora; EDUFJF, 1994. 
9
 Para que esta aprendizagem ocorra é necessário que os conceitos relevantes e inclusivos 

estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo, 

funcionando como pontos de ancoragem chamados de subsunçores, para as novas idéias e 

conceitos, que interagem com conceitos relevantes e inclusivos, sendo eles assimilados. 

Aquilo que a criança já sabe deve ajuda-la a assimilar novos conceitos, portanto, deve-se 

explorar a experiência pessoal de cada uma delas, ponto em torno do qual deve orbitar o 

processo de ensino-aprendizagem. BALDISSERA, José Alberto. O livro didático de 

história: uma visão crítica. 4
a
 Edição. Ver. _ Porto Alegre. Evangraf, 1994. 
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de assistente social, procurando a família, encaminhando as crianças a 

médicos e aconselhando os pais, ultrapassando o que se exige de sua 

função. 

Uma professora, ao levantarmos inicialmente a possibilidade de 

executar esse projeto, chamou atenção para as dificuldades que enfrenta na 

sala de aula, dando como exemplo o livro didático de história e geografia
10

, 

adotado pela escola e apontando para seus alunos, que no momento estavam 

executando uma atividade na sala de aula. ―Esta é a minha realidade, não é 

a realidade de quem escreveu esse livro!‖.
 11

  Ao analisarmos o livro (cuja 

editora declara estar de acordo com os PCNs), notamos que ele apresenta 

um cenário completamente alheio à realidade da clientela da escola. O livro 

parece ter sido feito para crianças de classe média, com suas casas bonitas, 

sua família bem estruturada e em aparente harmonia, que fazem todas as 

refeições diariamente e moram em bairros com uma completa infraestrutura 

urbana.  Uma verdadeira obra de ficção para meninos e meninas que não 

possuem – em sua grande maioria – uma casa para morar, uma família 

estável ou mesmo a possibilidade de fazer mais uma refeição além daquela 

que lhes é oferecida na escola. A professora acrescentou, também, o fato de 

as crianças se encontrarem em diferentes níveis de aprendizagem, sendo 

que para ela ainda não havia sido possível dar início ao estudo do conteúdo 

programático de história e geografia de 2002
12

, porque tinha que priorizar a 

alfabetização (leitura e escrita). As crianças têm dificuldades com leitura e o 

livro exige delas um conhecimento que elas não dominam. Tudo isso 

dificulta o ensino da História, que nesta etapa trata da integração da criança 

ao meio e à sociedade onde vive. Esse meio, no entanto, é extremamente 

excludente. As mesmas dificuldades apresentadas por essa professora se 

reproduzem nas outras etapas do ciclo.  
                                                           
10

 O citado livro é: LUCCI, Ellan Atabi. Viver e aprender: história /geografia. 1
a
 série _ 2

a
 

ed. – são Paulo: Saraiva, 2000. 
11

 A professora Sheyla Fontes (31) é formada em pedagogia e trabalha com alfabetização 

de crianças no turno vespertino da Escola Municipal Judith Lintz Guedes Machado. 
12

 O conteúdo programático de História e Geografia, do 1
o
 ano do 1

o
 Ciclo, está dividido 

em unidades cujos temas são: 1)Você; 2) As Famílias; 3) Onde Moramos; 4) A escola; 5)  

As ruas; 6) Os meios de transporte; 7) Os meios de comunicação. 

 

Para tentar superar uma parte dessas dificuldades, optamos por 

desenvolver um trabalho de ensino voltado à História Local. A valorização 

de aspectos relacionados à realidade do aluno e, por sua vez, a uma 

educação voltada à valorização da memória local e do patrimônio histórico 

é um recurso do qual desejamos apropriar para tentar alcançar a 

aprendizagem significativa, tão valorizada por Ausubel, e que se ancora em 

conceitos relevantes (conceitos que o aluno assimila e que se relacionam a 

coisas importantes para ele no seu cotidiano).  

Na fase em que nos encontramos, estamos debatendo e analisando as 

melhores alternativas para trabalhar o tema ―história local‖ na sala de aula, 

em cada etapa do ciclo. As reuniões com as professoras estão ocorrendo 

mensalmente, devido ao pouco tempo que elas dispõem, devido às 

obrigações que possuem fora da escola. No segundo semestre de 2002 (a 

partir do mês de agosto) iremos dar início a uma ação mais direta, buscando 

unir teoria e prática. O papel do professor de historia no grupo é o de 

orientador. Ele fornece ao professor das primeiras séries as informações de 

que ele necessita para elaborar suas aulas. Ao mesmo tempo, ocorre um rico 

intercâmbio entre ambos, uma vez que professores que trabalham com 

crianças menores são capazes de desenvolver atividades de uma riqueza 

sem par. São criativos e possuem uma desenvoltura espetacular, que rompe 

com o academicismo que, em alguns casos, impede o professor de alcançar 

o aluno. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: O SABER HISTÓRICO NA 

SALA DE AULA: EXPERIÊNCIAS, PROJETOS E PRÁTICAS DE 

ENSINO 

 

PRODUZINDO O SABER HISTÓRICO: O LOCAL NA SALA DE 

AULA. 

 

Raquel dos Santos Sousa Lima 

 Professora de História do Colégio Universitário 

 da Universidade Federal de Viçosa. 

 

 A idéia de se desenvolver um trabalho de pesquisa envolvendo a 

comunidade com alunos do ensino médio surgiu de observações feitas em 

sala de aula, onde o ensino de História, da forma como tradicionalmente é 

abordado – com aulas expositivas, leitura e compreensão de livros didáticos 

e pesquisas bibliográficas -, cria uma relação de ensino-aprendizagem 

centrada no eixo transmissão-assimilação de conteúdos. Essa relação é 

feita, geralmente, pela memorização de datas, nomes e fatos, voltados para a 

transferência de conhecimentos prontos e acabados, de um passado 

histórico definido, cujo ―desdobramento é a aversão à reflexão e ao 

criticismo e à falta de comunicação‖
13

, já que na maioria das vezes a aula é 

centrada na fala do professor. 

 Esse modelo de ensino de História, apesar de ainda muito presente 

na maioria das escolas de ensinos fundamental e médio, já não atende mais 

às expectativas dos alunos, uma vez que há, segundo alguns deles,  um 

mundo mais atraente fora dos muros da escola, com multimeios, Internet e 

toda uma parafernália eletrônico-tecnológica que se torna mais interessante 

para eles. É dentro desse quadro que se devem analisar as relações em sala 

de aula como um ponto a ser repensado. 

 Torna-se necessário, assim, transformar o papel da escola, que 

habitualmente força os alunos a se mover ―de uma matéria para outra sem 

                                                           
13

 MACHADO, I. A. P. O livro didático e o currículo de história em transição. Passo 

Fundo: Ediupf, 1999. p. 215.  

encontrar relações entre elas ou com suas próprias vidas‖
14

,  para criar 

pontos de interação entre a experiência dos estudantes e os dados de uma 

disciplina.  Cabe à História partir para um tipo de experiência inovadora, 

mais prazerosa para os alunos e que possa ―desempenhar um papel 

importante na configuração da identidade, ao incorporar a reflexão sobre a 

atuação do indivíduo nas suas relações pessoais com o grupo de convívio, 

suas afetividades, sua participação no coletivo e suas atitudes de 

compromisso com classes, grupos sociais, culturais, valores e com gerações 

do passado‖
15

. 

 Partindo desse pressuposto, resolveu-se fazer uma experiência de 

pesquisa envolvendo a comunidade que cercava os alunos da 2ª série do 

Ensino Médio do Colégio Universitário, no caso a cidade de Viçosa, no ano 

de 2000.  

Viçosa está localizada na Zona da Mata mineira e surgiu, no 

contexto do Século XVIII, como rota de passagem, pouso e abastecimento 

das populações mineradoras da região das então Vila Rica e Ribeirão do 

Carmo, hoje Ouro Preto e Mariana, respectivamente. Com a crise da 

mineração, a então Freguesia de Santa Rita do Turvo, hoje Viçosa, 

voltou-se para a policultura e a criação de pequenos animais. A elevação à 

categoria de cidade se deu em 1876
16

, período em que coincidiu com a 

introdução da cultura cafeeira na região. Esta, no entanto, teria sucumbido, 

assim como outras cidades da Zona da Mata de Minas, por ocasião do 

declínio do preço do café no mercado mundial no início do Século XX. Suas 

lavouras teriam sido transformadas em pastagens, que sustentaram a criação 

de uma ―pecuária leiteira extensiva e a criação de uma agricultura voltada 

agora para a subsistência‖
17

. 

                                                           
14

 HERNANDEZ, F. Os projetos de trabalho e a necessidade de transformar a escola (II). 

Revista Presença Pedagógica, v. 4,  n. 21,  maio/junho, p. 31, 1998. 
15

 MEC/SEM. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília: MEC, 1999, 

p. 301. 
16

 BARBOSA, W. A. Dicionário histórico-geográfico de Minas Gerais. Belo Horizonte: 

Itatiaia, (s.d.), p. 368. 
17

 PANIAGO, Maria do Carmo T. Viçosa - mudanças socioculturais, evolução histórica e 

tendências. Viçosa: UFV / Imprensa Universitária, 1990, p. 13. 
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 A cidade orgulha-se por ser berço do nascimento de Arthur da Silva 

Bernardes, Presidente do Brasil de 1922 a 1926. Durante sua gestão como 

Presidente do Estado, ele criou, em 1922, a Escola Superior de Agricultura e 

Veterinária, para formação de profissionais em Ciências Agrárias e oferecer 

bases para o desenvolvimento de atividades agropastoris. Federalizada 

como Universidade Federal de Viçosa (UFV) em 1969, esta se constituiu 

em pólo catalisador, em torno do qual ainda giram as atividades comerciais, 

as parcerias com empresas nacionais e estrangeiras e o setor de construção 

civil. Quanto às relações entre a Universidade e a comunidade, elas ocorrem 

em função do alinhamento político entre as gestões Reitoria/Prefeitura 

Municipal. Assim, a cidade, que no ano de 2000 apresentava um número 

aproximado de 65.000 habitantes
18

, constitui-se em um importante centro 

educacional e tecnológico, sobretudo na área das Ciências Agrárias e 

Biológicas. Para se ter uma idéia, nesse mesmo ano a Universidade 

diplomou 859
19

 alunos e matriculou 1.740 outros, selecionados num total 

de 23.877 inscritos no Exame Vestibular.  Ao todo, a UFV teve 6.345 

alunos matriculados em 2000, provenientes de diferentes regiões do País. 

Partindo desse histórico, selecionaram-se os objetos de pesquisa de 

maneira que permitissem uma integração do conteúdo de história 

trabalhado na 2ª série – a consolidação do mundo do trabalho e do 

capitalismo no século XIX –, com alguns aspectos relacionados à história 

de Viçosa. Dessa forma, foram escolhidos os seguintes temas: os sindicatos 

existentes na cidade, a formação dos partidos políticos, os grupos de 

imigrantes e os movimentos sociais da Igreja Católica. 

Após a definição dos temas da pesquisa, algumas aulas foram 

dedicadas à leitura e discussão de textos que forneceram embasamento 

teórico aos alunos. Tentou-se apreender alguns aspectos das sociedades 

européia e brasileira durante o século XIX e vinculá-los com o presente, 

para que o aluno identificasse relações de continuidade e ruptura ao seu 

redor. 

                                                           
18

 Dado obtido na página www.ufv.br. 
19

 Esses dados, assim como os próximos números, foram obtidos na página 

www.ufv.br/proplan. 

A abordagem da história da comunidade constituiu-se como uma 

forma de ―aproximar o aluno do seu cotidiano, da sua família, dos seus 

conhecidos e pela possibilidade de identificação das características do 

processo histórico particular da comunidade‖
20

.  Acreditou-se nessa 

proposta de trabalho como uma possibilidade para refazer a prática em sala 

de aula, tornando-a mais atraente e desenvolvendo no aluno as habilidades 

de pesquisa, síntese, compreensão e elaboração do conhecimento histórico, 

via interação direta com sua realidade social.  

  Para título de apresentação, relata-se, nos tópicos subseqüentes,  a 

metodologia aplicada em dois trabalhos, como mostra do procedimento 

adotado com os alunos na elaboração da pesquisa, conclusão e 

apresentação. Assim, definimos como os mais interessantes Os Imigrantes 

em Viçosa e Os Sindicatos em Viçosa, já que são os mais próximos do 

conteúdo estudado durante o ano letivo. 

 

1 - IMIGRANTES EM VIÇOSA 

A escolha deste tema deu-se em função do estudo do 

início da imigração para o Brasil, por volta dos anos de 1870, 

como parte do plano de curso da 2ª série. Partiu -se do estudo 

daquela situação específica, no Século XIX, como eixo original  

para se entender a entrada de estrangeiros no país, e 

posteriormente procuramos resgatar a história da entrada de 

imigrantes na comunidade de Viçosa.  

Num primeiro momento, trabalharam-se as referências 

bibliográficas
21

 sobre a imigração em sala de aula, através da 

análise de textos e seminários sobre os contextos 

externo/interno, quando os primeiros imigrantes chegaram ao 

Brasil.  Depois de várias discussões,  quando se acreditou ter 

dado subsídios teóricos e históricos para os alunos,  estes 

                                                           
20

 MACHADO, I. A. P., op. cit.,  p. 214. 
21

 Entre elas: FAUSTO, B. História do Brasil, São Paulo: Edusp, 1998; ALENCASTRO, 

L. F. (Org.).  História da Vida Privada no Brasil : Império - a corte e a modernidade 

nacional,  São Paulo: Cia. das Letras, 1997. 
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partiram para a etapa das entrevistas
22

 na comunidade. A 

escolha dos grupos de pessoas a serem procuradas ficou por 

conta dos alunos que, em sua maioria, já tinham algumas 

referências sobre os imigrantes ou que, sozinhos, as 

vasculharam. Para isso, foram separados grupos de oito 

pessoas,  que elaboraram as perguntas
23

 a serem feitas aos 

entrevistados e que envolviam desde o motivo impulsionador da 

vinda para Viçosa até as curiosidades e dificuldades 

encontradas por eles.  Quando iniciaram de fato as entrevistas, o 

professor teve o importante papel de auxiliá-los na construção 

das relações entre os dados coletados e as leituras feitas em sala 

de aula.  

Nas pesquisas, descobriu-se que muitos dos imigrantes  

que hoje habitam a cidade descendem daquelas primeiras 

famílias que, ainda no século XIX, formaram as colônias 

libanesas e italianas na cidade. No geral, vinham em busca de 

melhores condições de vida e oportunidades de trabalho, 

fugidos de seus países em crise. Com o tempo, os libaneses 

passaram a se dedicar ao comércio de tecidos e armarinhos e os 

italianos, às atividades artesãs, como alfaiates, caldeireiros e 

mecânicos
24

.  Com essas questões, conseguiu -se comparar a 

vinda desses estrangeiros para Viçosa, com a imigração para o 

Sudeste no Século XIX. Os alunos foram alertados para o fato 

de que, apesar de esses fatores serem muito parecidos,  deveriam 

trabalhar com as especificidades encontradas na cidade, para 

não cair no erro de se analisar a história da comunidade como 

um simples recorte espacial da história que se diz nacional,  

encontrada nos livros didáticos.  

                                                           
22

 Deve-se observar que os alunos não desenvolveram um trabalho de História Oral, mas 

apenas utilizaram a entrevista como um instrumento de pesquisa. 
23

 Ver Anexo I, no final do trabalho, com as principais perguntas elaboradas pelos alunos 

sobre a imigração. 
24

 PANIAGO, M. C. T. Viçosa: mudanças sócio-culturais, evolução histórica e tendências. 

Viçosa: UFV / Imprensa Universitária, 1990, p. 84. 

Além desses grupos de imigrantes, os alunos encontraram 

estudantes estrangeiros que estavam na cidade por u m tempo 

determinado para estudar, em função dos intercâmbios da 

Universidade Federal de Viçosa com outros países, sobretudo 

latino-americanos.  Esses despertaram um grande interesse nos 

alunos,  já que conviviam e circulavam num mesmo espaço 

físico, o Campus Universitário (Biblioteca Central,  Restaurante 

Universitário etc.).  

Os alunos constataram, em levantamento realizado no 

Registro Escolar da UFV, que no ano de 2000, do total  de 

estudantes de graduação, 04 eram da América do Sul,  05 da 

América Central e Caribe e 21 de países africanos, estes em sua 

maioria de língua portuguesa. Quanto aos estudantes da 

pós-graduação, 26 eram da América do Sul, 07 da América 

Central e 41 da África. Nas entrevistas, o grupo observou que, 

em geral,  eles vêm através de convênios realizados com a UFV, 

sobretudo na área de ciências agrárias, para aprender e, ou, 

aperfeiçoar seus conhecimentos com o intuito de levar novas 

tecnologias para seus países de origem.  

Sobre esses estudantes,  os alunos observaram que a 

maioria reclamou do custo de vida no país,  das dificuldades 

financeiras, de emprego, da falta de responsabilidade do Estado 

brasileiro para com a saúde e a educação, entre outros.  Nesse 

ponto, teve-se que alertar os alunos para o fato de que, apesar  

das reclamações, esses es trangeiros vêm de países que 

apresentam problemas socioeconômicos muito parecidos com 

os do Brasil.  Problemas que podem ser analisados dentro da 

ótica da exploração exercida sobre os países lat ino -americanos 

e África,  em geral ,  mas que, mesmo assim, o Bras il  ainda se 

constitui  como um país que oferece melhores oportunidades de 

trabalho e,  conseqüentemente, de melhoria das  condições de 

vida.  

 Esses dados foram importantes, pois acabaram gerando 

uma discussão polí tica sobre o papel do Estado na sociedade e 
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como esse papel se relaciona diretamente com a vida dos 

indivíduos, fazendo com que eles se deslocassem no espaço em 

busca de uma vida melhor. Como exemplo, citaram o caso de 

alguns estudantes que vieram da África não necessariamente 

porque queriam estudar,  mas porque viram nas bolsas de estudo 

e convênios uma ótima possibilidade para fugir de seus países 

em guerra.  

Os alunos também relataram que foi interessante 

conhecer as principais dificuldades adaptativas desses 

estrangeiros, sobretudo no que tange à qu estão cultural , como 

alimentação, idioma e moradia,  bem como aquilo que eles 

consideram exótico em nossa sociedade –  o convívio próximo 

entre as pessoas, as relações de vizinhança, ―o jeito de dançar,  

essa coisa de popozuda, as festas‖.
25

 Esses dados foram 

importantes, pois os alunos tiveram que aprender não só a ouvir 

o outro –  o diferente -, mas também de respeitá -lo como 

indivíduo portador de uma cul tura diferente e que precisa 

conviver num mesmo tempo e espaço, a cidade de Viçosa.  Nesse 

ponto, o trabalho permitiu abordar a questão das identidades 

culturais e, dentro delas,  as diferenças de valores, religiões etc.,  

tão importantes para o convívio harmonioso num mundo que se 

diz em processo de globalização.  

Do ponto de vista do professor,  consideram -se os 

resultados apresentados pelos alunos positivos,  uma vez que 

eles conheceram um pouco mais de sua própria história e das 

relações sociais existentes na  comunidade em que viviam, 

conseguindo articular os motivos internos e externos que 

impulsionaram a imigração para o Brasil no Século XIX, com a 

identificação de grupos que aportaram em sua cidade, naquela 

época, e também em outros contextos. Apesar dos mo tivos ou 

interesses bem parecidos com os do passado, eles encontraram 

diferenças e singularidades individuais nos depoimentos, que 
                                                           
25

 Entrevista do professor David Joseph Nemcok, americano que se radicou em Viçosa, aos 

alunos da turma 2C. 

os ajudaram a entender melhor a configuração das diversas 

identidades culturais em sua comunidade.  

O trabalho final dos alunos explorou bem os recursos 

audiovisuais,  através de fotografias,  gravação de entrevistas, 

edição de filmes e até contou com uma mostra de objetos 

pessoais emprestados pelos entrevistados. Esse trabalho foi  

apresentado e discutido com toda a turma, que, dep ois,  

respondeu a um questionário sobre a avaliação dessa atividade 

proposta pelo professor. 
26

 A partir de resultados
27

 abordados 

mais detalhadamente à frente,  acredita -se ter contribuído para 

que o processo de aprendizagem se desse de forma mais ativa e 

participativa para o aluno, permitindo que ele se interessasse 

mais em compreender as interações entre passado e present e e 

se reconhecesse como produto e produtor de conhecimento 

histórico.  

 

2 - OS SINDICATOS EM VIÇOSA 

 

A proposta de se realizar um levantamento dos principais  

sindicatos encontrados na cidade de Viçosa partiu da intenção 

de articulá-los com o conteúdo visto pelos alunos quando 

estudavam a Revolução Industrial como elemento central da 

consolidação de um novo mundo: o capitalista.  Dentro dessa 

perspectiva,  discutiram-se os resultados humanos e sociais  

dessa revolução, isto é, o impacto gerado nas relaç ões entre os  

indivíduos em seu cotidiano, mediado pelo mundo do trabalho.  

  

Partindo de uma abordagem marxista, estudou -se esse 

mundo como sendo aquele que opôs capitalistas (donos dos 

meios de produção) e trabalhadores (possuidores da força de 

trabalho),  na propalada luta de classes.  Nesse contexto,  

analisou-se o início do movimento operário europeu, desde o 
                                                           
26

 Este questionário está reproduzido no Anexo III, no final do artigo. 
27

 Ver a última parte do artigo, intitulada: Resultados e conclusão. 
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Luddismo até a estruturação dos ―Trade Unions‖ e a formação 

dos primeiros sindicatos no Século XIX, quando os 

trabalhadores começaram a tomar consciên cia de sua classe e 

passaram a se organizar em associações que lhes 

possibilitassem lutar por melhores condições de vida,  via 

contestação da ordem burguesa.  

Depois dessa etapa em que se trabalhou com a análise de 

vários textos
28

 para dar subsídio teórico aos alunos, 

conduziu-se a presente pesquisa em torno dos sindicatos 

existentes na cidade, para que eles buscassem as relações de 

mudança e permanência entre esses e o conteúdo estudado. 

Exigiu-se que os grupos apresentassem uma lista com todos os 

sindicatos da cidade, mas que analisassem mais detalhadamente 

apenas 2, que eles mesmos definiriam. Ness a escolha, alguns 

grupos privilegiaram os sindicatos mais fortes,  enquanto outros 

preferiram aqueles de mais fácil acesso e pesquisa.  Isso exigiu 

uma intervenção do professor após a apresentação dos trabalhos 

pelos grupos, para mostrar que toda escolha, ao  veicular um ou 

outro discurso, era fundamental para a compreensão de qual  

história seria criada e, ou, contada pelos alunos.  

No geral , eles trabalharam com a noção de que os 

sindicatos representam ―a associação de trabalhadores 

assalariados de determinado setor econômico que têm a função 

de defender ou melhorar as condições do contrato de trabalho, 

mediante pressão sobre os empregadores ou o estado‖
29

,  

envolvendo ações ―coletivas para prot eger e melhorar o próprio 

nível de vida por parte de indivíduos que vendem sua força de 
                                                           
28

 Entre eles :  MARX, K.  e  ENGE LS, F. ,  O Manifesto  Co munista ;  

ENGELS, F. ,  O movimento operário:  do Luddismo ao Cartismo ;  

HENDERSON, W. O. ,  O desenvolv imento do  sindica li smo operário ,  

apud  FARIA, R.  M. História 1 ,  Belo  Hor izonte:  Lê,  1995 .  ANTUNES, R.  

L.  C. ,  O que é s indical ismo .  São Paulo:  Brasi l iense,  1982 e HOBSBAWM, 

E.  J .  Mundos do trabalho:  novos estudos sobre histór ia operária.  Rio 

de Janeiro :  Paz  e  Terra,  1987.  
29

 OLIVEIRA, P. S., Introdução à sociologia. São Paulo: Ática, 2000. 

trabalho‖
30

.  Diferenciou-se essa noção daquela relativa aos 

sindicatos surgidos na segunda metade do Sécul o XIX, que 

tinham como ―função primeira impedir que o operário se veja 

obrigado a aceitar um salário inferior ao mínimo indispensável 

para o seu sustento e o da sua família (.. . ) na luta contra o 

despotismo e a dominação do capital‖
31

 e, para isso,   ―pregava a 

violência revolucionária como a única negação eficaz da ordem 

burguesa existente‖
32

.  Com isso, acredita-se ter dado suporte 

para a fase seguinte, a pesquisa de campo.  

As pesquisas constataram que os primeiros sindicatos de 

Viçosa surgiram como associações que tinham o objetivo de 

promover atividades de lazer para os sócios e que, com o t empo, 

foram tomando um perfil  diferente,  mais politizado e engajado 

na luta de classes.  Entre os sindicatos encontrados estão o 

Sindicato dos Funcionários da Prefeitura Municipal,  o 

Sindicato de Trabalhadores nas Indústrias da Construção e o 

Sindicato de Produtores e o dos Trabalhadores Rurais de 

Viçosa.  Estes quase não têm força polí tica na comunidade, 

sobretudo o de trabalhadores rurais (incluindo algumas cidades 

da região), uma vez que os assuntos relacionados a esse campo 

são tratados pelas cooperativas rurais.   Os alunos perceberam 

que a presença de sindicatos em Viçosa se restringia a poucas 

associações de trabalhadores, com a ressalva de que os mais  

fortes estavam ligados à área de educação, como o Sindicato 

Único dos Trabalhadores em Educação/MG e a queles 

relacionados à Universidade Federal de Viçosa.  Isso se deve, 

entre outros, ao fato de que boa parte da cidade gira em torno da 

Universidade, uma vez que Viçosa não tem um pólo industrial  

nem um setor comercial forte.  

                                                           
30

 Ver trabalho Os sindicatos em Viçosa, turma 2C/2000, COLUNI. 
31

 ANTUNES, R. L. C. O que é sindicalismo. São Paulo: Brasiliense, 1982, p. 13. 
32

 PAZZINATO, A. L., História Moderna e Contemporânea, São Paulo: Ática, 1997, p. 

182. 
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Na etapa seguinte, a das entrevi stas
33

,  a maioria dos 

trabalhos privilegiou os membros e presidentes da ASPUV 

(Seção Sindical  dos Docentes da UFV) e ASAV (Associação dos 

Servidores Administrativos da UFV). A opção por esses dois 

sindicatos, de acordo com o relato dos alunos, deve -se ao fato 

de eles estarem mais diretamente relacionados ao seu cotidiano, 

vivenciado no Campus Universitário,  onde encontram cartaz es, 

chamadas para assembléias,  discussões e eventuais 

manifestações. Então, mais uma vez, os grupos foram alertados 

para o cuidado com a análise do discurso produzido, pois,  ao 

entrevistar apenas presidentes ou filiados,  pode -se cair no erro 

de contar uma história parcial,  isto é, do ponto de vista de 

determinado grupo, com os seus interesses,  perdas ou 

conquistas em jogo. Logo, os depoimentos dos entrevistados 

deveriam ser analisados considerando os vários sujeitos 

envolvidos.  

Um grupo da 2ª série A conseguiu demonstrar como 

ocorreu a formação de um sindicato de servidores da 

Universidade, o SINSUV (Sindicato dos Servidores da UFV), a 

partir de divergências com a ASAV (Associação dos Servidores 

Administrativos da UFV). Para os alunos, esse foi um dado 

muito interessante, pois, se os sindicatos mais fortes estavam 

vinculados à Universidade, como se explicava o aparecimento 

de uma dissidência política entre a representação dos servidores 

de uma mesma instituição? Com esse questionamento, eles 

descobriram que o SINSUV
34

 tinha cerca de 2.200 associados, 

dos quais 1.500 contribuíam com 0,5% do salário, abrangendo 

cerca de 60% dos funcionários da UFV. Esse sindicato, apesar 

de participar de movimentos de resistência tais como greves e 

reivindicações salariais, atuava mais como um órgão de 

assistência social ao servidor oferecendo xerox, tratamento 

                                                           
33

 Ver Anexo II, no final do trabalho, com as principais perguntas dirigidas aos 

entrevistados, a respeito dos sindicatos de Viçosa. 
34

 Data de fundação de 3 de janeiro de 1990. 

odontológico mais barato,  descontos em supermercados, 

açougues e escritórios de advocacia e contabil idade. Em 

oposição, a ASAV
35

 congregava 3.200 associados, que pagavam 

a mensalidade de 1% do salário bruto.  Essa associação era 

filiada à CUT através da FASUBRA, o que foi  apontado pelos 

alunos como o aspecto que a diferenciava substancialme nte da 

SINSUV, tornando-a um órgão mais polit izado. Mesmo 

oferecendo atividades recreativas,  sociais e benefícios como a 

outra,  ela participava mais ativamente dos movimentos 

nacionais de resistência ao governo, tendo obtido importantes 

conquistas nos quadros administrativos da UFV. Essa parte do 

trabalho foi particularmente interessante,  pois acabou 

originando um debate que envolveu a turma toda numa 

discussão em torno da criação de um sindicato de servidores 

federais com o incentivo e apoio da própria adm inistração da 

Universidade.  

De acordo com o relato dos alunos, o trabalho foi válido, 

pois eles puderam entender a importância dos sindicatos na vida 

da classe trabalhadora em prol de seus direitos trabalhistas e 

políticos, bem como na melhoria da qualidade de vida, e 

perceber as dificuldades encontradas por esses órgãos em sua 

afirmação como categoria diante do governo. Vários alunos 

ainda contaram a surpresa de saber que determinados ganhos e 

conquistas sociais e até esportivas da cidade se deram a partir  

da luta de tais sindicatos.  Além disso, conscientizaram -se da 

necessidade de uma reflexão constante e geral sobre os grandes 

problemas do país, especificamente aqueles relacionados à área 

de educação, no intuito de garantir o tão propalado refrão de 

―luta  por uma escola pública,  gratuita e de qualidade‖
36

.  

 

                                                           
35

 Data de fundação de 26 de junho de 1984. 
36

 Aspectos ressaltados como importantes pelos alunos da turma 2 A  na entrevista 

concedida pelo Prof. José Dionísio Ladeira, secretário de Divulgação da ASPUV.  
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RESULTADOS E CONCLUSÃO: UMA AVALIAÇÃO DO 

TRABALHO 

 

Concluídas as etapas de pesquisa,  elaboração e 

apresentação dos trabalhos pelos grupos, partiu -se para a 

avaliação. Em termos quantitativos, o trabalho foi valorizado 

em seis pontos,  sendo distribuídos de acordo com os seguintes 

cri térios: apresentação oral  por todos os membros do grupo; 

criatividade na uti lização dos recursos e dinâmica de 

apresentação; relatório do processo da pesquisa,  explicitando 

as fontes e dificuldades encontradas; trabalho escrito, 

constando a bibliografia e os aparatos teó ricos; contato com o 

professor durante a pesquisa;  e consistência das informações 

obtidas de acordo com o tema e suas relações com o conteúdo 

estudado em sala de aula.  

Em termos qualitativos e, do ponto de vista do professor,  

consideraram-se os resultados extremamente positivos, uma 

vez que a maioria dos grupos se dedicou efetivamente ao 

trabalho, produzindo fotografias,  cartazes, trabalhos escritos 

bem fundamentados e inclusive vídeos, nos quais se 

identificaram relações estabelecidas pelos alunos entre s ua 

realidade imediata e o conteúdo estudado durante o ano.  

Acreditou-se, no entanto, que a avaliação geral  dessa 

nova proposta para o processo de ensino -aprendizagem não 

deveria ser feita apenas pelo professor,  para não correr o risco 

da parcialidade, de forma a encontrar nas apresentações dos 

alunos respostas que atingissem os objetivos propostos. Assim, 

elaborou-se um questionário
37

 que foi enviado aos alunos, para 

que fizessem uma avaliação geral do trabalho. Perguntou -se o 

que eles acharam dos temas selecionados, que recursos 

didáticos foram mais interessantes como instrumento de 

pesquisa,  se o trabalho tinha enriquecido os conhecimentos 

                                                           
37

 Ver Anexo III, no final do trabalho, com o questionário enviado aos alunos. 

sobre a história de Viçosa e,  ainda, se ―deveríamos‖ fazer  

outros trabalhos desse tipo com futuros alunos. Para finalizar,  

pediu-se a estes que apontassem críticas ao trabalho do 

professor.  

 Depois de receber as respostas,  tabularam -se e 

sistematizaram-se os dados. Do total  de alunos que 

responderam ao questionário de avaliação, 96,54% 

consideraram o t ipo de trabalho e os temas abordados 

interessantes; apenas 3,46% acharam chatos. Além disso,  eles 

escolheram as entrevistas como os melhores recursos utilizados 

durante a pesquisa e apresentação, seguidas da fotografia, do 

vídeo, da pesquisa bibliográfica, da dramatização e da 

confecção de cartazes. Com base nesses dados, pôde -se 

confirmar que alguns dos objetivos iniciais, no que tange a 

novas propostas de ensino-aprendizagem, começavam a ser 

atingidos.  

Perguntados se esse t ipo de trabalho deveria ser aplicado 

aos alunos das outras séries, 89% deles responderam que sim. 

Entre as justificativas dadas à resposta,  encontrou-se desde 

―sim, eles devem fazer porque nós fizemos‖
38

 até ―sim, pois é 

outra forma de aprender que ajuda a gravar melhor, quando é 

bem feita‖.  Esse depoimento é interessante,  pois,  mesmo com 

uma proposta de ensino diferente,  o aluno ainda manteve o 

termo ―gravar‖ como se a História fosse algo que demandasse a 

―decoreba‖ e as entrevistas o t ivessem ajudado a ―decorar‖ de 

uma forma mais fácil. E nesse ponto o papel do professor foi  

fundamental para mostrar ao aluno que História não é a fixação 

de datas ou fatos, como propalada pela versão positivista,  mas 

que ela deve estar voltada para a compreensã o de um processo, 

dentro de uma estrutura social , econômica, polí tica e cultural  

específica.  Outros alunos disseram que foi uma boa 

oportunidade ―de conhecer melhor a história local , podendo 
                                                           
38

 Os trechos destacados que vêm a seguir foram retirados das várias respostas dadas pelos 

alunos no questionário proposto pelo professor. 
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relacioná-la num contexto maior‖ e ―para formar o cidadão 

local, sabendo o que foi feito no passado para construir um bom 

futuro‖. De posse dessas respostas, começou -se a vislumbrar a 

constatação daquilo que se supunha antes,  isto é, de que o 

ensino da História da comunidade permite ao aluno uma 

interação maior com o seu ambiente sócio-histórico. E, se esse 

ensino parte do pressuposto de que o aluno tem uma 

participação ativa na construção do conhecimento, fica mais 

fácil  entender por que para ele,  ―esse tipo de trabalho deixa o 

conteúdo visto em História menos teórico e , conseqüentemente, 

mais didático, mais interessante‖.  

Também, encontraram-se alunos que não gostaram dos 

trabalhos, cuja principal justificativa foi o fato de serem 

atividades ―grandes‖ e que requerem muito tempo e, ―por serem 

temas diferenciados, poderiam ser abordados através de 

palestras‖. A resposta de uma aluna instigou a autora quando ela 

afirmou que ―os conhecimentos adquiridos nesses trabalhos não 

são passados como conteúdo pelos professores‖. Constatou -se,  

então, a necessidade de abordar uma Histó ria mais voltada para 

a realidade do próprio aluno, já que nos currículos, programas 

oficiais e na maioria dos livros didáticos a História ensinada 

pouco diz sobre a singularidade local. E é a partir dela que se 

acredita que os alunos podem ―conhecer melho r e ter visão 

crítica‖.  

Foi necessário, ainda, saber se o trabalho proposto pelo 

professor t inha enriquecido os conhecimentos que os alunos 

tinham sobre a história de Viçosa e de que maneira. Levantando 

as respostas, viu-se que 63% deles responderam que sim ,  

enquanto 37% acharam que pouco ,  e nenhum deles optou por 

muito pouco  ou nada .  No geral , a justificativa dada por aqueles 

que responderam sim  era de que o trabalho tinha ajudado a 

ampliar o conhecimento sobre os assuntos propostos, bem como 

a ―enriquecer  os meus conhecimentos não só da região, mas 

proporcionou maior assimilação dos processos imigratórios 

como um todo, já que as entrevistas foram muito ricas‖. Para 

alguns alunos que eram de outras cidades e, portanto,  não 

conheciam quase nada sobre Viçosa,  o trabalho foi bom, pois 

―entrevistei  pessoas diferentes, com outras idéias,  outras  

culturas, modo de vida muito diferente, o que me enriqueceu‖. 

Há também aqueles que acharam o trabalho chato,  pois ―o aluno 

que não mora em Viçosa não se interessa em sabe r sobre a 

cidade‖. Surpreendeu, no entanto, quando se leu que o trabalho 

―ajudou a matar minha curiosidade em saber o que leva pessoas 

a virem para o Brasil e o que elas achavam. Além disso, observei 

o claro afloramento nacionalista em mim e em meus colega s‖. 

Instigados com esse depoimento, perguntou -se ao aluno o que 

ele queria dizer com ―afloramento nacionalista em mim‖. 

Segundo ele, ―nacionalismo‖ seria a valorização e o 

reconhecimento do Brasil como um país melhor que os outros, 

mesmo com os vários problemas socioeconômicos e políticos  

que ele apresenta. A partir dessa resposta, constatou -se a 

necessidade de trabalharmos mais os conceitos de nação e 

nacionalismo em sala de aula, para rever esse conceito,  

associado pelo aluno ao sentimento de,  simplesment e,  amar o 

País.  

 Para finalizar,  pediu-se aos alunos que apontassem 

críticas aos trabalhos sugeridos pelo professor.  Essa, talvez,  

tenha sido a parte mais interessante,  uma vez que foi uma forma 

de a autora se reavaliar,  tendo um ―feed back‖ do seu 

desempenho enquanto professor -educador.  Foi oportuno 

observar que muitos deles tiveram bastante seriedade na análise 

e na crítica daquilo que não gostaram no professor e do que 

poderiam ter feito melhor.  

A mais comum das reclamações foi o pouco tempo que 

tiveram para realizar todas as etapas de pesquisa,  sobretudo no 

―colégio onde a demanda de carga horária para estudar é alta e 

por isso o professor deveria dar mais parâmetros –  fontes, 

apoio, orientação‖. Essa é uma observação extremamente 
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válida, pois se viu que, apesar de o trabalho, em sua maioria 

parecer interessante para eles, talvez teria sido mais proveitoso 

se a autora, no caso a professora, tivesse reduzido os temas e se 

dedicado mais à orientação. No entanto,  atrelou -se essa 

dificuldade dos alunos ao fato de eles terem de buscar,  

sozinhos, as suas fontes e informações, principalmente porque 

dependiam da ―boa vontade de terceiros que nem sempre estão 

dispostos a fornecer informações‖.  Aproveitou -se esse 

momento para mostrar aos alunos as dificuldades do 

pesquisador em ter acesso às suas fontes e a importância de seu 

trabalho detetivesco, enfocando a história como um campo de 

conhecimento não acabado e único, mas produzido e suscetível  

a influências e subjetividades que cada historiador passa para 

seu objeto de estudo, por mais que tente ser imparcial .  

A avaliação feita pelos alunos foi fundamental , para 

confirmar a idéia inicial deste trabalho, de que o ensino de 

História ainda tem ocorrido dentro de uma perspectiva da 

historiografia tradicional, na qual el es são colocados como 

meros receptores dos conhecimentos únicos e verdadeiros, 

expostos pelo professor. Faz-se necessário,  então, inovar a 

metodologia para um aprendizado mais significativo, no qual o 

aluno se entenda como sujeito ativo da história e produ tor de 

conhecimento sobre essa história. E essa experiência de 

pesquisa envolvendo a comunidade fez a autora acreditar numa 

das possibilidades, uma vez que ―através de temas atuais, com 

entrevistas, vídeos e pesquisas‖ ―pude ampliar a minha visão 

social  e populacional de Viçosa‖, fazendo um ―paralelo Viçosa 

/ Minas Gerais / Brasil  /  Mundo‖. Outro aluno, falando dos 

sindicatos, afirmou que ―adquiri mais conhecimento sobre eles, 

como lutam pelos ‗nossos‘ (sic) direitos e os obstáculos que 

encontram para o desenvolvimento de um trabalho consciente,  

que deseja melhorar a nossa vida‖.  

Constatou-se que alguns alunos conseguiram relacionar 

os temas estudados e a sociedade em que viviam, de maneira 

mais agradável e prazerosa para uns, desinteressante e chata 

para outros. Alguns deles continuaram com a idéia de que a 

História era a gravação de fatos e nomes e,  nesse ponto, a autora 

começou a perceber determinados limites nos resultados do 

trabalho. Ainda que o objetivo inicial  fosse propor o ensino de 

forma mais atraente e significativa,  para fugir dos modelos  

tradicionais,  em alguns momentos a experiência pareceu não 

contribuir efetivamente para as transformações de melhoria,  

então desejadas. Uma série de questões foram, assim,  

suscitadas para a autora/professora ref letir.  

No entanto,  confirmou-se que há necessidades urgentes 

de mudanças nas concepções e,  sobretudo, na prática do ensino 

de História,  ―partindo -se do presente,  daquilo que representa o 

interesse e as necessidades dos alunos,  em direção ao passado, 

na busca da explicação.. . através de um movimento dialético 

entre presente-passado-presente,  e na aprendizagem 

geral-específico/específico-geral,  tornando-se significativa,  

capaz de mudanças sociais‖
39

.   

                                                           
39

 MACHADO, I. A. P., op. cit., p. 225. 
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ANEXO  I  

 

 PRINCIPAIS PERGUNTAS ELABORADAS PELOS 

ALUNOS QUE TRABALHARAM O TEMA ―IMIGRANTES 

EM VIÇOSA‖  
 

-  Nome, nacionalidade, idade.  

-  O que fazia no país de origem?  

-  Qual o motivo da vinda para o Brasil?  E para Viçosa?  

-  O que faz hoje no país?  

-  Qual era a imagem que tinha do Brasil  e de Viçosa?  

-  Há quanto tempo reside no Brasil?  E em Viçosa?  

-  Veio em comunidade, com a família ou sozinho? Por quê?  

-  Qual foi a primeira impressão ao che gar ao país e à cidade?  

-  Como foi a trajetória até chegar aqui?  

-  Teve alguma assistência ao chegar aqui?  

-  Como foi o período de adaptação?  

-  Quais foram as maiores dificuldades?  

-  O que achou mais exótico na cultura brasileira?  

-  Arrependeu-se de ter vindo para o Brasil?  E para Viçosa?  

-  Ainda tem contato com sua cultura?  

-  Do que sente mais falta?  

-  Pretende voltar a seu país de origem? Quando? Para quê?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

PRINCIPAIS PERGUNTAS ELABORADAS PELOS 

ALUNOS QUE TRABALHARAM O TEMA ―SINDICATOS 

EM VIÇOSA‖  
 

 

-  Nome do sindicato  

-  Como e quando foi fundado este sindicato?  

-  Qual a finalidade e importância deste sindicato?  

-  Como é organizado este sindicato?  

-  De que forma ele atua na sociedade?  

-  Quais foram os principais movimentos políticos ou sociais 

que contaram com a participação deste sindicato?  

-  Como é a relação do sindicato com o governo?  

-  Qual é a influência que este sindicato exerce na instituiçã o 

onde trabalham seus filiados?  

-  Quais foram as principais conquistas deste sindicato?  

-  Que benefícios sociais estes sindicatos garantem a seus 

filiados? 

 

ANEXO III 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE OS TRABALHOS DE HISTÓRIA 

DESENVOLVIDOS COM OS ALUNOS DA 2ª  SÉRIE DO COLUNI NO 

ANO DE 2000 

Marcar com um X as opções abaixo, de acordo com o seu trabalho. 

Nome ___________________________________________________ 

turma ________ 

 

1- O SEU GRUPO TRABALHOU O TEMA 

 

___ Imigrantes em Viçosa ___ Partidos políticos em Viçosa  ___ 

Sindicatos em Viçosa 

___ Movimentos sociais da Igreja ___ Sistema eleitoral ___  

 

2- OS TEMAS ABORDADOS E O TIPO DE TRABALHO EM GERAL 

FORAM  

___ Interessantes ___ Chatos   

 

3- ENTRE OS RECURSOS UTILIZADOS NOS TRABALHOS, 

MARQUE O QUE VOCÊ ACHOU MAIS INTERESSANTE  

___ vídeo ___ entrevistas ___ pesquisa bibliográfica ___ 

fotografias 

___ cartazes  ___ dramatização 

 

4- O SEU TRABALHO E O DE SEUS COLEGAS ENRIQUECEU OS 

SEUS CONHECIMENTOS SOBRE A HISTÓRIA DE VIÇOSA, OU DE 

ALGUM MODO VALEU PARA VOCÊ? 

___ muito ___ pouco ___ muito pouco  ___ nada 

JUSTIFIQUE 

_________________________________________________________ 

 

5- VOCÊ ACHA QUE ESTE TIPO DE TRABALHO DEVERIA SER 

APLICADO AOS ALUNOS DAS SEGUNDAS SÉRIES? 

___ sim  ___ não 

Justifique 

_________________________________________________________  

 

6- QUE CRÍTICAS VOCÊ APONTARIA AO TRABALHO SUGERIDO 

PELO 

PROFESSOR?_____________________________________________  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: DIMENSÕES DO SABER E DO 

ENSINO DE HISTÓRIA 

 

DIMENSÕES DE UMA HISTÓRIA OFICIAL - O ESFORÇO DE 

LEGITIMAÇÃO DE UMA HISTÓRIA DE AUTORITARISMO: O 

GOVERNO MÉDICI (1969/1974) 

 

Ronaldo Sávio Paes Alves 

Mestre em História Social – UFF; 

 Docente da Faculdade Além Paraíba 
 

 O presente trabalho aborda o esforço de legitimação do governo do 

General Emílio Garrastazu Médici, entre os anos de 1969 e 1974, 

implementado oficialmente pela AERP – Assessoria Especial de Relações 

Públicas, órgão oficial de propaganda do governo, perpassando por sua 

inserção no processo educacional. Para chegar até a questão da educação 

(objeto central deste trabalho), e embasar a hipótese de que se tornou capital 

para o governo golpista interferir na formação educacional do brasileiro a 

fim de resguardar seus interesses e solidificar sua legitimação, foi 

necessário verificar alguns elementos referentes aos aspectos de dominação 

cultural e ideológica, repressão e violência simbólica, bem como ao 

binômio ufanismo/patriotismo. 

O Contexto Sócio-político 

Procurando observar e identificar o contexto político, econômico e 

social da época, verificamos que o momento da posse de Médici representa 

um fechamento de qualquer canal democrático possível de ser estabelecido 

na relação Governo X Sociedade. Principalmente pelo fato de Médici ter 

assumido o governo à sombra do AI-5, e por ter feito uso de suas 

prerrogativas em larga escala. Assim, o momento era de repressão 

(perseguição, prisão, tortura e morte) a todo e qualquer movimento 

oposicionista. Travava-se no Brasil, o que costumamos chamar de Guerra 

Suja entre a guerrilha urbana e rural, e os organismos oficiais de repressão. 

Contrastando com esse quadro de guerra, a sociedade (principalmente a 

classe média) vivia a euforia do MILAGRE ECONÔMICO BRASILEIRO, e 

a sua febre de consumo. 

 O Milagre foi assim chamado por ter conseguido um rápido e 

significativo crescimento da economia. O MEB foi alavancado por uma 

economia recessiva anterior à sua vigência. Suas justificativas eram o 

crescimento e o combate a inflação; seu objetivo era o favorecimento das 

grandes empresas e grupos financeiros; a economia recessiva foi seu ponto 

de partida. Seu resultado foi um crescimento frágil e o aumento da clivagem 

social entre a classe trabalhadora e a classe média, principalmente os mais 

abastados.  

Assim, tendo em vista os contrastes vivid os naquele momento, 

o governo buscou no uso da propaganda, na popularização da 

imagem do Presidente Médici e na formação educacional a sua 

legit imação junto à sociedade, a formação de um consenso em 

torno dos seus argumentos e a concordância para com as su as 

práticas. A propaganda trabalhada pela AERP foi a que 

chamamos de ideológica ,  pelo fato dela não ter sido comercial.  

Sua intenção era na verdade, a de formar a maior parte das 

idéias dos membros da sociedade. É utilizada na busca de um 

controle ideológico normalmente impetrado por um sistema de 

governo baseado no autoritarismo e na centralização.  

Num regime autoritário,  existe a violência física, que serve de 

medida coercitiva contra qualquer discordância que possa vir a 

existir . Porém, a necessidade de  legitimação é muito comum nos 

regimes autoritários. Desta forma, na sua tentativa de se 

legit imar, o Estado pode também se utilizar da violência 

simbólica ,  na tentativa de formar um consenso junto a 

sociedade. Chamamos de violência simbólica a iniciativa do 

Estado em estabelecer uma dominação ideológica, cultural e 

comportamental  da sociedade. Para tanto,  junto à propaganda, 

torna-se indispensável o controle da formação educacional da 

sociedade.  

Com a posse de Médici,  a chefia da já existente AERP passou 

para o Coronel Octávio Costa. Seu trabalho foi absolutamente 
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educativo e visou explorar duas vertentes: a popularização da 

figura do presidente Médici;  e a criação de uma relação de 

comprometimento da sociedade para com o governo militar.   

Uma das iniciativas da AERP foi tornar a figura do 

presidente Médici muito mais popular. É claro que para isso 

concorreu também a espontaneidade de Médici,  que sempre se 

apresentou como bom e simpático (quando na verdade foi no seu 

governo em que se deu um aumento signifi cativo da escalada da 

violência política). Analisando seus discursos e 

pronunciamentos, podemos perceber que ele se colocava como 

transparente,  firme, justo, cristão, voltado para a família, o 

trabalho e o país.  

Nas produções da AERP encontra -se uma postura que 

podemos chamar de Lógica do Comprometimento ,  e é na minha 

opinião aí onde reside a grande diferenciação do seu trabalho. 

Costa não pretendeu fazer uma prestação de contas, como seu 

antecessor, nem tão pouco exaltar o governo. Pelo contrário,  

enalteceu a participação da sociedade como elemento chave nas 

conquistas do país. Ele, o povo era co -participante, e 

co-responsável pelo crescimento do país.  E num regime 

ditatorial , o que geraria no povo este ímpeto de participação? 

Alguns elementos respondem a esta questão: os resultados 

imediatos apresentados pelo MEB; o tom das campanhas e 

filmes de TV produzidos pela AERP, que falavam de amor, 

fraternidade, participação, solidariedade, família, civismo, 

patriotismo, prosperidade; e a alteração dos parâmetros 

educacionais e dos conteúdos de História,  e a reestruturação dos 

cursos superiores.  

Dos sentimentos trabalhados pela AERP, o patriotismo 

foi o que mais se destacou. Nele se resume não somente o amor 

á pátria,  mas também a idéia do compromisso com a construç ão,  

o desenvolvimento e a soberania nacional. O patriotismo 

tornou-se a mola-mestra das campanhas oficiais, e dos 

parâmetros de História e Estudos Sociais.   

A Educação no Sistema Repressivo  

 A repressão desenfreada que se abateu sobre o país 

atingiu camadas sociais diferentes, incluindo -se aí  

profissionais ligados à educação e estudantes. Reitores foram 

demitidos; projetos educacionais populares suspensos e/ou 

cancelados professores de todos os níveis e estudantes,  

principalmente universitários foram expulsos das instituições;  

interventores foram nomeados para universidades públicas;  

entre outras medidas.  

 O aparato repressivo que implantou o ―terror‖ e o temor 

político e ideológico no seio da educação brasileira esteve 

representado na edição do Decreto-Lei 477 de fevereiro de 

1969 .  Este decreto classificava como infração disciplinar a 

participação em qualquer movimento de resistência ao regime. 

Somente no último mandato presidencial  da ditadura militar –  

João Figueiredo –  é que o Congresso Nacional revogou t al 

dispositivo de lei .  

 A coerção física na sua aplicação em larga escala atingiu 

diretamente aos opositores do regime independente de 

ocupação profissional. Desta forma, incluem-se aí professores e 

estudantes.  Vale destacar que o fortalecimento do Movimento 

Estudantil  após o ano de 1968 fez com que aumentassem a 

perseguição, prisão, tortura e morte dos seus componentes.  

 As conseqüências para educação de tamanha repressão e 

falta de espaço, foram previsíveis: desespero e apatia. O 

desespero culminou normalmente no abandono da carreira. A 

apatia resultou de um crescente desinteresse para com o ensino, 

bem como a falta de incentivos para os jovens que desejassem 

ingressar na carreira.  

 É fato que o golpe de 1964 serviu para pôr no poder,  

grupos que deveriam não só manter os privilégios da classe 

dominante,  mas também aumenta-los.   Neste período então, a 

educação tornou-se um grande negócio para os grupos privados.  

Além do ―ataque‖ aos movimentos de educação popular, a  
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estrutura do governo providenciou um sistemático 

sucateamento do ensino público em todos os níveis.  

 Esta iniciativa gerou um aumento na procura por 

instituições particulares de ensino, para a camada da sociedade 

que pudesse arcar com as despesas. Mesmo para os que por 

ventura não pudessem assim proceder, o governo criou 

programas de bolsas e/ou financiamentos.  

 Sob a égide de que estava investindo na ampliação da 

educação, o governo criou um imposto para custear a educação 

pública chamado Salário-educação .  É evidente que os 

empresários da educação conseguiram um meio de sair lucrando 

com esta medida que previa como alternativa para o não 

recolhimento deste imposto, estabelecer convênios de 

concessão de bolsas de estudo em instituições privadas.   

 A realidade, porém é muito mais dura, tendo em vist a que, 

comprovadamente   houve uma diminuição dos investimentos da 

União no setor. Haja vista que em 1974 o Brasil ocupava o 9
o
 

lugar em Produto Nacional Bruto,  e o 13
o
 em termos de gastos 

públicos.  

Contrariando a lógica publicitária da AERP, alguns dos 

defensores do regime apregoavam que se a renda estava mal 

distribuída, era porque uns tinham mais acesso à escola do que 

outros,  e aí residia o motivo para tamanha desigualdade.  

A bem da verdade, os números de analfabetismo e evasão 

escolar eram alarmantes.  Com pretexto de estar ampliando a 

alfabetização no país, foram criados ainda o Projeto Minerva  

(ensino supletivo feito através do rádio) e o Mobral (que 

deveria levar a alfabetização ao interior do país).  Encontramos 

aqui também conceitos de Integração social nacional,  

exaustivamente trabalhados em campanhas publicitárias da 

AERP.  

De qualquer forma os resultados colhidos foram péssimos 

para um país que se dizia buscar o crescimento e o 

desenvolvimento.   

No Dia-a-dia da Sala de Aula  

 Nas salas de aula,  era preciso se construir um ideário de 

Brasil Grande ,  que Avança  e Vai pra Frente .  O governo do Gal.  

Médici , bem como dos outros generais, procurou em suas 

campanhas destacar o papel da educação no crescimento do 

país. A AERP sabia que na sala de aula,  em bu sca de uma 

legit imação do regime vigente,  seria preciso neutralizar a 

cri tica.  Com o apoio da censura prévia, estabeleceu -se um 

projeto daquilo que Gramsci vai  chamar de formação de 

consenso .   

 Para tanto o regime lançou mão de uma nova legislação 

educativa,  a nova Lei de Diretrizes de Base (5692/71) .  A Nova 

LDB promoveu uma reordenação nos cursos de 1
o
 e 2

o
 graus, 

alterando os tempos dos cursos, fundindo segmentos, e etc.  

Entre as formas de atuação destacamos a criação dos cursos 

profissionalizantes, que com a argumentação de preparar o 

jovem para o mercado de trabalho, visava na verdade conter a 

busca pelo ensino superior, que era então preparado pelos 

cursos Clássico e  Científ ico .    

 Porém, antes mesmo da LDB determinar os rumos do 

processo educativo durante o regime, uma outra ação foi  

fundamental para o esforço de legitimação: a publicação do 

Decreto-lei  869/69  que cria a obrigatoriedade da disciplina 

Educação Moral e Cívica  em todos os currículos escolares do 

país.  

 O ensino de Educação Moral e Cívica  tinha como 

pressuposto básico a defesa e manutenção de princípios de 

ordem; segurança; integração social;  culto à pátria,  seus 

símbolos e vultos históricos e um exacerbado patriotismo. 

Tinha como finalidade uma sólida fusão do pensamento 

reacionário, do catolicismo conservador e da Doutrina de 

Segurança Nacional (combate permanente ao inimigo interno).  

 No curso primário, o conteúdo estabelecia prioridade na 

comunidade ,  coesão  e integração social .   
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 No 2
o
 segmento (antigo ginásio) e no 2

o
 grau, o conteúdo 

era mais ideológico: o valor social do trabalho; o sistema de 

governo brasileiro; a defesa das instituições,  das tradições e da 

propriedade; e a segurança nacional. Nota -se que o ensino de 

História em absoluto, perpassa pela análise crí tica. A História 

(ao contrário da propaganda) era plenamente triunfalista,  

seguindo a escola positivista, repleta de narrativas de batalhas 

e conquistas, mitificação de heróis,  e expectativas de 

crescimento e desenvolvimento.  

 Nos cursos superiores, modificou -se o nome para Estudo 

dos problemas Brasileiros .  Nesta disciplina obrigatória em 

qualquer curso, eram apresentadas de forma ufanista as 

políticas implementadas pelo regime para resolver os 

problemas brasileiros, como os sócio -econômicos,  polí ticos,  

infra-estrutura,  relações internacionais,  educação, ciência e 

tecnologia, etc.  Além, é claro do papel das forças armadas na 

guerra revolucionária ,  o desenvolvimento do país  e a 

segurança nacional .  

 Na verdade o ensino de Educação Moral e Cívica em 

muito se aproximava do lema Deus, Pátria e Propriedade do 

fascismo brasileiro.  

Assim, durante o governo Médici , enquanto o Milagre 

Econômico viveu seus dias de glória e a repressão travava uma 

verdadeira guerra suja com os resistentes, buscava-se dominar 

culturalmente a sociedade pela educação. Inviabilizando o 

acesso, imobilizando a crítica e a discussão nas universidades,  

e interferindo de forma reacionária nos conteúdos de todos os 

níveis, o regime perpetrou a sua violência simbólica ,  unindo 

censura ,  propaganda  e política educativa ,  na apropriação da 

cultura de toda uma sociedade.  

Conclui-se então que a participação da polí tica educativa foi de 

capital importância para o projeto legitimador do mais violento 

desigual e desumano dos governos militares.  
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O ENGAJAMENTO POLÍTICO DE VLADIMIR MAIAkÓVSKI NA 

RÚSSIA PRÉ-REVOLUCIONÁRIA 

 

Manoela Sara Chamarelli
40

 

 

Deve-se esclarecer, antes de tudo, que é possível que haja relações 

coerentes e importantes entre História e Cultura. Partindo deste princípio, 

aprofundar-se-á a discussão no decorrer deste texto com as possíveis 

analogias entre História e Teatro, onde observa-se-á que é possível analisar 

fatos históricos através de peças teatrais, uma vez que percebe-se quão 

amplo é o leque de possibilidades de se trabalhar neste campo de pesquisa, 

pois através dele percebe-se vê as probabilidade com as quais uma 

determinada sociedade está passando num dado período histórico, por 

exemplo a sociedade russa em 1917 com a encenação de algumas peças de 

um dos maiores dramaturgos deste tempo como o foi Vladimir Maiakóvski. 

Buscando assim assoalhar as possíveis correlações entre a realidade 

histórica e a ficção, a sociedade e a arte. 

Portanto, o texto teatral pode e deve ser analisado sobre o prisma do 

documento histórico da realidade social de seu autor, bem como da 

realidade social russa na época em que lá foram encenados no referido 

texto, pois não há produção cultural desvinculada dos fatos sociais que 

impulsionaram tal produção. Sendo assim Adalberto Marson se expressa 

desta forma em relação ao documento ―O que consideramos ‗documento‘ é 

produto de uma necessidade, não havendo diferença entre ele e as demais 

coisas necessárias ao homem, produzidas e consumidas. (...) Como de resto 

no mundo das mercadorias, a igualdade termina onde começa a essência 

do valor e a apropriação dos objetos e de suas qualidades intrínsecas ou 

processadas. Nessa medida é que um documento – como um objeto igual e 
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diferente dos outros- contém múltiplas formas de utilidade, um autêntico 

registro de múltiplas significações e possibilidades de investigação‖.
1
 

Através dessa definição podemos notar que além do documento ser 

entendido como produção essencial a uma sociedade, ele também pode ser 

entendido dinamicamente, mas nunca deve ser tido como a expressão da 

realidade pura e absoluta, pois ele é apenas uma única representação 

daquilo que de fato ocorreu, porque muitas vezes o olhar atento do 

historiador pode definir ações que estão implícitas aos documentos. As 

ações implícitas nestes documentos estão bastante presentes quando 

utiliza-se a literatura, o teatro, a música, o cinema, ou qualquer outra 

manifestação artística como documento histórico. 

Tornou-se possível então realizar uma investigação histórica, 

utilizando novos documentos, como a obra de arte, – que neste texto será 

trabalho nas obras de Vladimir Maiakóvski – uma vez que isso já havia sido 

proposto por Langlois e Seignobos, como a utilização de peças teatrais, 

poemas épicos e romances, os quais possibilitam aclarar períodos e fatos 

históricos, principalmente onde há a falta de documentação. 

No entanto, será com Johan Huizinga que teremos um ampliamento  

das fontes históricas, como também da documentação a ser trabalhada. 

Assim, com essas novas formas de se refletir a cerca da história, com 

o alargamento da noção de documento histórico sendo elaborada pelos 

fundadores da revista ANNALES
2
, os quais trouxe também novos objetos 

de pesquisa e novas fontes. Serão de extrema importância para se analisar o 

acontecimento histórico, como por exemplo à história oral.  

Como também é através dessas transformações que temas como o 

―(...) processo revolucionário russo poderá ser reavaliado, 

proporcionando um redimensionamento, podendo resgatar a contribuição 

                                                           
1
 MARSON, ª ―Reflexões sobre o procedimento histórico‖ In. SILVA, M. A. da. 

Repensando a História. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1984, p.54. 

 
2
 Foi fundada na França, em 1929, por Marc Bloch e Lucien Febvre que contrapunham a 

chamada Nova História. 
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dos trabalhadores, artistas e intelectuais que fizeram a defesa do 

socialismo na Rússia (...)‖.
3
 

Desse modo, observaremos que no processo histórico há muitos 

historiadores que abordam apenas um lado dos acontecimento e quase 

sempre é o dos dominantes, ou seja, irá retratar os acontecimentos históricos 

dando ênfase apenas ao plano político esquecendo-se da importância das 

questões sociais e culturais para a construção de um fato histórico. Sobre 

isso Juscelino Batista Ribeiro em sua dissertação irá nos dizer que ―(...) 

Foram muitos, os autores que se dedicaram à análise da Revolução Russa, 

e a leitura que a grande maioria deles fez do tema foi, essencialmente, 

política, dando importância capital às ações do partido, e negligenciando a 

contribuição de um expressivo número de pessoas, em especial, 

trabalhadores do campo e das cidades, artistas e intelectuais que ajudaram 

a derrubar, em fevereiro de 1917, uma autocracia que vinha oprimindo e 

explorando os trabalhadores desde o século XVI (...)‖.
4
 

Pensar o texto teatral como uma manifestação artística a partir daí, 

lembramos que a arte é essencialmente social, pois ela além de depender da 

ação de fatores do meio em que é produzida, representa indivíduos, que 

estão em contato com ela, ou a modificação da concepção de mundo, ou a 

valorização das questões sociais já instituídas. Neste sentido podemos 

concluir que arte, e no caso desta comunicação, o texto teatral faz parte de 

um esquema dinâmico que para completar-se enquanto manifestação 

artística deve funcionar harmonicamente. 

Portanto, o texto teatral visto como documento histórico é 

totalmente válido, porém valorizado em suas especificidades. Neste 

sentido, a obra de arte passa a ser inteligível ao historiador como um campo 
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4
 Ibidem, p.7.  

 

de estudo extremamente possível, basta lembrar que os documentos 

históricos são produções necessárias às civilizações. 

Partindo do princípio de que o teatro não deve ser pensado apenas 

como meio de lazer, mas também como meio de revelação, advertência e 

conscientização. É de suma importância analisar-se as manifestações 

artísticas, não podemos perder de vista a historicidade na qual estão 

inseridas, pois a obra de arte como documento histórico pode deixar claro os 

aspectos social e político de uma sociedade em um determinado tempo 

histórico. 

É oportuno esclarecer que é justamente a ligação direta com o 

programa econômico do governo russo assim como, a inserção no seio do 

processo de organização do movimento operário que constituem os moldes  

pelos quais nos permitem caracterizar historicamente o teatro de agitação e 

propaganda no decorrer da primeira década da Revolução Russa. 

Teatro este que faz confluir para seu âmbito uma participação ativa 

de uma ampla camada da população, a qual se encontrava caída no 

esquecimento, isto é, excluída de uma participação mais eficaz que visasse 

atender as necessidades reais de seu tempo, mesmo de uma maneira quase 

que superficial, mas que exercesse, por outro lado, o seu papel de cidadão, 

que busca a partir de agora, com esta nova proposta teatral, vias próprias de 

expressão que lhes permitam intervir no real. Somando-se a isso a adesão 

criativa de uma vanguarda. 

Esse teatro, na verdade representa uma subversão, que surge 

espontaneamente, contra as formas tradicionais e uma radicalização dos 

procedimentos da vanguarda até o ponto desta não ser reconhecida 

enquanto manifestação teatral. 

É um teatro que busca incessantemente um resultado concreto, o 

qual pode ser percebido por sua eficácia política, que procura exercer não 

uma mobilização que seja débil e momentânea, mas ao contrário, que 

extrapola a relação palco-platéia somando forças na construção do 

socialismo. 

Portanto, sobre o olhar de alguns autores o processo revolucionário 

russo se constitui especificamente através da ascensão do Partido 

Bolchevique ao poder, privilegiando dessa forma o plano político. Porém 
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observa-se que para haver a revolução russa houve vários fatores que 

contribuíram para que a mesma ocorresse, como por exemplo a Primeira 

Guerra Mundial na qual a Rússia fazia parte da Tríplice Entente – porém  

teve que sair desta, pois seus soldados estavam passando fome, além de 

estar acontecendo uma revolução no seu próprio país, que será a Revolução 

russa de 1917 – e  a Revolta russo-japonesa pelo território da China, isso no 

âmbito externo. Já no interno as condições de vida da população eram 

precárias, estavam passando fome literalmente, houve várias revoltas como 

o Domingo Sangrento, a Revolta de 1905 que ficou conhecido também 

como Ensaio Geral, mostrando a insatisfação destes cidadãos. 

Então para que esta revolução de 1917 advir-se houve vários fatores 

que contribuíram para que ela ocorresse, assim é importante destaca-se que 

os camponeses, bem como os trabalhadores das cidades foram peças 

essenciais para que acontecesse este processo. Pois para a historiografia 

tradicional o cerne das abordagens seria o aspecto político depreciando as 

questões econômicas, sociais e culturais. O que  através de Vladimir 

Maiakóvski observaremos que não foram bem assim, pois tentará transpor 

para seus poemas, para suas peças teatrais a realidade em que a população 

russa estava vivendo, como Mistério-Bufo de 1917. 

Maiakóvski é um dos maiores poetas da modernidade, fez do seu 

instrumento de trabalho a palavra. Sendo que o seu  envolvimento com as 

questões sociais é uma de suas maiores preocupações. 

Dessa forma, a poesia de Vladimir Maiakóvski é dotada de uma 

natureza épica, onde apresentava também uma face lírica, além de poemas 

extremamente satíricos que tinham como alvo principal os burgueses  

russos e ainda poemas nos quais ele atacava veementemente os clássicos da 

poesia russa. 

Portanto, Maiakóvski se constituiu em um exemplo de pessoa que 

muito lutou  em defesa das questões sociais, jamais podendo  dissociar sua 

vida de suas concepções políticas, tendo denunciado as injustiças da 

sociedade russa sob o olhar do regime czarista. Além de ter lutado em 

defesa de uma nova sociedade alicerçada nas idéias socialistas de Karl 

Marx.   

Assim, a vida de Maiakóvski não pode ser dissociada das questões 

sociais. Bem como, deve-se ressaltar a importância da verdadeira revolução 

que o poeta ajudou a fazer, além do campo da estética das artes na Rússia, 

inaugurando uma nova fase na história da cultura daquele país, o qual  

muito enriqueceu  a abrangência das artes. 

Segundo Maiakóvski as massas deveriam ser educadas para 

compreender a verdadeira poesia, pois havia críticas, as quais afirmavam 

que os operários não o compreendiam e isso foi algo que o perseguiu 

durante toda a sua vida, porém devemos levar em conta que o poeta tinha 

muito bem claro o público que desejava atingir. Além do que, ele se dava ao 

trabalho de ir a vários lugares como praças e fábricas para ler os seus 

poemas e comentá-los às pessoas como é o caso de uma de suas maiores 

peças ―Mistério Bufo‖ de 1917, a qual faz recorrência às questões 

religiosas, como a passagem pelo céu e o inferno fazendo uma analogia à 

situação da Rússia, onde perceberemos também que o poeta fez uso de 

vários recursos para aproximar as suas artes do público em geral. 

Nos poemas de Maiakóvski foi incorporada o linguajar das ruas 

aproveitando em seus modismos, gírias e regionalismos, então foi essa 

tradição que também deu sustentação aos seus trabalhos. 

Observaremos então, que a gênese do futurismo russo está colocado 

por Maiakóvski de maneira sintética e romântica.
5
 

A sua atuação política lhe rendeu três prisões por atividades 

clandestinas. 

A Revolução para ele apresentava um novo período no qual todo o 

passado deveria ser sepultado e em seu lugar pudesse surgir uma nova 

sociedade e um novo homem com sentimentos, idéias, desejos, enfim com 

valores diferentes. Desse modo, a Revolução Socialista era um dos 

principais temas da vasta obra desse artista, o qual escreveu peças de teatro, 
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 Porém, a história do surgimento do futurismo russo é mais complexa e está atrelada a um 

movimento de contestação e renovação que marcou o final do século XIX e início do XX 

tendo chegado á radicalização com o cubo-futurismo que foi o mais revolucionário de 

todos os movimentos daquele período, uma revolução que não se limitou somente às 

questões estéticas, abarcando também os problemas políticos e sociais. 
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inúmeros poemas, roteiros de cinema, cartazes, nos quais ele fazia defesa de 

uma sociedade mais justa, bem como uma inovação no campo político e 

estético. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: TRAJETÓRIAS CULTURAIS 

E POLÍTICAS NO BRASIL DOS ANOS 60 

 

RELAÇÕES INTELECTUAIS E POLÍTICAS ENTRE FERNANDO 

PEIXOTO E BERTOLT BRECHT  POR MEIO DA ENCENAÇÃO 

DE TAMBORES NA NOITE 

 

Rodrigo de Freitas Costa
*
 

 

Em 1972, o Teatro São Pedro trazia a público a peça Tambores 

na Noite de Bertolt Brecht sob a direção de Fernando Peixoto e com elenco, 

em sua grande maioria, oriundo do Teatro de Arena que, em conseqüência 

da prisão e posterior exílio de seu diretor Augusto Boal, encerrara suas 

atividades.  

Em 1968 e 1969 o Teatro Oficina encenou duas peças de Brecht 

– Galileu Galilei e Na Selva das Cidades – que serviram para demonstrar a 

toda sociedade brasileira a capacidade de intervenção social da produção 

artística desse dramaturgo. Segundo Nádia Cristina Ribeiro: ―Ao montar 

essas duas peças, o Teatro Oficina procurava uma forma de contestação 

veemente à política vigente tanto no impacto de Galileu Galilei, quanto na 

forma de repensar a própria posição do ator e do teatro nessa sociedade 

por meio de Na Selva das Cidades.‖
41

 Nesse sentido, cabe perguntar: Quais 

as implicações da encenação de uma peça do consagrado dramaturgo 

alemão em um dos momentos mais ferrenhos da repressão militar? 

Partindo da constatação que a linguagem artística do teatro 

durante os anos de 1970 muda sensivelmente e que notadamente Bertolt 

Brecht já era conhecido como um dos mais provocadores dramaturgos dos 

últimos anos, temos a capacidade de analisar a encenação de Tambores na 
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 RIBEIRO, N. C. Galileu Galilei e Na Selva das Cidades: respostas do Teatro Oficina às 

questões políticas e sociais no Brasil nos anos 60.  In: PATRIOTA, R. & RAMOS, A. F. 

(orgs.) História e Cultura: espaços plurais. Uberlândia: Asppectus, 2002, p. 100. 

Noite, em 1972. Para isso é necessário retomar a importância de Fernando 

Peixoto para o teatro brasileiro, pois além de ser reconhecido como um dos 

maiores conhecedores da obra de Brecht no Brasil, Peixoto tem uma sólida 

carreira no Teatro Oficina, além de ser um grande intérprete do teatro 

nacional. Carlos Miranda, ao fazer a abertura do livro Fernando Peixoto: 

ciclo de palestras sobre o teatro brasileiro, considera que a concepção dos 

espetáculos teatrais de Peixoto ―reflete (...) um visceral engajamento no 

processo histórico, na crença de que de que o ser humano, por estar 

integrado nesse processo, sofre inevitáveis e fundas mudanças em sua 

maneira de ver o mundo, de interpretar uma sociedade que, acima de tudo, 

ele pretende corrigir e aperfeiçoar a fim de que a vida se torne mais justa e 

mais humana.‖
42

 

Acreditando na capacidade transformadora da arte, Peixoto 

dirige em 1972 a peça Tambores na Noite. Ao realizar tal trabalho, se 

preocupa em valorizar as técnicas brechtianas e a conhecida produção do 

dramaturgo. Um exemplo claro disso é a música utilizada na encenação, que 

é uma adaptação feita por Guarnieri e Toquinho de um poema de Brecht: A 

Lenda do Soldado Morto, escrito durante a Primeira Guerra Mundial.  

O estímulo para pensar a realidade como mutável e questionável 

esteve presente em toda encenação, nesse sentido, a proposta de Fernando 

Peixoto era discutir a realidade brasileira da década de 70, mais 

especificamente, as conseqüências de uma repressão militar na vida das 

pessoas. Será que as pessoas desse momento encaravam a realidade vivida 

como mutável? Será que todos tinham consciência do quanto a repressão 

adentrava a vida das pessoas? Talvez o poema de Brecht, citado no 

programa da peça, sirva como resposta: 

 

 

―Nós vos pedimos com insistência!  

Nunca digam: Isso é natural!  

Diante dos acontecimentos de cada dia.  

Numa época em que reina a confusão,  
                                                           
42

 MIRANDA, C. Apresentação. In: Fernando Peixoto: Ciclo de Palestras sobre o 

Teatro Brasileiro. Rio de Janeiro: Fundacen, 1998, p. 03. 
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Em que corre o sangue,  

Em que se ordena a desordem,  

Em que o arbitrário tem força de lei ,  

Em que a humanidade se desumanisa...  

Não digam nunca: Isso é natural!  

A fim de que nada passe por ser imutável1‖ (B. B.) 

 

Com certeza, esse poema não foi publicado no programa 

aleatoriamente. Fernando Peixoto queria discutir a realidade do momento 

como mutável, onde o indivíduo tem um papel importantíssimo. Por meio 

do texto da peça, percebemos que toda a contradição e discussão que ela 

propõe está na liberdade de opção de um indivíduo que tem que escolher a 

sua individualidade ou a coletividade. O final inesperado da trama, com  a 

preferência do indivíduo à individualidade, proporciona uma discussão em 

torno do papel social do mesmo frente às questões sociais.  

Nesse sentido, a encenação de Tambores na Noite no início da 

década de 1970 representou mais que uma simples interpretação, ela 

significou um despertar ao questionamento sobre a capacidade do 

indivíduo. Fernando Peixoto, por meio do espetáculo brechtiano, fez a 

seguinte pergunta aos espectadores de Tambores na Noite: qual é o seu 

valor diante da repressão militar? O que você, indivíduo pequeno-burguês, 

prefere diante desta repressão, a cama (individualidade) ou a revolução 

(coletividade)? Com certeza, muitos estavam juntos com o protagonista da 

peça e preferiam a cama, outros, como Fernando Peixoto, faziam da arte um 

meio de luta optando dessa forma pela resistência democrática. O próprio 

trabalho realizado no Teatro São Pedro nesse momento era um trabalho 

voltado para o questionamento da realidade social brasileira. Maurício 

Segall, dono do São Pedro nessa época, em seu livro Controvérsias e 

Dissonâncias assim se refere aos trabalhos desenvolvidos em seu teatro nos 

anos de 72 e 73: 

 

―Queremos um teatro que seja efetivamente forma de comunicação, sem 

considerá-lo por isso mais um bem de consumo cultural e/ou artístico nas 

prateleiras dos supermercados de comunicação de massa, e à disposição de 

um público avidamente disposto a devorar (rindo, chorando) sem digerir, 

pensar ou participar. Teatro é comunicação, mas também forma de 

expressão artística e, como tal, em seu significado mais profundo, uma 

atividade na qual se completam forma e conteúdo. A forma, a mais adaptada 

ao conteúdo escolhido. O conteúdo, aquele que torne o São Pedro um teatro 

participante de problemas do homem e da sociedade atual.‖
43

 

 

Fernando Peixoto soube, com a encenação de Tambores na 

Noite no início da década de 1970, acrescentar mais um bem sucedido 

capítulo à história do trabalho político do teatro no Brasil, pois aquele era o 

momento em que a repressão militar estava em seu auge, o direito à 

liberdade de expressão estava mais restrito e a discussão em torno do papel 

do indivíduo frente à luta contra a repressão estava presente. Assim, 

Tambores na Noite ao discutir o papel do indivíduo frente à revolução 

coloca os espectadores brasileiros para pensar os seus próprios valores e os 

valores da luta que se estava sendo empenhada.  

Outro fator que se deve acrescentar a esse momento do teatro 

brasileiro enquanto forma de discussão social e política é a presença da 

dramaturgia de Brecht, pois ―a decisão de encenar um autor como Bertolt 

Brecht atesta a pluralidade dos estratos e a multiplicidade de facetas de 

uma obra que, em tantos momentos, oferece às aspirações do universo 

teatral brasileiro um rico material para construir sua reação aos 

acontecimentos em curso.‖
44

 Com certeza, Fernando Peixoto, enquanto um 

dos maiores especialista em Brecht no Brasil, soube avaliar e medir as 

discussões propostas em Tambores na Noite Houve, portanto, uma junção 

de idéias e discussões em torno de um tema: a liberdade. Peixoto, e o elenco 

que atuou em Tambores, juntaram Brecht, com toda sua carga ideológica 

enquanto dramaturgo e teórico dialético do teatro e da arte, com os valores 

que permeavam o teatro brasileiro de 1970, mais especificamente os valores 

que Maurício Segall atribuía ao Teatro São Pedro, com o escopo de discutir 

e pensar de maneira dinâmica a realidade nacional.  

                                                           
43
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 SARTINGEN, K. Brecht no teatro brasileiro. São Paulo: Hucitec, 1998, p. 62. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA:  PERSPECTIVAS DA ARTE 

ENGAJADA NOS ANOS 60 E 70. 

 

BERTOLT BRECHT E A REVOLTA SPARTAKISTA: 

DISCUSSÕES EM TORNO DA PRODUÇÃO DE TAMBORES NA 

NOITE 

 

Rodrigo de Freitas Costa
*
 

 

―O romancista Leon Feuchtwanger conta que foi procurado, em fins de 

1918 por um rapaz bem jovem, magro, mal barbeado, que se chamava 

Bertolt Brecht e havia escrito uma peça, Spartakus, sobre um soldado que 

volta da guerra e se envolve na revolução. Acostumado com os jovens que 

levavam manuscritos e explicavam as razões e justificativas dilacerantes e 

metafísicas  de suas obras, Feuchtwanger levou um susto: o jovem Brecht 

disse que tinha escrito a peça simplesmente para ganhar dinheiro. 

Feuchtwanger telefonou para saber as razões da mentira, mas Brecht 

confirmou tudo.‖
45

 

Assim surgia não só a peça que mais tarde deixaria de ser 

chamada Spartakus para tornar-se Tambores na Noite, como também a 

carreira de um dos maiores escritores do século XX, o qual soube através de 

sua obra expressar os sentimentos da época que viveu e, acima de tudo, 

questioná-la a luz de uma inteligência ímpar. 

Tambores na Noite é uma peça concluída em 1919 retomando o 

tema de Spartakus, cronologicamente é a segunda peça de Brecht
46

 e é seu 

primeiro grande sucesso de público e crítica. Possui 5 atos, nos quais não há 

unidade de espaço, mas sim de tempo e ação, pois toda peça se passa 
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45

 PEIXOTO, F. Programa da Peça Tambores na Noite, sem página. 
46

 Sua primeira peça é Baal, a qual critica uma outra peça chamada O solitário de Hanns 

Johst, onde predomina  a idéia burguesa de herói. 

durante uma noite e a ação dos personagens desenvolve-se linearmente até o 

final da peça.  

Característica marcante deste texto brechtiano é a presença de 

personagens bastante individualizados onde o social e o político tornam-se 

condição essencial para o desenvolvimento da peça, a qual mescla, em toda 

sua extensão, os conflitos individuais contrapondo-os aos coletivos e 

sociais. Kragler, protagonista da peça, representa a relação entre os 

conflitos individuais e coletivos, pois parte para a guerra, deixando sua 

noiva e desaparece por quatro anos, quando retorna, ao procurá-la, a 

encontra grávida e noivando com um outro rapaz naquele mesmo dia e em 

face da escolha de voltar para os braços de sua noiva, mesmo grávida de 

outro, ou partir para a revolução que explodia nos bairros de Berlim – 

Revolta Spartakista –, prefere a primeira opção. Note a importância que tem 

a individualidade de Kragler diante do impasse social que aquele momento 

proporcionava.  

A grande preocupação de Brecht em fazer um teatro dinâmico, 

onde o público possa a partir dele questionar sua realidade também se faz 

presente em Tambores na Noite. Na peça, antes de iniciar o texto 

propriamente dito, encontramos uma nota para o palco, que nos dá as 

características básicas para o cenário onde deve ser encenado o texto. Fica 

patente a necessidade, sempre enfatizada por Brecht, de fazer um cenário 

que valorize o distanciamento entre espectador e palco, onde nada se pareça 

com a realidade e onde o espectador não se hipnotize com a ficção, pois, 

além de um meio de diversão, o teatro deve, segundo Brecht, suscitar a 

discussão e assim a realidade pode ser entendida como mutável. Segundo 

Gerd Bornheim: 

 

―O que Brecht faz é desnudar o ambiente, tirar a decoração supérflua, tornar 

o espaço mais versátil, flexibiliza-lo ao máximo. (...) As fontes de luz 

devem permanecer à mostra, para que o teatro funcione como teatro, longe 

de qualquer concessão ao ilusionismo cênico. (...) destaque-se também o 

processo de literalização do palco: frases, fotografias, recursos gráficos dão 

certa realidade ao elemento literário; o mesmo vale para as projeções, que 
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deslocam o interesse do espectador para o modo como se dão os processos e 

estabelecem contrastes com os acontecimentos vistos em cena.‖
47

 

 

A desconstrução da idéia do herói também é um tema constante 

na obra brechtiana e isso se faz presente desde Baal até um dos maiores 

expoentes de tal desconstrução que é Galileu Galilei. Portanto, Tambores 

na Noite não está isenta do tema da desconstrução do herói. Kragler é um 

herói, segundo Bornheim, passivo que sofre o mundo e se entrega 

irracionalmente em seu curso, pois volta de uma guerra e prefere ir para a 

cama a lutar em uma outra revolta. De acordo com as próprias palavras de 

Kragler: ―Eu sou um porco, e os porcos vão para casa! Eu vou botar uma 

camisa limpa, minha pele estará salva, vou arrancar este paletó e engraxar 

minhas botas. A gritaria estará terminada, amanhã de manhã, e amanhã de 

manhã estarei metido em minha casa, e me multiplicando, para propagar 

bem a minha espécie.‖
48

 Esta passagem não expõe simplesmente a 

desconstrução do herói, mas também chama a atenção para o 

individualismo do pequeno-buguês, que tem como valor central o dinheiro e 

a cama.  

Note que a peça é uma crítica à sociedade que se constituía 

naquele momento na Alemanha, nesse sentido, devemos atentar para as 

palavras do próprio Brecht em relação à peça. Assim Brecht referiu-se a 

Tambores na Noite: 

 

―En esta obra he descripto la actitud de gente que yo mismo había 

observado, y he citado sus expresiones. Mi propria actitud al observar las 

actitudes de los demás y al recoger sus declaraciones era de una cierta 

curiosidad; pero al asentar mis observaciones la actitud curiosa se 

transformó en una suerte de sensación de triunfo por haber tenido razón. 

Porque los que escribían al mismo tiempo que yo se negaban a tener en 

cuenta los verdaderos procesos generales que estaban al alcance de la 

                                                           
47

 BORNHEIM, G. Brecht: A estética do Teatro. Rio de Janeiro: Graal, 1992, p. 297-299. 
48

 BRECHT, B. Tambores na Noite. In: Betolt Brecht, Teatro Completo. 2ª ed., São Paulo: 

Paz e Terra,  

         1996, p. 128 (12 volumes). 

observación y trataban la revolución como un levantamiento puramente 

espiritual y ético del hombre. Celebraban que ‗el hombre‘ se levantara 

contra ‗la injusticia‘ y muriera por ‗la idea‘. El hecho de que algunos 

murieran era interesante para el autor, pero no tanto para los que morían, 

mientras luchaban por intereses muy reales, muy precisos y sensatos. 

Luchaban y arriesgaban la vida en la medida en que sus intereses lo exigían 

y sus intereses eran muy diversos. De la misma manera variaba la duración 

de su lucha y muchos la interrumpieron o hasta se pasaron al bando 

contrario, cuando por su parte  hubieron ‗terminado‘.‖
49

 

 

Note, que Brecht colocou a ênfase da discussão em torno da 

revolução e assim propiciou a reflexão referente ao papel do indivíduo 

inserido em uma pluralidade de valores e lutas. 

Notamos que a peça coloca em discussão uma das grandes 

questões que estava presente na Alemanha revolucionária e que talvez foi 

esquecida pelos próprios dirigentes revolucionários: a individualidade. Se a 

Alemanha era um país que tinha todas as condições de efetivamente chegar 

a um governo socialista, lembremos que a classe operária alemã estava 

muito bem organizada em torno do Partido Social Democrata, qual foi a 

razão das idéias libertárias não terem se efetivado? Com certeza, os 

soldados que voltavam cansados da guerra preferiam muito mais 

retornarem às suas casas primando por suas individualidades, do que ir para 

mais uma luta. Além disso, os valores pequeno-burgueses muitas vezes 

prevaleciam aos valores sociais. 

                                                           
49

 BRECHT, B. Escritos sobre teatro. Argentina: Ediciones Nueva, 1963, p. 76. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: TEATRO, LITERATURA E 

IMAGENS: ABORDAGENS HISTÓRICAS E ESTÉTICAS. 

 

A VISÃO DE MUNDO ROMÂNTICA DE JOSÉ DE ALENCAR EM 

CINCO MINUTOS  

 

  Valdeci Rezende Borges 

Prof. de História da UFG/CAC, 

 membro do NIESC, 

 doutorando em História na PUC/SP 

 

 Em Cinco Minutos,
50

Alencar estrutura uma visão de mundo 

romântica que recusa algumas proposições do mundo moderno e do 

imaginário burguês, da qual busco destacar suas concepções de sociedade, 

de amor, masculinidade e feminilidade. Esse romance, foi publicado em 

1856, no folhetim do Diário do Rio de Janeiro e veicula referências 

alternativas para o modo de vida das camadas aburguesadas. O narrador, 

respondendo à sua prima interessada em saber por que ele, um ―moço 

elegante (...) fez-se provinciano e retirou-se da sociedade‖, diz que tudo 

ocorreu devido seu atraso de cinco minutos para tomar um ônibus. Ao 

perder aquele, no próximo, encontrou uma misteriosa e singular mulher 

que, oculta por um véu, permitiu-lhe um ―contato voluptoso‖ deixando-o 

fascinado e trespassado, ao ponto de procurá-la ―como um louco‖ pela 

cidade e transgredir as amarras da cultura.
51

  

Seduzido pelo estranhamento em relação as atitudes dessa mulher e 

pelo significado que atribuiu a seu comportamento, envolveu em muitas 

peripécias ao busca-la. Após vencer todas as dificuldades, casaram-se em 

Florença, viajaram pelo velho continente e, ao voltarem, foram morar em 

Minas, vivendo felizes, longe da falsidade da sociedade da Corte. 

Chamava-se Carlota, tinha dezesseis anos, o amava e admirava de longe, 

sem que soubesse; ―estava desenganada‖, ―condenada a morrer‖, pois 

tuberculosa, e viajava em busca de climas que restituíssem sua saúde e em 
                                                           
50

 ALENCAR, José de. Cincos Minutos. São Paulo, Formar, s/d.  
51

  Ibid., p. 178, 151-3. 

fuga do amado, ao considerar aquele ―um amor desgraçado‖, ―sem 

esperança e sem futuro‖.
52

      

O texto veicula uma leitura negativa da sociedade e das práticas 

burguesas fluminenses. Para Carlota, que recebera da mãe ―educação 

rigorosa‖ que a ―conservava menina‖ até os dezesseis anos, quando aquela 

julgou que devia ―correr o véu que ocultava o mundo aos [seus] olhos‖, o 

que a fez perder suas ―idéias de infância e [suas] inocentes ilusões‖, a 

sociedade era lugar da artificialidade, da banalidade e da repetição de 

convenções, da dissimulação das relações e da teatralização. Num baile, 

microcosmo social da Corte, o mundo lhe foi apresentado e tudo ―causava 

admiração‖; ―o abandono com que as mulheres se entregavam ao seu par de 

valsa‖, o que noutra situação era condenado; o ―sorriso constante e sem 

expressão que uma moça‖ tomava na porta de ―entrada para só deixá-lo à 

saída‖,  os ―galanteios sempre os mesmos e sempre sobre um tema banal...‖ 

Tudo excitava sua curiosidade e fazia ―desvanecer o entusiasmo com que 

tinha acolhido a notícia‖ da sua ―entrada nos salões‖, onde não 

encontravam-se mulheres, ―só via toillettes‖.
53

  

Essa mostra da realidade social destruía seus ―doces sonhos de 

infância‖ e, se a mãe ―guardara sua infância como um avaro esconde o seu 

tesouro‖, foi por considerar o mundo uma ameaça da qual precisava 

esconder as criações puras, pois ―invejoso‖ e contaminado pelo homem, 

que tinha o dinheiro como ―a realeza do século‖ e orgulho ―de sua 

superioridade e do seu poder‖. Por um lado, aparece a idéia de crença no 

―poder da ciência‖ e no ―olhar profundo, seguro, infalível‖ do médico a ler o 

―corpo humano como um livro aberto‖ e, apenas como consolo, aponta que 

―a ciência não é infalível‖, nem os diagnósticos ―sentenças irrevogáveis‖. 

Mas em seguida enfatiza que o poder de salvação está na natureza que é 

sagrada e no amor que produz ―milagre‖, além de considerar que, em certos 

casos, a ―razão era impotente‖.
54

  

Expressando descontentamento com a sociedade remete à 

necessidade de criar ―um mundo novo, sem as misérias e as lágrimas deste 
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mundo‖; ―um mundo só de ventura, onde a dor e o sofrimento não 

pudessem penetrar‖; um ―lugar desconhecido‖ no universo, ―algum canto 

de terra ainda puro de hálito do homem, onde a natureza virgem conservaria 

o perfume dos primeiros tempos da criação e o contato das mãos de Deus 

quando a formara.‖ Opondo à vida na Corte, caminhava rumo ao interior, 

tornando provinciano ao retirar-se da sociedade, buscando ―uma dessas 

solidões desconhecidas‖ e a ―vitalidade poderosa da natureza no seu 

primitivo esplendor‖. Procurando desvencilhar da sociedade, criava-se 

ainda, em imaginação, ―um pequeno mundo‖, ―um retiro onde esconder‖ a 

felicidade, lembrando ―da vida campestre‖ e de uma ―existência doce e 

tranqüila que se passa longe das cidades, quase no seio da natureza‖. Nesse 

―idílio encantador‖ não trocava-se uma ―cabana pelo mais rico palácio da 

terra‖. A natureza dava vida com ―o ar puro‖, os raios do sol, ―a água, as 

árvores, a terra, cheia de tanta seiva e tanto vigor‖, elevando as criaturas a 

Deus. Ela abrigava o amor, a felicidade, uma existência longa, calma e 

tranqüila,  constituindo numa ―riqueza‖.
55

    

A noção de amor aparece atrelada a aventura e a vida, fazendo 

romper barreiras intransponíveis, vencer a morte, produzir milagre, levar a 

cometer loucuras, a romper preceitos morais e todas as dificuldades que a 

sociedade cria. O amor não compreende os ―cálculos‖ e os ―raciocínios 

próprios da fraqueza humana‖, como os casamentos arranjados; é ―criado 

com uma partícula do fogo divino; ―eleva o homem acima da terra, 

desprende-o da argila que o envolve, e dá-lhe forças para dominar todos os 

obstáculos, para querer o impossível‖. Um amor, imenso, profundo, puro, 

ardente paixão, ―encontro de duas almas irmãs‖, é uma ―benção do céu‖, 

algo ―sublime e santo‖.
56

   

Em relação a noção social de tempo útil, dividido em 24 horas, 

considerado como dinheiro, inerente a constituição da sociedade e da 

disciplina no capitalismo, também opõe-se. O personagem-narrador, aponta 

que, entre suas ―poucas qualidades‖, não contava com ―a pontualidade, essa 

virtude dos reis‖, além de ressaltar que era ―esse um mau costume dos 

ingleses‖. Julgando-se ―entusiasta da liberdade‖, considerava que não podia 
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―admitir de modo algum que um homem se escravize ao seu relógio e regule 

as suas ações pelo movimento de uma pequena agulha de aço ou pelas 

oscilações de uma pêndula‖. Por fim, declarando viverem felizes e amando 

junto a natureza e que isto era ―toda a [vossa] riqueza‖, ressalta que tudo 

sucedeu pelo atraso de cinco minutos e que ―Desta pequena causa, desse 

grão de areia, nasceu a (...) felicidade‖. Considerava que ―Se tivesse sido 

pontual como um inglês, não teria tido uma paixão nem feito uma viagem; 

mas ainda hoje estaria perdendo (...) tempo a passear pela Rua do Ouvidor e 

a ouvir falar de política e teatro‖. Para ele ―Isto prova que a pontualidade é 

uma excelente virtude para uma máquina; mas um grave defeito para um 

homem‖.
57

     

Cinco Minutos recusa ainda os ideais femininos burgueses vigentes. 

Carlota, expressa um caráter singular de mulher, envolta de mistério e 

eroticidade. Sua aparição causa impacto ao comportar de modo avesso as 

regras morais do momento. Para garantir-lhe tal desembaraço trazia o rosto 

e as formas escondidas, resguardando sua identidade e fama pública, pois 

encontrava-se num transporte coletivo à noite, aparentemente sozinha e 

abriu espaço para que um homem, supostamente desconhecido, sentasse ao 

seu lado, ―conchegando-se para dar[-lhe] lugar‖. Sua permissividade foi 

ainda maior ao promover, de início, um ―contato suave‖ de seu braço com o 

dele, fazendo-o, como homem distinto, querer ―recuar, mas, não [tendo] 

ânimo‖, deixando-se ficar na mesma posição e ―cedendo àquela atração 

irresistível‖. Como ―a pressão tornou-se mais forte‖, sentindo o ombro da 

moça tocar de leve seu peito, com sua ―mão impaciente‖ pegou a dela, ―que 

deixou-se apertar a medo‖. Pressionados pelas coerções morais 

internalizadas, mas rompendo com elas, foram ousando ser. Assim, 

―fascinado‖ por este ―contato voluptoso‖ esqueceu-se do que fazia, inclinou 

a cabeça, colou os ―lábios ardentes‖ no ombro dela, ―que estremecia de 

emoção‖, mas, soltando um grito, ―refugiou-se no canto‖, levando-o a pedir 

perdão. Não respondeu, aconchegou-se ―ainda mais ao canto‖ e como 

aquele externou a resolução de descer e não mais incomoda-la, sua mão, 

voltou a apertar a dele, como para impedir que saísse.
58
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Embora receosa, pois conservava-se longe, abandonou a mão que o 

moço ―beijava respeitosamente‖ entre conjecturas sobre quem era, até que o 

ônibus parou, ela desceu e quando aquele deu acordo de si, o carro já 

rodava, perdendo-a. Portanto, pelas convenções sócio-culturais podia ser 

considerada uma ―coquete‖, mulher leviana e volúvel, uma ―namoradeira‖, 

sendo difamada publicamente, ou no mínimo ―parecer ridícula‖, pois 

―permitia tanto‖.
59

 No entanto, como Alencar interessava repudiar os 

casamentos arranjados e impostos pelos grupos familiares e baseados no 

cálculo, valorizando aqueles da escolha dos indivíduos entre 

desconhecidos, considerando os sentimentos emanados no encontro casual, 

o rapaz, também diferia da maioria dos homens do tempo sujeitos às todas 

as pressões coercitivas das instituições sociais.    

Esse ―entusiasta da liberdade‖, não refere a sua família e nem sofre 

suas coerções, considerando seus interesses como indivíduo. É descrito pela 

amada como homem de ―nobre coração‖ que olhava a sociedade com ―fina 

ironia‖, de quem num salão passeava ―como um espectador mudo e 

indiferente‖, não participando da encenação social, ―ou talvez como um 

homem que procurava uma mulher e só via toillettes‖. Somente um homem 

diferente podia pensar que uma mulher que permitia um desconhecido 

toca-la e beija-la, ainda mais em tais condições e espaço públicos, fazendo 

―o que só se permite ao homem que se ama‖, fosse ―uma mulher de 

distinção, uma mulher de alma elevada‖. Mas, a moça possuía ainda como 

motivação para suas atitudes arrojadas de ruptura com o estabelecido 

culturalmente, além do amor àquele, a situação limite em que vivia criada 

pela doença fatal. Nesse contexto arriscou tudo e tanto, inclusive recebendo 

à noite e sozinha o rapaz quando sua mãe dormia, ―sem temor, 

naturalmente, e como se [ele] fosse seu irmão ou seu marido‖, pois ―o amor 

puro tem bastante delicadeza e bastante confiança para dispensar o falso 

pejo, o pudor de convenção de que às vezes costumam cercá-lo‖.
60

  

As rupturas parecem findar aqui, pois já casados, ―ela arvorava-se 

em dona de casa ou em cuidar de suas flores‖ e ele ―fechava-se com seus 
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livros, passando o dia a trabalhar‖.
61

 Assim, cada um assumia seu próprio 

posto, convertendo no culturalmente esperado, ao desenvolver atividades e 

encargos socialmente estabelecidos como específicos para cada sexo. Mas é 

um equívoco pensarmos que nada mudou. O casal produziu rupturas 

significativas nas bases dos relacionamentos matrimoniais do momento, 

libertando homens e mulheres do peso da tradição e das convenções ao 

valorizar e encorajar o casamento pautado na livre escolha dos indivíduos 

em oposição aos arranjos impostos; recusando os preceitos morais e suas 

coerções; experimentando uma vida conjugal plena de amor e felicidade, 

quando a maioria dos casamentos eram marcados pela indiferença e no 

máximo pelo sentimento de ―estima‖.   
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COMUNICAÇÃO COORDENADA:  HISTÓRIA E LINGUAGENS 

ARTÍSTICAS: ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS 

 

ALENCAR E O REPERTÓRIO ROMÂNTICO  

 

Valdeci Rezende Borges 

Prof. do Curso de História da UFG/CAC,  

Membro do NIESC e 

 doutorando em História na PUC/SP  

 

Em Como e Porque sou Romancista
62

, Alencar remete aos textos 

que contribuíram para sua ―educação literária‖ e às formas de difusão e 

acesso ao texto impresso na cidade do Rio de Janeiro. Neste artigo abordo 

alguns aspectos do processo de circulação de tal repertório. Alencar declara 

que seu gosto pela literatura foi sendo formado pela leitura de romances 

quando estudante da instrução elementar por volta do fim década de 1830 e 

primeiros anos do decênio de 1840. Seu inicial e pequeno ―repertório 

romântico‖ era composto ―de uma dúzia de obras, entre as quais primavam 

a Armanda(sic) e Oscar, Saint-Clair das Ilhas, Celestina e outros‖. Essas 

obras contribuíram ―para mais gravar‖ em seu ―espírito os moldes [de uma] 

estrutura literária, que mais tarde deviam servir aos informes esboços do 

novel escritor‖. Conforme diz, foi incontestável ―a influência das primeiras 

impressões‖ que a ―leitura contínua e repetida de novelas e romances(...) 

imprimiu em [seu] espírito‖ estabelecendo ―a tendência para essa forma 

literária que é entre todas a de [sua] predileção...‖
63

  

Mas Alencar, além de apontar que essas novelas populares 

estrangeiras foram sua ―primeira lição de literatura‖, indica o lugar ocupado 

pela leitura em voz alta nos serões domésticos na conquista e formação de 

um público consumidor de folhetins e romances. Conta que em casa, em 

ocasiões nas quais não havia visitas de cerimônia, sentavam-se sua mãe e 

sua tia, ―com os amigos  que apareciam, ao redor de uma mesa redonda de 
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jacarandá, no centro da qual havia um candeeiro‖ e ―dados os primeiros 

momentos à conversação, passava-se à leitura‖, atividade em que possuía 

―lugar de honra‖.  Em tais ocasiões, ―lia-se até a hora do chá, e tópicos havia 

tão interessantes que (...) era obrigado à repetição‖, mesmo considerando, 

como ledor, uma prática excessiva, mas que era compensada pelas ―pausas 

para dar lugar às expansões do auditório, o qual desfazia-se em 

recriminações contra algum mau personagem ou acompanhava de seus 

votos e simpatias o herói perseguido‖.
64

   

Conforme o escritor, certa noite, em que ―estava mais possuído do 

livro‖ e ―lia com expressão umas das páginas mais comoventes‖ da  

biblioteca de sua casa, ―as senhoras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao 

rosto, e poucos momentos depois não puderam conter os soluços que 

rompiam-lhes o seio‖. Ele, por sua vez, ―com a voz afogada pela comoção e 

a vista empanada pelas lágrimas, (...) cerrando ao peito o livro aberto‖, 

também disparou em pranto, até que entrou um parente e, vendo-os 

―naquele estado de aflição‖,  perguntou o que acontecera, recebendo por 

resposta: ―_ Foi o pai de Amanda que morreu!‖, ao mesmo tempo em que 

mostrava-lhe o livro.
65

   

No entanto, se Alencar, ao citar as obras que compunham sua 

reduzida biblioteca romântica e que modelaram  seu gosto em formação, a 

qual pode ser estendida para um público maior, indicou Amanda e Oscar, 

Saint-Clair das Ilhas e Celestina dentre ―outros‖ de que já não recordava
66

, 

podemos acrescentar a essa coleção alguns títulos de ficção estrangeira que 

eram muito consumidos e correntes no Brasil da primeira metade do século 

XIX. De acordo com Meyer, figuravam nos catálogos novelas populares 

que persistiam por várias décadas, como Paulo e Virgínia, O Diabo Coxo, A 

Choupana Índia, Cartas de Abelardo e Heloísa, Magalona, João de Calais, 

Carlos Magno e o inevitável Marinheiro Vicente, que eram obras européias 
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pré-românticas, cheias de suspense, de agradável leitura, consumidas e 

devoradas pelo público brasileiro em constituição
67

. 

Porém é um erro pressupor que somente de mulheres constituía o 

público leitor de ficção no Brasil. Alencar indica que, por volta de meados 

de 1840, quando estudava em São Paulo, na república em que se instalou, 

um dos estudantes deleitava-se com ―a literatura, e era entusiasta do Dr. 

Joaquim Manuel de Macedo, que pouco havia publicado o seu primeiro e 

gentil romance _ A Moreninha.‖ Conforme o romancista, ―o jovem escritor 

era o ídolo querido‖ nas palestras de seu amigo de casa e nas ―festas 

campestres do romântico Itaboraí‖, e a ―notícia dessas homenagens de 

admiração e respeito tributadas ao jovem autor da Moreninha‖ despertava 

em seu coração um ―estranho sentir‖.
68

 

O escritor chamou atenção ainda para ―As palestras à mesa do chá; 

as noites de ‗cinismo‘ conversadas até o romper dalva entre a fumaça dos 

cigarros; as poesias clássicas da literatura paulistana e as cantigas 

tradicionais do povo estudante‖, como elementos que sugavam seu ―espírito 

adolescente, como a tenra planta que absorve a linfa, para mais tarde 

desabrochar a talvez pálida forinha(sic)‖. A esse ambiente cultural, que 

tanto oferecia a ser absorvido, Alencar acrescentou ―os discursos recitados 

nas solenidades escolares, alguma nova poesia de Otaviano; os brindes nos 

banquetes de estudantes‖, assim como o surgimento de obras e das 

novidades literárias.
69

  

Foi nessa ―república ou comunhão acadêmica‖ que Alencar entrou 

em contato com outras obras literárias que contribuíram para sua formação 

como escritor. De acordo com ele, ―Naquele tempo o comércio dos livros 

era como ainda hoje artigo de luxo‖, e, ―apesar de mais baratas, as obras 

literárias tinham menor circulação‖, fazendo com que cada estudante 

levasse ―consigo a modesta provisão que juntara durante as férias, e cujo 

uso entrava logo para a comunhão escolástica. Desta forama, correspondia 

São Paulo às honras de sede de uma ‗academia‘ tornando-se o centro do 
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movimento literário‖. Dentre as várias contribuições recebidas, ―uma das 

livrarias, a que maior cabedal trazia (...) à  comum biblioteca, era a de 

Francisco Otaviano, que herdou do pai uma escolhida coleção das obras dos 

melhores escritores da literatura moderna, a qual o jovem poeta não se 

descuidava de enriquecer com as últimas publicações‖. Usufruindo dessa 

―opulência literária‖, o jovem Alencar leu as obras completas de Balzac 

numa ―edição em folha que os tipógrafos da Bélgica vulgarizam por preço 

módico‖, assim como o ―que então havia de Alexandre Dumas e Alfredo de 

Vigny, além de muito de Chateaubriand e Victor Hugo‖. A partir de tais 

novas leituras, passou a admirar o romance com outros olhos, como ―poema 

da vida real‖ e ―o aparecimento de alguma obra recentemente publicada na 

Europa; e outras novidades literárias, (...) agitavam a rotina do (...) viver 

habitual e comoviam um instante a colônia acadêmica‖.
70

   

Mais tarde, já como escritor, Alencar também agitou a rotina dos 

estudantes de São Paulo. Taunay  conta que  

 

Quando a São Paulo chegava o correio [trazendo da Corte o Diário do Rio 

de Janeiro com os folhetins do romance O Guarani, de José de Alencar], 

com  muitos dias de intervalo, então, reuniam-se muitos e muitos estudantes 

numa república, em que houvesse qualquer feliz assinante do Diário do 

Rio, para ouvirem, absortos e sacudidos, de vez em quando por um elétrico 

frêmito, a leitura feita em voz alta por algum deles, que tivesse órgão mais 

forte. E o jornal era depois disputado com impaciência e pelas ruas se via 

agrupamentos em torno dos fumegantes lampiões da iluminação pública de 

outrora _ ainda ouvintes a cercarem ávidos qualquer improvisado leitor‖
71

 

 

Desse modo, constituía-se uma clientela de leitores para os jornais, 

revistas e livros, cada vez mais presentes no cotidiano dos letrados, assim 

como para os livreiros e gabinetes de leitura. É por essa época que muitas 

livrarias e editoras se firmaram, como a Casa Laemmert, surgida em 1838, 

dedicada à edição de obras de direito, medicina e literatura; a livraria dos 
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Garnier, fundada em 1844, que se dedicou à publicação de autores 

brasileiros, como José de Alencar a partir de 1870. Era sobretudo dessas 

casas de livreiros que dependia o destino de um livro e de um autor local e 

desconhecido; ao serem expostos nas vidraças do Garnier e do Laemmert os 

exemplares solicitavam a atenção dos passantes e logo começavam ―a 

correr o mundo‖. 

Além desses espaços de venda de livros novos, Alencar aponta outro 

segmento do comércio livreiro,  os sebos  _ ―belchiores‖_ ,   que vendiam  

obras usadas, livros de segunda mão, por preço mais barato. Dentre esses 

alfarrabistas o autor menciona aqueles que existiam ―debaixo do passadiço 

do largo do Paço‖. Aí, em 1859, O Guarani era vendido a 5$000 o 

exemplar.
72

 Porém, mesmo assim, nem todos tinham acesso aos livros de 

seu interesse, fosse em livrarias, pelo preço ou pela raridade e a inexistência 

dos mesmos; fosse pela inevitável desatualização das bibliotecas. Nesse 

contexto, a presença dos gabinetes de leituras supriam tais necessidades, 

como informa Alencar. Em 1848, quando regressou à Corte de férias, 

refugiou-se ―na literatura amena‖, com suas ―bem parcas sobras‖, tomando 

―uma assinatura em um gabinete de leitura que então havia à Rua da 

Alfândega, e que possuía copiosa coleção das melhores novelas e romances 

até então saídos dos prelos franceses e belgas.‖ Como andava envolvido 

pela vida marítima, diz: ―Devorei  os romances marítimos de Walter Scott e 

Cooper, um após outro; passei aos do Capitão Marryat, e depois a quantos 

se tinham escrito desse gênero, pesquisa em que me ajudava o dono do 

gabinete, um francês de nome Cremieux, (...) o qual tinha na cabeça toda a 

sua livraria‖.  Mas, além desses, leu também o que lhe ―faltava de 

Alexandre Dumas e Balzac‖, o que encontrou ―de Arlincourt, Frederico 

Soulié, Eugenio Sue e outros‖.
73

     

No entanto, se as novelas e os folhetins estrangeiros, anunciados 

e/ou publicados pelos jornais e revistas, eram produtos civilizatórios de 

Paris,  por outro lado, por volta da década de 1840 já estava bem 

configurada a produção nacional. A Moreninha, de 1844 em diante, e outras 

obras de Macedo encabeçaram muitas listas de livros oferecidos ao público 
                                                           
72

  ALENCAR, J. M. de. Op. Cit., p. 118. 
73
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leitor, que recebia e esperava ansioso por sua fatia diária de ficção, como 

aquele do Diário do Rio de Janeiro, em que Alencar começou sua carreira 

de romancista, publicando, em folhetim, Cinco Minutos, em 1856, O 

Guarani, entre 56 e 57, A Viuvinha em 1857, ou aquele  do Diário Popular 

e da Folha Nova  em que saiu Encarnação, em 1877, e Til no jornal 

República, em 1872. 

Portanto, entre os circuitos de difusão do repertório romântico, 

tiveram lugar de destaque os serões domésticos e estudantis de leitura, os 

empréstimos pessoais de periódicos e livros, os gabinetes de leitura, os 

folhetins da imprensa fluminense, a edição em forma de livro e as livrarias, 

tanto de exemplares novos quanto usados, como os sebos.   
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GT- História da Saúde e da Doença 

 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: ORDENAÇÃO URBANA E 

DISCURSO MÉDICO EM JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE 

NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

 ― O PROJETO HIGIENISTA EM BELO HORIZONTE NOS FINS 

DO SECÚLO XIX‖.  

 

Alexander Eduardo Costa.  

 

 O trabalho aqui apresentado versa sobre o estabelecimento 

da técnica e da ciência em busca da civilidade e modernidade no fim do 

século XIX. Veremos como o saber médico e do engenheiro foram 

essenciais na construção deste momento, e como foi utilizado este saber. 

 O trabalho tem por finalidade entender os mecanismos da 

institucionalização do conhecimento como forma de direcionar e ordenar a 

sociedade da época. Para este fim estaremos pensando nos mecanismos de 

poder inscritos no próprio conhecimento e o que acarretará tal fato. Nesse 

sentindo, podemos entender a institucionalização do conhecimento da 

engenharia e da medicina como forma de direcionar e ordenar a sociedade 

da época, como saberes que representam uma forma de poder. Assim, estes 

saberes deverão ser analisados a partir das proposições de Michel 

Foucault
74

, que entende o poder como uma prática social constituída 

historicamente; não o poder estatal, mas o que é construído nas periferias 

desta instituição. Esta concepção está centrada na possibilidade de que o 

poder existe em uma forma descentralizada e não mais somente na figura do 

Estado como o grande controlador e instituidor das relações de poder. A 

sociedade teria, assim, outros núcleos capazes de ação e comando, para 

além da figura autoritária do Estado.  

  Esta relação de poder não se expressa, necessariamente, pela 

repressão ou coerção, mas por mediações que fazem a estrutura 
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consolidar-se, estabelecendo-a ao se mostrar disciplinadora e ordenadora 

das práticas e da vida do homem, tentando torná-lo obediente à uma 

situação de estabilidade que se pretende criar.    

 Segundo Simone Kropf
75

, o espaço físico sempre foi 

considerado o espaço de ação do engenheiro. Ele fazia da teoria a ação, 

concretizando o que o pensamento idealizava. Segundo a autora, os 

engenheiros se viam como portadores de um conhecimento acadêmico, que 

lhes habilitaria construir a moderna nação brasileira:  

 

―Tal era o sentido maior acionado pela imagem da engenharia: o 

engenho, a vontade transformadora do homem empreendedor, que vence 

obstáculos e constrói, através da técnica e do conhecimento científico, o 

bem estar e o desenvolvimento da sociedade‖ (KROPF,1996.pp. 70) 

  

O processo de urbanização do país, que ocorria a partir da segunda 

metade do século XIX, representava o momento privilegiado para o 

engenheiro afirmar-se como o responsável pela construção da civilidade 

que o Brasil desejava, não na totalidade de sua população, mas como um 

pensamento de uma elite que se posiciona em busca do controle da 

sociedade, apontando assim os caminhos que se deveria percorrer para o 

bem estar e desenvolvimento da sociedade.  

 O movimento de urbanização que caracteriza algumas 

cidades do país em fins do século XIX é visto como momento privilegiado 

para a afirmação do engenheiro na edificação de um projeto modernizador 

para a sociedade brasileira. A construção desta identidade de 

―modernizadores‖ se deve ao fato desses profissionais se assumirem como 

os  portadores  do  conhecimento  para esta modernização. Além disso, seu  

conhecimento também fazia deles homens de ação, diferentemente 

daqueles que apenas ficavam a pensar e idealizar, no campo da teoria ou da 

retórica. Assim, consideravam que, além do conhecimento teórico, 
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originado nas Escolas de Engenharia, possuíam também o conhecimento 

prático, adquirido com a experiência da profissão.  

 Segundo a autora, os engenheiros se viam e queriam ser 

vistos como detentores desse saber científico capaz de compreender e  atuar 

junto a natureza, no sentido de subjugá-la à vontade do homem, de 

transformá-la à sua vontade.  

  Outro campo de saber importante neste processo é o da 

medicina, detentor do conhecimento do corpo, das doenças e da cura. O 

médico qualificava-se como aquele que tratará as doenças do corpo, sendo o 

mediador da chamada arte médica, ou ―arte de curar‖. Sustentava sua 

atuação através da tentativa de criar um monopólio na construção da cura, 

através da desqualificação de outras profissões que se ocupavam do mesmo 

propósito. O médico, assim, tentava dar ênfase ao seu conhecimento 

acadêmico. 

   Para tanto, tentava, nos meados do século XIX, mudar o 

hábito da população em procurar a cura em crenças populares ou mesmo em 

boticários, farmacêuticos ou em curandeiros. Diria que somente o domínio 

da técnica e do conhecimento acadêmico poderiam trazer a cura ao doente. 

Tentava estabelecer uma divisão entre os que dominavam e os que não 

dominavam o conhecimento científico, construindo, assim, uma forma de 

classificação entre aqueles com maior poder e credibilidade em detrimento 

de outros considerados desqualificados e sem o respaldo dos avanços 

técnicos e científicos. Pois, com a imposição do saber médico como o saber 

qualificado, as outras profissões de cura serão taxadas com considerações 

pejorativas e desqualificadoras das posturas e práticas relativas ao mundo 

não circunscrito pela medicina acadêmica. 

 Esta imposição da chamada medicina acadêmica foi sendo 

construída, entre outros, pelas regulações estabelecidas pelo Estado, que 

iam limitando a atuação de outros profissionais. A medida em que 

normalizava a prática médica, o estado contribuía para a criação de um 

monopólio, promovendo a institucionalização do saber médico como o 

único qualificado a realizar o tratamento do doente. Porém, devemos nos 

atentar para o papel da própria população nesse processo, a medida em que 

ela exigia do Estado e dos profissionais, eficácia nas ações que diziam 

respeito à saúde individual e coletiva.     Assim, o 

médico passa a ter o poder de controlar os indivíduos por deter o 

conhecimento institucionalizado do saber da cura, pois ― a prescrição de 

medicamentos é um dos aspectos mais salientes do monopólio da 

medicina.‖ (MACHADO,1995.pp.35)
76

. O discurso científico do 

conhecimento médico procura, deste modo, tomar o lugar e apoderar-se 

deste saber como o capaz de não somente curar, mas de levar uma civilidade 

à população, uma moralização da vida urbana, como via-se na Europa.  

 

― Há um certo fetichismo pelo qual poderia representar civilização, 

progresso, avanço, moderno e uma identificação destes ideais com a prática 

médica, respaldada na técnica e na ciência. Há uma progressiva expansão da 

racionalização, identificada na difusão do saber médico junto a sociedade.‖ 

(FIGUEIREDO, 2002.pp. 22) 

  

Apesar desse apelo científico, a medicina desenvolvida nos fins do 

século XIX muitas vezes é uma arte de curar o desconhecido, não diferindo 

muito do conhecimento dos práticos, curandeiros ou boticários
77

.  

  A medicina desconhecia a origem de várias doenças 

existentes. Suas opiniões sobre  as causas e a disseminação das doenças 

epidêmicas, apoiavam-se em duas teorias então vigentes no século XIX. 

Uma seria a dos miasmas ou da infecção, caracterizada pela ação de 

emanações de substâncias em putrefação exerciam no ar. Opondo-se a isso, 

havia os contagionistas que entendiam que as doenças comunicavam-se de 

um indivíduo a outro diretamente, ou pelo contato direto com os objetos 

contaminados pelo doente. Mas, muitas das vezes, esses dois pensamentos 

irão combinar-se para explicar as doenças contagiosas existentes no meio 

urbano. 
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 Uma vez que o ambiente era um dos causadores de certas 

doenças, o higienismo era percebido como uma arma no combate a doenças 

e epidemias. O higienismo partia de preceitos de melhoria do ambiente, da 

condição de vida e habitação das pessoas, como também da boa circulação 

dos ares e da luz. Era o tratamento preventivo, que deixava de ser o do 

indivíduo e de sua doença particular, passando ao coletivo. Dessa forma, a 

terapêutica podia até tornar-se prescindível pelo uso da higiene no combate 

as moléstias.  Chegou-se mesmo a acreditar que as doenças seriam anuladas 

pela ciência, a medida em que esta promovia cada vez mais a melhoria das 

condições ambientais. O higienista era visto, então, como o médico do 

futuro. 

  Através de regulamentos sanitários serão estabelecidas as 

condições para a vivência coletiva, de modo a ordenar e moralizar a 

sociedade. A saúde pública passa a ser uma questão de ordem social, posto 

que a higiene coletiva é vista como um meio de prevenir e fortalecer o 

organismo contra as doenças. O médico higienista é visto como o 

representante de um corpo de normas e também o que curaria os doentes 

pelo seu conhecimento. 

 O Serviço Sanitário de Minas Gerais foi criado em 23 de 

julho de 1895, sendo subordinado à Secretaria do Interior. Era composto por 

um Conselho de Saúde Pública, tendo uma Diretoria Estadual de Higiene 

encarregada da execução do regulamento sanitário. A Diretoria também 

disporia de um Instituto Vacinogênico, um Laboratório Bacteriológico de 

Análises Químicas e de aparelhagem de desinfecção. Na Diretoria de 

Higiene os cargos de diretor, o subdiretor e o secretário seriam ocupados 

por médicos, demonstrando a proeminência que esses profissionais iam 

construindo perante a população e ao próprio poder estatal, como aqueles 

que iriam salvaguardar a população contra as doenças.  

  A partir do fim do século XIX, surge na Europa e no Brasil 

uma nova orientação médica, com o desenvolvimento e o conhecimento da 

bacteriologia. Mas, mesmo com a descoberta desta nova teoria, há ainda 

uma convivência entre as teorias miasmáticas e bacteriológica, até esta 

sobrepor-se às demais. A partir de então a doença é vista como algo 

exterior, não do meio, mas advinda de germes, transmitidos por animais e 

insetos vetores que encontrariam seu melhor ambiente de propagação em 

regiões insalubres. A vacina se tornaria o meio por excelência da profilaxia 

proposta por esta teoria. Podemos pensar que, a ação sobre as condições do 

meio ambiente também poderia contribuir para o controle e a erradicação de 

determinadas enfermidades, através da eliminação dos seus agentes ou 

vetores. 

  Inferimos também, desta teoria, que o controle do ambiente e 

a eliminação dos vetores surtiria maior efeito do que o tratamento 

individualizado, o que será uma chave do pensamento das instituições 

públicas, que vêem neste modo uma vantagem na caracterização do meio 

como o causador e desencadeador das epidemias, devido aos próprios 

custos de um tratamento individual face ao custo/benefício de um 

tratamento coletivo. 

 Na disputa pelo espaço do reconhecimento da autoridade do 

saber acadêmico na sociedade, além do engenheiro, estava o também o 

médico-higienista, que construía sua terapêutica através da intervenção no 

meio social urbano, declarando as medidas que deviam ser seguidas pela 

população na busca da diminuição ou erradicação das doenças. 

  Trava-se, assim, uma luta na busca do reconhecimento de 

quem seria o mais capacitado a interferir no meio urbano, realizando as 

reformas e o controle. Contudo os engenheiros, apesar de 

conscientizarem-se de que é o médico que desvenda o papel da doença e sua 

ligação com o urbano, reivindicam a implementação das obras que visam 

uma melhor higiene, num papel de transformadores do meio urbano no 

Brasil. Segundo Regina Helena Silva
78

, as obras de reformas são pensadas 

como atos técnicos e cientificamente possíveis, onde não existem mais 

limites naturais, mas somente científicos. 

  Assim pensou Aarão Reis, engenheiro responsável pelo 

projeto e iniciação da construção de Belo Horizonte, ao conceber esta 

cidade. Aarão Reis era um engenheiro formado sob a influência do 

pensamento positivista, via no poder da técnica e da ciência um serviço do 

                                                           
78

 SILVA, Regina Helena Alves da. Cidade de Minas. Belo Horizonte: UFMG,1991.  

(Dissertação de Mestrado em Ciência Política) 
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bem público. O estudo do clima e das chuvas demonstram este apego à 

ciência, à matematização do conhecimento, à racionalização. Para Aarão 

Reis, os engenheiros eram fundamentais ao processo de modernização e 

urbanização do país, pois estavam aptos para as ações que encaminhariam a 

população mais próxima à modernidade. 

   Nos estudos das localidades para a construção da nova 

capital, Aarão Reis utilizou-se de estatísticas dos fenômenos naturais - 

como no estudo do clima - dos mananciais, do suprimento d‘água, nos 

sistemas de esgotos, nas nosologias (epidemias e moléstias comuns), 

facilidade de edificação, na iluminação natural e na circulação de ar. Estes 

foram os aspectos levados em conta na escolha da localidade. Pensava na 

tríade de salubridade, embelezamento e comodidade quando da idealização 

da planta da cidade, após a escolha de Belo Horizonte, pois seria construída 

com o que havia de mais moderno no campo da engenharia e salubridade.  

Segundo Regina H. Silva (1991), o traçado em xadrez era consagrado na 

implantação de cidades projetadas e concebidas pelo pensamento moderno, 

devido a facilidade de loteamento, aeração e comunicação. Esta planta foi 

feita pensando não em adaptá-la ao terreno, mas mudar o terreno para 

colocá-la originalmente. 

  Assim deixava-se para trás a cidade de Ouro Preto com suas 

ruas estreitas e desordenadas, com possíveis malefícios para a população 

devido à estagnação dos ares e a baixa luminosidade nas casas, para uma 

cidade pensada e planejada para uma aeração e luminosidade adequadas, 

com modernização do abastecimento d‘água e o encanamento dos esgotos. 

Uma cidade dentro dos moldes modernos de salubridade e higienismo, que 

levavam a população à modernidade e civilidade de outras cidades e países, 

a fim de proporcionar um bem-estar e qualidade de vida, onde ―... a gama 

de preceitos médicos –sanitaristas contribuiu, decisivamente, para a 

produção de espaço de modernidade...‖ (JULIÃO, Pp. 71). Uma cidade 

também marcada pela ordenação social e pela normatização.   

 Apesar de não atender a toda a população, a implantação do 

projeto da nova capital demonstraria um somatório entre o conhecimento da 

medicina e da engenharia, da ciência e da técnica, expressões do progresso e 

da civilização, na implementação da nova sede do governo de Minas. . 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: GÊNERO E SAÚDE  

 

―O SABER DAS PARTEIRAS DIPLOMADAS NO RIO DE 

JANEIRO: UMA QUESTÃO INTRIGANTE‖  

 

 Anayansi Correa Brens 

Faculdade de Medicina – UFMG 
 

Maria Josefina Matilde Durocher, primeira Parteira a ser formada na 

Escola de Parteiras Diplomadas do Rio de janeiro em 1834, era natural da 

França, tendo vindo para o Brasil, ainda pequena, em 1809. 

Seu nome se tornou famoso ao longo dos 60 anos em que praticou a 

profissão de parteira não só pela bondade e cortesia com que atendia e se 

relacionava com as famílias, mas pela dedicação que teve à especialidade e 

que redundou numa vasta produção científica.  

Muitas são as situações em que seu nome é mencionado: atendia 

igualmente ricos e pobres, foi a Parteira da Imperatriz, participou da 

regulamentação das atividades das Amas de leite no Rio de Janeiro, 

defendeu colegas em casos de imperícia, obteve assento na Academia 

Imperial de Medicina e chegou a ter tão alto conceito junto a seus pares, que 

o seu nome torna-se4 uma das premiações concedidas ao ―melhor trabalho 

na Arte‖ doado pela Faculdade de Medicina até os dias de hoje. Enfim, 

dadas suas particularidades, muitas histórias atravessaram sal vida. Dentre 

estas priorizei o estudo de algumas de suas obras cujo fim científico nos 

apontam indícios de um dos maiores conflitos que vivenciaram os membros 

da corporação médica, ao longo dos cinqüenta anos de exercício 

profissional relatados aqui.  

Madame Durocher traz à tona o conflito através de saberes práticos 

no estudo das ―convulsões‖, eclâmpticas, epilépticas e histéricas. 

A) A Eclampsia, a histeria e a epilepsia: Mulheres em convulsão.  

A partir do problema da saúde que cercou a eclampsia, Madame 

Durocher disserta sobre os vários enfoques e suas respectivas formas de 

tratamento. 

Um destes enfoques acreditava que a eclampsia era provocada por 

uma congestão cerebral. Um outro, como moléstia de Bright; e uma ultima 

como embaraço da circulação. Todos estes enfoques tinham em comum a 

nível terapêutico uma espécie de rotina médica com aplicação de sangrias 

gerais, em maior ou menor escala, que eram usadas nas pacientes; o uso de 

sanguessugas à margem anal, sobre o epigastro, nas apophysis mostóides e 

ventosas ao longo da coluna vertebral, alem da crônica e severa abstinência 

de comer e beber onde se proibia até mesmo beber água fria e manter 

vedada a circulação de ar no quarto.  

Internamente ou via oral a paciente tomava diuréticos no caso da sua 

eclampsia ser entendida como moléstia de Bright ou de desembaraçar o 

útero de seu conteúdo (abortar, provocar o parto), no caso da teoria do 

embaraço circulatório. O esvaziamento era feito através duma dilatação 

artificial do colo uterino, mamal, por meio de manobras mais ou menos 

bruscas. 

Estas práticas terapêuticas, tendo uma terminação funesta, levou a 

acreditar que a eclampsia era um fenômeno mórbido, inevitavelmente 

cercado da morte. (Durocher, 1883, p.6).  

A partir desta introdução, a Parteira M. Durocher e alguns dos seus 

colegas, começaram a levantar questionamentos à teoria unicausal da 

doença e às fascinadoras doutrinas de Broussais, principalmente a 

terapêutica por ele desenvolvida sobre o uso das sangrias e dos 

sanguessugas que associada 1
a
 abstinência exagerada de comida e bebida 

contribuíam na elevação das estatísticas de morte das pacientes no período.  

Diante deste quadro, dizia, ―um grupo de clínicos no rio de Janeiro 

começou a enxergar na eclampsia diversas causas, posto que já dispomos de 

outras bases...‖ (Durocher, 1983, p. 7).  

a.1) AS EXPERIMENTAÇÕES NA ARTE: questionamentos, 

rupturas e sincestismos.  

 

Desde 1834, ―alguns cirurgiões receiavam usar a intervenção 

manual para promover a dilatação artificial do colo uterino (Durocher, 

1883, p.7).  



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

 

76 

Assim pensando, começaram a substituir por conta própria, ―as 

manobras prejudiciais, por meios mais cordatos como calmantes 

internamente (via oral) e meios externos: banhos mornos geraes, aplicações 

de compresas embebidas em água fria postas sobre a cabeça, depois de 

cortados os cabelos, ou mesmo raspada cabeça; outros punham a eclâmptica 

numa banheiro d‘água quente e irigavam a cabeça com grandes porções 

d‘água fria‖ (Durocher, 1883, p. 7). 

Madame Durocher silencia sobre os resultados destas experiências 

ou mesmo se haveria outra procedência que não a francesa. Se transpondo 

sempre para um outro tempo em que ela viu, em 1842, o Dr. Chernoviz, 

médico polaco, salvara uma de suas clientes, ao associar aos tais banhos, os 

―revulsivos energéticos, tais como cáusticos nos membros inferiores, 

clyusteres com electuário de rene, assafetida, adicionanda algumas vezes o 

tártaro‖, apesar deste clínico associar conjuntamente ao tratamento anterior 

a terapêutica Broussoniana das emissões sanguíneas com do regime de 

abstinência, imperante no período.  

A maior parte das eclâmpticas sucumbiam nas suas mãos (mãos do 

Dr. Chwernoviz), mas algumas começaram a se salvar; fato que Madame 

Durocher por vezes relacionou mais à ―robustes do organismo‖da paciente, 

do que propriamente à eficácia de algum medicamento utilizado nesta 

experiência pelo referido doutor.  

A eclampsia começa a deixar de ser uma entidade misteriosa e 

invencível. A introdução da cloroformização das pacientes durante a 

convulsão eclâmptica e nos seus intervalos. A utilização de outros meios, 

tais como choral, xarope de chloral hydratado de Follet puro ou 

antiespasmódicos, produzindo o sono, na paciente. Enfim após a sedação da 

paciente, o esvaziamento do útero no momento em que o colo uterino estava 

dilatado, o suficiente para introduzir, se necessários, o forceps, permitiu a 

sobrevida destas mulheres.  

Madame Durocher mensiona na sua experimentação a 

cloroformização e nos intervalos, o xarope de bromureto de potássio de 

Henry Mure, como também o clyster em 60 gramas d‘água com três gramas 

de choral hydratado, acatando com isso a experiência do Parteiro Dr. 

Francisco Lopes de Oliveira Araújo, também brasileiro, que ano utilizava as 

emissões sanguíneas e não dilatava o colo uterino por meios artificiais para 

extrair o produto da concepção.  

Entre a teoria e a prática, começa a se esboçar uma cisão. E o peso 

maior começa a ser dado à empíria. 

Destas experimentações nasceriam as leis, que com um certo 

desconto ―a climatologia, o organismo de cada indivíduos, as circunstancias 

que o rodeiam‖, proporcionariam variantes com os quais o tratamento 

médico deveria se adequar no Brasil.  

 

a.2) Entre a empírica e as bases teóricas: o médico consciencioso 

brasileiro.  

Criticando-se a base médica teórica do período fundamentada na 

física, na química e na anatomia – por ser conceituada impotente de dar 

conta do ser e do equilíbrio de existência humana (Durocher, 1883, p.3) que 

pelo que se observou no artigo de 1883, madame Durocher defendia que 

este (o paciente) só poderia ser estudado através das experiências clínicas.  

Só desta forma o clínico ganhará o estatuto de ser sincero e 

consciencioso. (Durocher, 1883, p. 9). 

Revela-se a partir daqui, um conflito entre os que acreditavam nas 

teorias aprendidas nas bancas da escola, (os teóricos) que saiam investidos 

―dessa fanfarronada de theorias, mais ou menos modernas‖ (Durocher, 

1883, p.10), que só viviam mostrando ao povo a sua erudição. E os outros, 

cuja missão seria a de ―salvar ou procurar os doentes, como sua única 

preocupação, o mais... a Deus pertence‖, dizia (Durocher, 1883, p.10). 

Conflito que, vai saindo para fora dos resintos da corporação, pois a 

certa altura desta obra, Madame recomenda aos clínicos jamais se 

expressar, por exemplo, da prática das sangrias como assunto superado, 

dizendo: hoje não se sangra, hoje se dá isto ou aquilo. Este parafrasear não 

pertenceria ao verdadeiro clínico, pois o tratamento da eclampsia poderia 

começar pela sangria geral segundo indicava o ―Archivo de Tocologia‖do 

Dr. Depaul.  

Enfim, salvar a vida, com sangrias ou sem elas tanto fazia, até 

porque não estava na rotina terapêutica o sucesso do tratamento contra tal 

patologia. Importante era não questionar a terapêutica como ―passada‖ ou 
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―obsoleta‖e com isto colocar em evidencia um outro colega, pois Madame 

compreendia que o sucesso do tratamento estava diretamente relacionado a 

―como o organismo se modificava diversamente, isto é, em relação à 

Constituição, temperamento e indiosyncrasias do enfermo, e o médico (o 

verdadeiro) teria que acompanhar essas alterações‖ (Durocher, 1883, p.13).  

Mas alguns pontos unificavam-se numa espécie de ―nova‖ rotina 

médica, para tratamento da eclampsia: a extração do feto, por exemplo, era 

uma das condições do bom êxito do tratamento (talvez a única) com a 

terminação do parto, eliminava-se a causa da excitação nervosa, ―quer as 

convulsões resultem da ação reflexa dos nervos do útero, quer resultem da 

presença de maior quantidade de albumina na urina ou de outra qualquer 

causa que atue como causa determinante d‘esse phenomeno (Durocher, 

1883, p.30)‖. 

E diante esse mundo de opiniões divididas, requeria cercar-se de 

todos os cuidados possíveis nessas horas. Madame sempre relata seu 

atendimento clínico junto a outros colegas, com os quais tomava as decisões 

coletivamente, principalmente aquelas decisões que diziam respeito ao 

esvaziamento do útero.  

A priorização da prática (da experimentação) sobre a teoria, também 

traziam a tona a relevância dos anos de exercício profissional clínicos, nos 

quais certamente nasceriam certezas, mesmo que estas fossem restritas ao 

campo individual, contra os recém graduados.  

Enfim, Madame expõe o prestigio de que gozava no interior da 

corporação ao explicar como ―Em uma sessão da Academia Imperial de 

Medicina do Rio de janeiro, provei por factos meus  colhidos na minha 

clínica e outros que obsequiosamente me foram proporcionados na clínica 

de médicos, tão ilustrados quão dotados na rara honestidade profissional, 

que o sulfato de quinina não era abortivo; que abortiva era a febre que 

indicava o sulfato de quinina, bem como todas as moléstias graves que 

pedem medicamentos de ação mais ou menos energética. Assim não 

achamos justas nem bem fundamentadas as acusações feitas ao médico, que 

empregou tal ou tal medicamento com o fim de destruir um phenomeno 

mais ou menos grave, por si só mais capaz de provocar o aborto do que o 

medicamento empregado, o que evita anulando o fenômeno mórbido, que 

em tais casos é a verdadeira causa abortiva‘ (Durocher, 1883, p.38). 

Uma querela que começou dentro das corporações e que cinqüenta 

anos depois, é levada para o interior da Academia Imperial de Medicina, 

provavelmente no momento em que as idéias de Broussais declinantes, na 

Franca, estavam sendo consideradas obsoletas também no Brasil.  

 

B) A vida nervosa da mulher e seu parto: Eclâmpticas? Epilépticas? 

Histéricas?  

A vida nervosa da mulher e o parto passaram a ser relacionados. 

Tudo converge a esta interpretação. Seja pela compreensão das convulsões 

eclâmpticas no marco das ―Nevrose‖ do sistema nervoso ganglionar, seja 

pelo uso de anestésicos para combatê-las (a chloroformizacao), pois 

empiricamente espaciava as convulsões, seja pelo uso de chloral associado 

ao brometo de potássio, que também na pratica deprimia o sistema nervoso 

da paciente. A sedação, ao fazê-la dormir era prolongada até que se 

dilatasse naturalmente o colo, e só nesse momento, se extraia a criança.  

Pouco a pouco os nervos vão ganhando destaque, na hora do 

atendimento ao parto, parteiros relatando que, ―acessos de loucura mataram 

em poucas horas pacientes salvas de eclampsia‖ (Durocher, 1886, p. 362). 

As idéias de prevenir as convulsões (eclâmpticas), reduzir suas 

conseqüências funestas na mãe e no recém-nascido, começa a dar sustento 

às idéias da prevenção.  

E dadas as particularidades introduzidas pelos Empriristas, com suas 

idéias da multicausalidade da doença, estas idéias de prevenção acabam por 

se espalhar tanto na rotina quanto na terapêutica.  

No entanto, a unificação do diagnóstico quanto do tratamento, 

começou a ser dado tendo como referencia as características 

comportamentais da paciente (importadas da teoria das moléstias nervosas) 

que tinha elaborado a classificação dos tipos de temperamentos femininos 

em:  

1) o sanguíneo (é propenso à mania),  

2) o nervoso: (à monomania);  

3) linfático (idiotias, imbecilidades).  
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Estas idéias de certa forma deram contornos às teorias das espécies 

de indivíduos, e dentre estes, às espécies de mulheres: as nervosas, as de 

constituição fraca, etc. cada espécie tinha uma medicação específica 

(poções) que podia ser considerada como calmante, como modificadora, 

como preventiva da eclampsia, segundo sua atuação sobre o sistema 

nervoso ou sanguíneo (Durocher, 1883, p.40). 

Três formulas nunca faltaram nos aposento das parturiente: ―xarope 

de brometo de potássio de Henry Mure, um clyster de chloral hydratado, e 

também clorofórmio para inalações‖, todos três a serem utilizados na hora 

das convulsões até obter a calma desejada da paciente. 

A atenção dada ao sistema nervoso por parte dos parteiros, segundo 

Madame Durocher, em parte se devia à precária compreensão científica 

sobre a eclampsia. No entanto, quando examinamos em detalhe a questão, 

percebemos que apesar do superficial conhecimento que existia sobre esta 

doença, esta já tinha sido incluída nas afecções ou moléstias nervosas junto 

à histeria, asma, epilepsia e enxaquecas. (Durocher, 1883, p.6). só um 

clinico experiente, dizia Madame, poderia diferenciar uma moléstia da 

outra, pois todas (por razoes distintas) causavam abalos ao sistema nervoso.  

A eclampsia era, no seu entender, ―uma nevrose do sistema nervoso 

ganglionar, isto é, este grande telégraphyo elétrico, que quando posto em 

atividade por um agente que suponho ser o ácido úrico em excesso no 

sangue das mulheres durante a gestação, pode deteriorá-lo ao ponto de levar 

todo o organismo desde a mais inconsciente até a mais violenta revolta 

(Durocher, 1883, p.21). (...) 

Já ―as convulsões histéricas podiam ser consideradas antes como 

uma agitação, mais ou menos desordenada do sistema nervoso de caráter 

passageiro, que pouco ou quase nada influíam no funcionalismo da vida 

orgânica‖ (...). Mas Madame Durocher ao se defrontar com os casos de 

loucura, qualificava este mal, como um fenômeno bastante grave como se 

sabe, sendo esta uma das funestas conseqüências que se deve receiar, 

principalmente no estado de puerpério‖. (Durocher, 1883, p.21).  

E continua, ―Eis porque, quando dirijo o trabalho do parto, dou 

muita atenção ao sistema nervoso e procuro o quanto é possível atuar sobre 

ele, pelos meios terapêuticos apropriados, bem como pelos meios que 

podem atuar sobre a moral da parturiente.  

A seguir pistas dadas por Durocher sobre (sintomas e sinais?), as 

observações clinicas que possibilitavam diferenciar moléstia da outra: 

Segundo ordem de importância das moléstias. (quadro criado por mim).  

 

QUADRO DA ECLAMPSIA QUADRO DA HYSTERIA 

1. As convulsões tem o caráter 

epilético, ou seja, tem o 

caráter de sobressalto  no 

mesmo lugar, a face se 

convulsiona, as pupillas se 

escondem nas órbitas, a feição 

se torna hedionda.   

1. No histerismo observa-se  

convulsões francamente 

nervosas, os bem conhecidos 

ataques histéricos.  

2. Dos lados da boca sai uma 

baba viscosa, semelhando 

água de sabão, repulsiva e 

sanguinolenta, devido às 

mordidelas da língua. 

Ponha-se alguma coisa 

(pedaço de toalha) entre os 

dentes.  

2. A paciente ouve e vê, o que 

não pode é responder durante o 

ataque. Dissipado este ela 

responde com acerto.  

3. Os dedos polegares 

curvam-se, procurando pôr-se 

em relação com a face palmar 

da mão, a totalidade dos 

membros thoráxicos e 

abdominais batem 

rapidamente o plano em que 

jazem. A coluna vertebral ora 

se enverga para traz, ora para 

adiante, há um começo de 

estertor que tende a progredir 

e que progride.  

3. Quase sempre cai um em 

prantos por alguns minutos.  
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4. Na eclampsia se nota quase 

geralmente albumina nas 

urinas.  

4. A urina observada depois dos 

ataques mostra-se límpida.  

5. Sinais de compressão 

sanguínea ou serosa par ao 

cérebro vão se manifestando. 

5. Entre cada ataque conversa 

com acerto nos intervalos.  

Observação: As mulheres 

epiléticas e as histéricas que, 

pelo menor motivo, em casa 

num sarau, num baile, num 

teatro, durante um passeio, são 

acometidas do seu habitual 

ataque, raríssimas vezes o são 

durante o trabalho de parto!!! 

6. coma, derramamento no 

cérebro.  

 

7. Morte. 

Observação: a eclâmptica não 

ouve, não vê nem responde, 

quase que é insensível aos 

estímulos physicos. Perde a 

memória por vezes 24 horas.  

 

 

A questão final deste trabalho é se para esta época já se identificava 

a albumina na origem do diagnostico diferencial e se raramente ocorriam 

ataques, convulsões nas mulheres epiléticas e as histéricas durante o parto. 

Onde residia a confusão? Para o diagnostico de eclampsia?  

Um outro aspecto que vem a tona desta discussão é a associação do 

histerismo à presença duma certa representação, encenação (fingimento) 

das mulheres, através das convulsões, na hora do parto. Seja porque estas 

convulsões eram entendidas pelo discurso medico como ―uma revolta‖a ser 

acalmada no interior do organismo, seja porque as convulsões histéricas 

sendo passageiras, sabia-se para esta época que pouco ou quase nada 

influenciavam no funcionalismo da vida orgânica. Ou seja, não havia lesão.  

Se todos os casso não eram de eclampsia, e sabendo-se que 

―raramente‖ histéricas e epiléticas teriam ataques na hora do parto, diante 

destas considerações, caberia perguntar-nos: era uma representação? Que 

interesses poderiam ter as mulheres com ela? E os médicos: porque fizeram 

a intervenção do aborto terapêutico?  

 

3. Pudor e preconceito: saberes ou estratégias de ocupação.  

 

A entrada dos homens neste campo, a partir da criação da arte 

obstétrica não só causou conflitos com as parteiras da época, denominadas 

de leigas e comadres. Como também com as famílias e com as próprias 

mulheres, alvos deste atendimento.  

Madame Durocher evoca alguns detalhes (passados) daquele 

conflito e que ela própria experimentou ao iniciar a carreira da parteira.  

Também relata que  

 

―neste tempo os preconceitos e o pudor eram taes que as mulheres 

preferiam morrer do que deixar-se tocar por um medico; o que faziam era 

mandar à igreja mais próxima tocar alarma de mulher de parto em perigo, 

o que devia atuar desfavoravelmente no animo daquelas que nessa hora se 

achassem em trabalho de parto‖ (Durocher, 1883, p.58). 

 

Madame tinha por pratica mandar chamar um médico (Parteiro) para 

extrair o feto nas situações de perigo. Mas as famílias ou mesmo as 

mulheres, quando começaram a permitir esta participação masculina, 

solicitavam que fosse ela, a que terminasse o parto que a extração do bebe.  

Também o pudor das mulheres era um grande impedimento ao 

atendimento feito pelos parteiros e médicos homens que atuavam na área 

ginecológica (desde 1876). A contribuição desta Parteira, nas suas palavras, 

foi fundamental, pois julgava ter cooperado e muito para acabar com estes 

preconceitos e preparado o terreno aos contemporâneos. (Durocher, 1883, 

p.59).  

Evocar a experiência dos clínicos e das parteiras diplomadas mais 

velhas, rememorar as lutas passadas pra ocupar (conquistar) aquele espaço 
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quanto a clara proposta de se abraçarem de maneira corporativa, são indício 

dos apelos desta mulher à corporação para enfrentar unidos, as 

conseqüências do conflito, pois temia-se que, no fundo,  

 

―A confiança que as clientes depositavam no médico ou na parteira, muito 

se assemelha a um balão aerostático que a menor fenda faz 

instantaneamente cair de imensa altura, para onde rapidamente o impeliu o 

vento da fortuna, quando não o do charlatanismo‖. (Durocher, 1883, 

apêndice 8º). 

 

Portanto, ―sustentar e considerar um colega era justificar-se a si 

mesmo no conceito publico‖, (Durocher, 1883, apêndice 9º).  

O apelo de Madame Durocher no fundo não deixava de ser 

corporativo. Uma espécie de ―silêncio‖ pactuado declarado entre as 

parteiras diplomadas, e os médicos, recém graduados ou não do período.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: MEDICINA E MISTICISMO 

 

ENFERMIDADES E RELIGIÃO 

Anny Jackeline Torres Silveira  

(COLTEC/UFMG – Doutoranda UFF)  

 

Este trabalho é fruto das leituras, pesquisas e reflexões realizadas no 

curso de doutoramento da Universidade Federal Fluminense, onde tenho 

trabalhado com a História da Medicina, em especial a História da Pandemia 

de Influenza Espanhola, de 1918). 

Mais que epidemias, pretendo discutir aqui a enfermidade como 

algo/experiência que é construída socialmente. Participam nesta construção 

elementos diversos que estruturam e organizam as sociedades. Assim, 

gostaria de destacar alguns elementos da visão sobrenatural da doença, em 

especial, da chamada visão religiosa, mostrando sua permanência até a 

atualidade. 

 

I- A COSNTRUÇÃO SOCIAL DAS DOENÇAS 

As doenças epidêmicas têm angariado a atenção e produzido 

abordagens diversas de muitos estudiosos dedicados a compreender 

passado das sociedades. Paul Slack, por exemplo, afirma que os eventos 

epidêmicos favorecem de modo expressivo os estudos comparativos, visto 

que são comuns a todos os continentes e todas as culturas
79

.  

Outro campo beneficiado seria o da ―história da idéias‖, uma vez 

que, segundo Slack, as experiências epidêmicas podem corroborar, negar 

ou reorganizar atitudes, crenças e suposições religiosas, sociais, políticas e 

científicas. Neste sentido, seriam episódios reveladores de práticas e 

representações sociais através das quais homens e mulheres instituem e dão 

significado ao mundo – uma história das mentalidades, ao modo da 

historiografia francesa (Slack, 1999, p.3). 
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 SLACK, Paul e RANGER, Terence. Epidemics and Ideas. Essays on the Historical 

Perception of Pestilence. Cambridge; Cambridge University Press, 1999. 

 

Ch. Rosemberg e David Arnold acreditam que, mais do que fatos 

biológicos, as epidemias devem ser entendidas como fatos sociais, 

construções intelectuais, como uma inflexão na história das sociedades 

capaz de refletir uma configuração particular das formas institucionais e das 

asserções culturais que lhe são características.
80

  

Estudando o cólera e o colonialismo na Índia, David Arnold escreve: 

―como qualquer outra doença, [ o cólera ] não tem em si significado; é 

apenas um microorganismo. Adquire sentido e significado de seu contexto 

humano, da forma como infiltra a vida das pessoas, das reações que provoca 

e da maneira pela qual dá expressão a valores políticos e culturais‖ (citado 

in SlacK, 1999, p.10). 

A mesma posição podemos identificar em Jean Delumeau, para 

quem as experiências epidêmicas rompem com um estilo de existência a 

que um grupo, ou sociedade, está acostumado, promovendo uma 

desestruturação dos elementos que constituíam seu meio cotidiano. É essa 

ruptura que faz com que o período no qual grasse uma epidemia, se torne 

um ponto de observação privilegiado de outros fenômenos e dimensões da 

vida social: as relações familiares, a sociabilidade, as crenças religiosas, as 

inter-relações entre doença, vida econômica, vida política entre outros
81

.   

Assim, a experiência epidêmica deixa ver alguns elementos 

estruturantes dos comportamentos e dos valores culturais de uma época que, 

por seu turno também participam do entendimento que estes eventos 

(epidemias/doenças) assumem em determinados momentos e sociedades.  

II- Explicações sobrenaturais das enfermidades 

Desde a antigüidade o homem tem tentado entender o fenômeno da 

enfermidade, seja ela individual ou coletiva. Estudando a maneira como 

diferentes sociedades ―primitivas‖ se relacionam com as enfermidades, 
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 ROSEMBERG, Charles E. Explaining Epidemics and Other Studies in the History 

of Medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 

ARNOLD, David. Colera and Colonialism in British India, Past and Present, n 113, 

pp118-151, 1986 
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 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente. São Paulo: Cia das Letras, 1996.  
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George Peter Murdock
82

 afirma ser possível identificar dois grandes grupos 

de causas: aquelas naturais, em que a perda da saúde é identificada como 

conseqüência fisiológica de alguma experiência individual, e as 

sobrenaturais, baseadas na ação de forças que estão fora do alcance dos 

homens. 

A recorrência ao mundo sobrenatural, na maioria das vezes, 

significava o esgotamento das tentativas de explicação de fenômenos ou 

intervenções eficazes, que dependiam do poder dos homens. Aquilo que 

não se conseguia entender e explicar passava então para o campo do divino, 

do mágico. Essa forma de entendimento pode ser observada, por exemplo, 

através desta passagem do texto hipocrático: 

 

―Vou descrever a enfermidade chamada sagrada. Em minha opinião, não é 

mais divina ou sagrada que outras enfermidades, senão que tem uma causa 

natural e sua suposta origem divina se deve à inexperiência do homem e a 

sua admiração ante seu caráter peculiar. Apesar de que se continua 

acreditando em sua origem divina, porque não se entende, com os métodos 

que se usam para curá-la, que consistem em purificações e encantamentos, 

realmente se demonstra que não é divina. Porém, se temos de considerá-la 

divina, não haverá só uma enfermidade divina senão muitas, porque vou 

demonstrar que outras enfermidades não são menos estranhas e portentosas, 

e no entanto, ninguém as considera sagradas‖ (In: TAMAYO, p.).  

 

A explicação sobrenatural de uma enfermidade podia ser apoiada 

por elementos diversos. Forrest Clementes, antropólogo estudioso das 

sociedades antigas, apresentou uma classificação sobre os diferentes 

conceitos ―primitivos‖
83

 de doença. Divididos em cinco categorias, 
                                                           
82

 MURDOCK, George Peter. Theories of Ilness:  A World Survey. 1980.  Cit in: 

TAMAYO, Ruy Perez. El Concepto de Enfermedad: Su evolución a través de la 

Historia.. Tomo I. Mexico : Fondo de Cultura Económica, 1988. 
83

 Forrest Celements. Primitive Concepts of Disease, 1932. Cit in TAMAYO, 1988. p 30. 

Como afirma TAMAYO: primitivo não significa algo sem relevância para a época 

contemporânea. Ao contrário, o pensamento primitivo ―forma parte essencial dos 

conceitos básicos do homem contemporâneo, do que se conhece como ―folklore‖, ou 

cultura popular. Não se crê que isto exclua as classes mais favorecidas. ... Se trata de uma 

estariam ordenados segundo visões progressivamente ascendentes de 

complexidade conceitual: 1) magia e feitiçaria; 2) religião – ou violação de 

um tabu; 3) introdução de um objeto estranho; 4) introdução de um espírito 

(possessão); 5) perda da alma.  

No exame de cada uma destas categorias é possível identificar 

elementos que nos remetem à magia (branca ou negra), fruto de poderes 

sobrenaturais de determinados indivíduos - bruxos, feiticeiros, magos - ou à 

uma manifestação direta de deuses, seres sobrenaturais capazes de agir 

sobre o corpo dos homens. Na verdade, Segundo TAMAYO, para as 

sociedades primitivas, magia, religião e medicina seriam freqüentemente 

objetos intercambiáveis, equivalentes e até sinônimos. (p.31-31). 

III- Uma visão religiosa das doenças 

Gostaríamos, no entanto, de destacar aqui alguns elementos de uma 

abordagem religiosa da doença, que engloba um grupo de processos cuja 

eficácia depende da vontade de algum poder superior/divino. Na 

perspectiva religiosa, a doença é fruto da violação de uma regra ou de um 

tabu. O paciente infringiu uma proibição e teve o castigo correspondente.  

Exemplo dessa visão transparece no poema escrito em 1530 por 

Jerônimo Francastoro, explicando a origem do nome ‗sífilis‘.. Segundo o 

texto, um pastor reclama da injusta crueldade de Deus, que lhe deixa morrer 

os animais durante uma grande seca. Renegando-o, erige e adora ídolos 

pagãos. A reação de Deus a tais blasfêmias é assim descrita: ―Com furioso 

desdém, envia dardos e raios pestilentos e malignos e semeia a infecção 

pelo ar, pela terra e pelos rios, de onde surgiu essa enfermidade, que afligiu 

primeiro o ofensor, Sífilus‖. (Ruy Pérez TAMAYO, p.42). 

Essa forma de entender a doença é construída a partir dos valores 

daquilo que alguns autores vão chamar uma cultura-culpa. Conforme Roy 

Porter, o cristianismo ensinou que a dor e a doença não faziam parte do 

plano original de Deus. ―A agonia penetrou no mundo através do pecado 

original (...); após a queda, a humanidade, a partir de então, sofreria de 

                                                                                                                                                 

corrente viva e vigorosa, com raízes ancestrais, fortes e profundas, que partem de nossas 

origens, se estendem através de toda nossa história, matizam em forma facilmente 

reconhecível nossos pensamentos modernos e se projetam de maneira indefinida em nosso 

futuro‖ (TAMAYO, p.28-29). 
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doenças e [da] morte. Assim, a Bíblia fez da dor a penalidade para a 

desobediência‖ (PORTER, 2001, p.86)
84

.  

Se a enfermidade é uma expressão da ira divina, os episódios 

epidêmicos representariam um castigo de caráter coletivo. A história está 

repleta de relatos que exemplificam esta relação. Os surtos de tifo na 

Londres do século XVII eram amplamente interpretados como punição 

divina pelos pecados e intemperanças da sociedade (Porter, 2001, p 89). Os 

deuses enviavam constantes pragas sobre os gregos a fim de castigar-lhes 

por seus comportamentos. O deus do Antigo Testamento também fez surgir 

diversos flagelos entre os povos pecadores. 

Porém, se os deuses têm o poder de conferir a enfermidade, também 

o tem para conferir a saúde. Nestes casos, a intervenção possível se processa 

por meio de ritos de propiciação, sacrifícios e súplicas que resultarão num 

―restitutio ad integrum‖. A cura religiosa é resultado da intervenção de 

poderes sobrenaturais, uma experiência mística que se efetiva através e pela 

fé. São os sacrifícios e preces que suspendem as pestes entre os gregos: a 

misteriosa epidemia que tomou conta de Atenas entre 430-427 a.c, só será 

debelada após diversas cerimônias públicas repletas de preces e sacrifícios 

dedicadas a Asclépius (deidade grega que representava a Medicina)
85

..  

O poder curador do deus cristão também é amplamente explorado 

nos textos antigos, e nem tão antigos, do cristianismo. Em Isaías 38; 1-22, 

podemos ler: ―E se difundiu sua fama por toda a Síria; e lhe trouxeram todos 

os que tinham doenças, os afligidos por diversas enfermidades e tormentos, 

                                                           
84

 Vale ressaltar que, se a doença pode ser interpretada como castigo e punição, pode 

significar também  eleição ―... a resposta devota à aflição divina era o padecimento 

duradouro. O martírio de uma doença neste vale de lágrimas poderia ser tão glorioso como 

o martírio do infiel.‖  (PORTER Roy. CAMBRIDGE – Historia Ilustrada da Medicina. 

Rio de Janeiro: Revinter, 2001 , p.86) 
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 Conforme Vivian Nutton, a partir de então, Asclépius substitui Apolo como proeminente 

deus grego da cura (―embora quase toda deidade pudesse curar e houvesse muitos cultos 

locais em homenagens às curas‖ (NUTON, Vivian. Ascenção da Medicina, in: PORTER , 

2001,  p56). Vale observar ainda, um outro elemento contido neste relato: a prática da 

introdução de novos deuses para a cura. Como um deus se mostrou incapaz de resolver o 

problema da doença, a população buscou solucioná-la através do culto a outra deidade. O 

mundo sobrenatural oferece um arsenal infindável de recursos.     

os endemoniados, lunáticos e paralíticos; e os curou‖ (TAMAYO, p.26). 

São as orações e os sacrifícios, alimentados pela crença e pela fé no poder 

de deus, que garantem a recuperação dos cristãos. 

Fenômeno característico da cura religiosa era a intermediação dos 

santos. Eles são os mensageiros das preces dos homens, instrumentos de 

intervenção junto a Deus pelo destino de seus devotos. Para cada 

enfermidade existe um santo especialista: Santo Apolônio, para o mal dos 

dentes, Santa Luzia, para o mal dos olhos, São Vivente liberta dos vícios, 

São Sebastião cura ferida, mas também é invocado durante as grandes 

epidemias e, junto com São Roque, será considerado um santo 

―antipestilencial‖. Por seu lado, a Virgem será uma generalista, invocada 

para doenças de natureza as mais diversas. 

Peregrinações, relíquias, e penitências alimentam, desde tempos 

antigos, o culto aos santos, seja nas enfermidades individuais, seja nas de 

caráter coletivo. Os relatos da história nos repetem, na experiência dos 

flagelos e das pestes, as imagens dos penitentes. Durante toda a Idade 

Média e mesmo até o século XVIII, as grandes epidemias eram ocasião para 

as preces, procissões e  promessas para que a comunidade não fosse 

atingida. Os ritos de ação de graças vinham mais tarde, coroar o seu 

desaparecimento. 

Em sua análise sobre os cuidados relativos ao corpo e saúde durante 

o Antigo Regime, Fraçois Lebrun chama a atenção para alguns elementos 

que poderiam evidenciar algum tipo de relação entre o culto aos santos e 

outras crenças ancestrais. Um exemplo pode estar na prática da cultura 

popular em nomear as plantas medicinais com nomes de santos; outra é a 

presença constante nos locais de peregrinação, de elementos de velhos 

cultos cósmicos (água, gruta, árvore) como suportes materiais do poder 

taumatúrgico dos santos. Assim, ao prestar e viver sua crença nos santos (ou 

então no diabo), os camponeses poderiam se permitir crer em feiticeiros 

sem serem taxados de alienados, mas somente de supersticiosos. (Lebrun, 

1995, p.125). Cultuar os santos foi uma forma das classes populares 

preservarem velhas tradições.
86
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Para Lebrun, a permanência e abrangência de tais crenças até os 

século XVIII e XIX, poderiam ser pensadas em função das técnicas de cura 

existentes serem largamente impotentes diante de grandes males cotidianos 

e dos grandes flagelos epidêmicos. Para ele, isso começaria a mudar a partir 

de meados do século XVIII quando uma evolução mental (Iluminismo/elite 

cultivada) desencadearia uma dessacralização da doença, tronando possível 

os progressos do século XIX: o desenvolvimento de uma medicina 

experimental científica; as descobertas da bacteriologia; culminando com 

os antibióticos, já no século XX. 

Esse desenvolvimento do saber médico, durante o século XIX e XX, 

poderia nos fazer supor um declínio em tais crenças e práticas 

sobrenaturais. A medida em que a razão estende seu domínio sobre o 

mundo, em que as coisas e os fenômenos da natureza passam a ser 

esquadrinhados, explicados e, portanto, dominados, a esfera do 

sobrenatural tenderia a encolher e, quiçá, desaparecer. No entanto, é 

possível perceber seu retorno sempre que o poder da razão dos homens 

passa a falhar.  

Na Bélgica, em 1866, a incapacidade da ciência em apresentar 

soluções para uma epidemia de cólera, fará ressurgir em Bruxelas 

procissões e outras práticas reminiscentes de um passado calamitoso - no 

qual se preferia remeter a Deus ou aos santos curadores mais que a um 

médico‖
87

.  

Nas primeiras décadas do século XX, a pandemia de influenza 

espanhola fará florescer novamente essas práticas. Diante da visível 

impotência da ciência em debelar ou sequer explicar as altas taxas de 

morbidade e a mortalidade de uma doença considerada benigna mas que 

então se arrastava ao redor do mundo como os antigos flagelos, os jornais 

divulgavam notas anunciando missas e procissões dedicadas aos santos 

visando a cessação da epidemia:  

 

                                                           
87

 EGGBERIK, Thierry  e POULAIN, Michel.  L‘epidemie de 1866 – le cas de la Belgique. 

In: BARDET, Jean  Pirerre e BOURDELAIS, Patrice et al. Peurs es Terreurs face la 

Contagion. Paris: Fayard, 1988. p 67. 

―Preces a São Sebastião: Colocando-se sob a proteção de São 

Sebastião, invocando-o de coração, pedindo seu amparo valioso contra o 

horrível mal da epidemia de ―influenza‖, que neste triste momento, 

percorre, de modo assombroso, grande parte do país, os habitantes do 

Bairro do Quartel fazem rezar, na capela de Santa Efigênia dos Militares, 

uma missa, no dia 26 , sábado às 8 horas. 

Além da missa, haverá também às 17 horas, uma grande procissão 

em honra de São Sebastião, para, merecendo o seu amparo, conseguir-se de 

Deus a preservação deste mal, que a muitos infelizes já fez sucumbir. 

Empenha-se neste desagravo, além de outros, a exma. Sra. d. Maxima 

Claudina do Nascimento.‖ (Minas Gerais, 24/10/18, p.3) 

 

Neste mesmo dia o jornal anunciava estarem sendo celebradas em 

vários templos do Rio, concorridas preces, tendo-se realizado várias 

procissões e penitências (Minas Gerais, 24/10/18, p.2). No dia anterior, 

anunciava que, ―na Matriz de São José, conforme conselhos do 

reverendíssimo cardeal Joaquim Arcoverde, haverá nos dias 24, 25 26 de 

outubro, preces públicas para a cessação da influenza espanhola. 

Realizar-se á então, a Via-Sacra, pelo clero pelo povo. No dia 27, domingo, 

haverá procissão em honra de São Sebastião e São Geraldo, às 17 horas‖ 

(Minas Gerais, 23/10/18, p 4).  

Em pleno vigência do que se convencionou considerar o período de 

triunfo da medicina científica, velhas práticas e crenças sobrenaturais eram 

invocadas para intervir a favor da saúde e salvação dos homens. Podemos 

dizer que, mesmo nesse momento, recorrer a causas sobrenaturais se 

tornava reconfortante em vista da impotência dos meios científicos e 

racionais. Como afirma Vivian Nuton, a cura religiosa sempre foi uma 

alternativa onipresente, particularmente procurada nos casos crônicos 

(PORTER, p.56) 

Segundo TAMAYO, o conceito religioso de enfermidade tem 

persistido através dos séculos, sendo ainda hoje um dos mais populares. Se 

observarmos o mundo da doença e dos doentes hoje, poderíamos afirmar 

que, a presença maciça de procedimentos clínicos e terapêuticos oriundos 

do que convencionamos chamar medicina científica não suprimiu a 
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presença de outras práticas, especialmente aquelas ditas sobrenaturais, de 

busca pela cura (tanto do corpo como da alma). Aceitar uma supremacia da 

medicina científica não significa considerar que uma página esteja virada e 

que a crença na magia, no sobrenatural seja apenas um fenômeno das 

classes populares.    
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: A HISTORIOGRAFIA DA 

SAÚDE NO BRASIL 

 

CORRENTES INTERPRETATIVAS DA HISTÓRIA DA 

MEDICINA 

Anny Jackeline Torres Silveira  

(COLTEC/UFMG, Doutoranda UFF) 

 

Uma história da saúde e das doenças vem sendo contada desde os 

tempos antigos. Cronistas, literatos e médicos deixaram diversos relatos 

sobre as enfermidades que afligiram homens e mulheres, e mesmo cidades 

inteiras, revelando diferentes aspectos sobre a forma como as sociedades 

reagiram e deram significados a estes eventos. O relato de Tucídedes
88

 

sobre a peste em Atenas é um exemplo, sendo citado de forma recorrente 

por grande parte daqueles que se ocuparam em registrar a experiência das 

epidemias em outras sociedades.       

A abordagem histórica sobre a saúde foi, por certo tempo, um 

trabalho desenvolvido por profissionais oriundos da própria medicina. Esta 

abordagem era marcada por uma perspectiva triunfalista, linear e 

progressista, com a atenção voltada para a cronologia das descobertas 

científicas e das inovações técnicas, os grandes expoentes e os eventos 

marcantes da ciência médica. Uma abordagem semelhante a da velha e 

criticada história ―événementelle‖, dedicada aos reis e aos grandes 

acontecimentos.  

II- AS CORRENTES INTERPRETATIVAS DA HISTÓRIA DA SAÚDE 

Foi em meados do século XX que se afirmou uma nova forma de 

tratamento do tema, buscando analisar a saúde e a doença relacionando-as 

ao contexto histórico, às condições políticas, sociais e econômicas das 

sociedades. A medicina deixou, assim, de ser examinada a partir de um 

olhar exclusivamente ―iatrocêntrico‖, passando a ser trabalhada através dos 

                                                           
88

 TUCÍDEDES. História da Guerra do Peloponeso. Brasília: Editora da UNB, 1982 

liames que a conectam a outras estruturas que constituem a sociedade, 

instituindo o que chamamos uma história social da medicina
89

.  

Um dos autores clássicos nesta área é Georges Rosen, médico e 

historiador norte –americano. No conjunto de sua obra, Rosen aponta para a 

necessidade de privilegiar a doença, e não a técnica, como melhor forma de 

apreensão das características e transformações do conhecimento e da 

prática médica no espaço e no tempo. Segundo José Ricardo Ayres, esse 

privilégio abriu um novo ângulo de análise, uma vez que, ―enquanto objeto 

das práticas de saúde‖, a doença articula determinadas demandas sociais e 

perspectivas de seu atendimento. De tal forma, ―permite distinguir com 

mais acurácia que a técnica, isoladamente, os determinantes e os valores 

que explicam as diferentes conformações dessas práticas ao longo da 

história‖
90

.  

Conforme afirma Ayres, para Rosen diferentes grupos sociais 

possuem um ―padrão de adoecimento‖ específico, que é 

determinado por aspectos sociais,  técnicos e culturais que lhes 

são característ icos.  Por outro lado, a maneira como estes grupos 

enfrentam os problemas relacionados à saúde será determinado 

pela forma como se organizam política,  econômica e 

socialmente, além dos saberes acumulados e das concepções 

sobre saúde e doença partilhados. Nesta perspectiva, ao 

identificar a doença como um fenômeno social , ―uma vez que 

são resultantes ou interferentes das condições sociais ou das 

relações sob as quais os homens vivem e trabalham‖
91

,  Rosen 

teria inaugurado a história social da medicina.   

                                                           
89

 GELFAND, Toby. ―The Annales and Medical Historiography: Bilan et Perspectives‖, 

in: PORTER, ROY and WEAR, Andrew. Problems and Methods in History of Medicine.. 

London: Croom Helm, 1987.pp.15-39; e SLACK, Paul. ―Introduction‖, in: SLACK, Paul 

and RANGER, Terence. Epidemics and Ideas: Essays on the historical perception of 

pestilence.. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. 
90

 AYRES, José Ricardo. ―Prefácio à edição brasileira‖, in:  ROSEN, Georges. Uma 

História da Saúde Pública. 2ed. São Paulo: HUCITEC: UNESP; Rio de Janeiro: 

ABRASCO, 1994. p. 20.  
91

 Idem. 
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Uma das obras fundamentais do autor é Uma história da Saúde 

Pública
92

, de 1958. Aqui, Rosen traça um histórico das formas de 

intervenção e dos cuidados com a saúde coletiva, desde o mundo antigo até 

meados do século XX. Sua principal tese aponta para as relações entre a 

constituição do campo da saúde pública a partir da emergência do Estado 

capitalista. (mudanças do desenvolvimento mercantil (séc. XVII e XVIII) e 

do desenvolvimento industrial (sec. XVIII e XIX), influenciam p/que 

questões relacionadas à saúde coletiva passassem cada vez mais para a 

esfera de atuação do Estado, que se tornaria progressivamente mais 

ampliada e centralizada). 

Se tem méritos, a obra de Rosen também revela problemas. Sua 

abordagem da saúde pública é linear, apontando para um caminho sem 

percalços/rupturas no desenvolvimento de um pensamento e ação relativos 

à saúde. A busca das origens também revela uma visão marcada pela idéia 

de continuidade e progresso – a saúde coletiva tende, cada vez mais, a 

abarcar e melhorar a vida da humanidade. A evolução do conhecimento 

técnico e científico, assim como a participação cada vez mais ativa dos 

cidadãos haveria de contribuir para que tais conquistas fossem ampliadas 

para grupos sociais mais amplos. Neste sentido, é também uma história 

triunfalista
93

, uma vez que crê na capacidade da ciência em dar respostas às 

demandas ligadas à saúde. Ainda que não tenha a solução para todas as 

                                                           
92

 ROSEN, 1994. 
93

 Segundo AYRES, a crença que Rosen revela em relação à saúde pública, não o levaria a 

um ―triunfalismo imobilizador‖, a medida em que ele reconhecia os problemas que ainda 

permaneciam neste campo, entre eles: o fato de as conquistas da saúde pública não terem 

sido estendidas a toda a sociedade, uma vez que persistiam condições sanitárias 

desfavoráveis em diversas regiões (especialmente nos países pobres); o reconhecimento da 

existência de ―aspectos extramédicos envolvidos na implementação da saúde pública‖ e a 

emergência de novos problemas sanitários. In: Rosen, 1994, p.23. O que fica da leitura 

desta obra, no entanto, é que, se existem problemas a culpa não é da ciência médica, mas 

sim dos outros atores e interesses que as ações práticas na saúde coletiva envolvem, ou 

então, pelo fato desta ciência ainda não ter podido elaborar respostas eficazes aos mesmos. 

Isto é, ou o limite é criado pelos aspectos extramédicos, ou pelo estágio de 

desenvolvimento deste conhecimento – o que, a nosso ver reforça a crença do autor na 

capacidade de soluções positivas no futuro. 

doenças, seu relato sugere a crescente capacidade deste campo de 

conhecimento, apostando com entusiasmo no futuro.   

Esta postura de Rosen talvez possa ser explicada se examinarmos as 

características que marcaram sua época no âmbito da ciência médica e da 

saúde coletiva. A bacteriologia conhece grande expansão (início do XX). 

Avanço, na determinação dos agentes causadores de doenças: décadas de 

1880 e 1890, os estudiosos já haviam descoberto os organismos patogênicos 

responsáveis pela febre tifóide, a malária, a tuberculose, a hanseníase, o 

cólera, a difteria, o tétano, a peste, o botulismo e a disenteria entre outros, o 

que facilitou a proposição de intervenções mais eficazes no caso de muitas 

doenças, especialmente no campo relativo à higiene individual e pública. O 

desenvolvimento e generalização do uso de novas drogas, antibióticos, 

pesticidas a partir da década de 30. Segundo Laurie Garrett, os anos 50 e 60 

seriam dominados pelo otimismo. Novos ―milagres eram sucessivamente‖ 

anunciados pela comunidade científica na luta contra as mais diversas 

doenças, e ―poucos cientistas ou médicos daqueles dias duvidavam que a 

humanidade continuaria em seu curso linear de triunfos sobre os 

micróbios‖
94

. (A excitação provocada pelo DDT, novas vacinas, criação de 

organismos internacionais e agências públicas e privadas de saúde pública,  

campanhas de erradicação de doenças, levaram a uma esperança 

desenfreada na possibilidade de extinção de todos os flagelos 

microscópicos. Em meados dos anos 60, informa Garrett, alguns jovens 

cientistas consideravam a bacteriologia uma ciência do passado, ―na qual 

todas as grandes questões já tinham sido respondidas‖
95

.Em meio a esta 

―retórica do otimismo‖, não é difícil entender a abordagem de Rosen. 

Esta corrente historiográfica representada por Rosen será conhecida 

mais tarde como vertente heróica
96

. Oposta a ela surge, a partir dos anos de 
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 GARRET, Laurie. The Coming Plague: Newly Emerging Diseases in a World out of 

Balance. New York: Penguin Books, 1995. p 30. 
95

 A autora acrescenta que, se a bacteriologia já fazia parte do passado, ―o estudo da 

parasitologia era pensado como sendo positivamente pré-histórico‖, GARRET,  1995, 

p.37. 
96

 Estas correntes foram classificads por PORTER, Dorothy. The History of Public Health 

and the Modern State. Amsterdan; Atlanta, GA: Rodolpi B. V., 1994. 
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1960 e 1970, uma nova forma de abordar e historicizar a ciência e a prática 

médica, cujo expoente maior foi Michel Foucault. A análise elaborada por 

Foucault parte da idéia de que a constituição do discurso médico deve ser 

entendida como a construção de um poder disciplinador do corpo social.   

A noção de poder será a pedra de toque da produção do autor. Para 

Foucault os modelos (o legal e o da guerra) usados para analisar o poder 

eram limitadores e problemáticos. Era necessário abandonar a visão 

tradicional na qual o poder emanava de um lugar, atuando de forma 

fundamentalmente negativa e violenta: censurando, interditando, 

reprimindo
97

. Ele aponta para o fato de que o poder não deve ser concebido 

como uma propriedade, mas uma estratégia; não pode ser apropriado, mas 

apenas exercido através de manobras e táticas; não é um privilégio que se 

detém, mas uma rede de relações tensa e em constante atividade e que 

produz positividade. 

Foucault produziu trabalhos importantes no campo da história da 

medicina, oferecendo um rico instrumental teórico e uma nova forma de 

problematização de seus objetos. Não é possível realizar aqui um exame 

detido de sua obra e de suas contribuições, esperamos apenas indicar 

algumas delas e caracterizar sua posição numa visão perspectiva da 

historiografia sobre medicina e a saúde pública.  

Em 1961 publica o trabalho que dará lhe destaque, não só no campo 

da história da medicina, mas da história em geral, da filosofia e, 

especialmente, da psiquiatria: a História da Loucura
98

. Nesta obra, 
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 Sobre estes modelos revela Foucault: ―O primeiro foi muito utilizado e mostrou, acho eu, 

ser inadequado: sabemos que o Direito não descreve o poder. O outro, sei bem que é muito 

usado. Mas fica nas palavras: utilizam-se noções pré-fabricadas ou metáforas (‗guerra de 

todos contra todos‘, ‗luta pela vida‘) ou ainda esquemas formais (as estratégias estão em 

moda entre alguns sociólogos e economistas, sobretudo americanos). Penso que seria 

necessário tentar aprimorar esta análise das relações de força‖. FOUCAULT, Michel. 

Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p.241.  Apesar desta crítica, Foucault 

vai recorrer ao modelo da guerra para desenvolver seu instrumental teórico dedicado à 

compreensão da dinâmica das relações de poder. Ver: MAIA, Antônio C. ―Sobre a 

analítica do poder em Foucault‖. Tempo Social; 7(1-2): 83-1-3, outubro de 1995. p.91.  
98

 FOUCAULT, Michel. História da loucura na Idade Clássica.  São Paulo: Perspectiva, 

1978. 

Foucault questiona a historiografia progressista da psiquiatria, propondo 

uma visão da doença mental como um objeto socialmente construído. 

Analisando as diferentes formas através das quais as sociedades 

construíram discursos e práticas que dizem respeito ao louco e à loucura, o 

autor aponta como a medicina produziu uma percepção da loucura como 

doença e as estratégias e práticas disciplinares criadas para fazer frente a 

este problema.   

O nascimento da clínica
99

, de 1963, tem como objeto de reflexão a 

própria doença, ou a constituição da medicina moderna, do início do século 

XIX. Discutindo as diferentes formas de abordagem deste conhecimento, o 

autor aponta para a distinção fundamental de modelos entre a medicina 

clássica – fundada num exame classificatório e superficial das doenças – e 

aquela chamada moderna – cujo olhar é produtor de conhecimento sobre a 

doença e instituidor do indivíduo. Nestes dois livros é possível identificar 

como a história da medicina passa a ser vista como a história da construção 

de um campo discursivo e de estratégias que vão controlar e dominar não só 

a doença, mas principalmente, o corpo dos homens, doentes ou não.  

A relação discurso-poder também estará presente em Vigiar e 

punir
100

, de 1975, e História da Sexualidade – A vontade de saber
101

, de 

1977. Em termos gerais, sua abordagem aponta para uma crítica ao 

racionalismo iluminista, visto como conquista fundamental e positiva na 

história da medicina produzida pela corrente anterior. Antes de pensar a 

ciência como produtora de soluções, ele a vê como produtora de 

instrumentos de poder, um olhar autoritário que busca normatizar, 

disciplinar o indivíduo e a sociedade em geral. 

Assim, Foucault realizou uma revisão em relação ao processo de 

constituição do campo médico e da saúde coletiva, abrindo novas 

perspectivas para análise de outros aspectos da vida social. Ele questionou a 

concepção linear, personalista e triunfalista, que exclui as rupturas e ―as 

mediações de outros processos sociais envolvidos na formulação e gestão 
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 ___. O nascimento da clínica. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1977. 
100

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. 8 ed. Petrópolis: 

Vozes, 1977. 
101

. ___. História da sexualidade: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1977. 
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das ações de saúde‖
102

. Na sua perspectiva, a institucionalização da 

medicina significou a construção de um campo de saber e de poder sobre os 

homens, uma ―investida disciplinar da ordem social burguesa‖
103

. Esta 

forma de abordagem encontrará muitos adeptos, mas será também 

duramente questionada, pela imagem de autonomia que as instituições e 

discursos adquirem em relação à sociedade. 

A partir dos anos de 1980 e 1990 é possível identificar uma 

transformação na postura teórica e nas abordagens assumidas pelos 

trabalhos dedicados à história da medicina e da saúde. Ao mesmo tempo em 

que questionavam a perspectiva triunfalista de Rosen e o seu modelo de 

institucionalização da medicina e da saúde pública para a Inglaterra - 

aplicado indistintamente em paises de conjunturas diversas - também 

criticavam a perspectiva chamada anti-heróica ou pessimista, criada com 

Foucault. Esta postura crítica em relação à produção precedente talvez 

possa ser tomada como o maior traço de unidade entre os estudos 

produzidos a partir deste período. Na verdade, não há entre eles uma linha 

teórica definida, o que se observa é um ecletismo em relação aos objetos e 

ao modo como são abordados e problematizados. 

Esta nova produção, que chamamos eclética, trabalha a medicina e a 

saúde coletiva como construções sociais que devem ser entendidas a partir 

dos contextos específicos nos quais são observadas. Assim, ao examinar a 

constituição de uma agenda de saúde pública em determinados países, é 

possível perceber a tendência a um certo distanciamento dos velhos 

modelos, uma tentativa de realçar as especificidades das conjunturas locais, 

em estabelecer as forças sociais que participam na institucionalização desta 

área
104

. Alguns trabalhos desta nova vertente vão propor uma revisão do 
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 TELAROLLI JÚNIOR, Rodolpho. Poder e saúde: as epidemias e a formação dos 

serviços de saúde em São Paulo. São Paulo: UNESP, 1996. p.16. 
103

 Idem 
104

 PORTER, Doroty.  The History of Public Health and the Modern State. Amsterdan; 

Atlanta, GA: Rodolpi B. V., 1994.   

próprio modelo criado por Rosen para explicar a ascensão da medicina e da 

saúde pública na Inglaterra e nos EUA
105

.  

Os novos problemas e abordagens levantados através destas 

pesquisas têm revelado outros caminhos nesta área de investigação. A 

questão do colonialismo é um exemplo, mostrando que, em muitos países, 

os aspectos influentes na montagem de uma agenda de saúde remetem a 

outras preocupações, como as relações de dominação e dependência
106

. 

Outros aspectos que podem ser analisados são as limitações impostas pela 

própria cultura na transposição destas agendas – práticas de cura ancestrais, 

religião – que acabam traçando um caminho distinto na institucionalização 

da medicina e da saúde coletiva
107

.  

Esses novos questionamentos apontam para a construção de 

imagens diversas da história da medicina: o papel dos pacientes, os 

problemas de gênero e raça, as demandas que emergem do próprio mercado 

de serviços da saúde, têm revelado outros aspectos que não foram 

abordados pela historiografia anterior. As fontes documentais, 

especialmente as de caráter quantitativo, como os registros institucionais, 

também contribuem para uma ampliação no entendimento da construção e 

institucionalização do saber e da prática médica. A aproximação de outras 

disciplinas, como a antropologia, também abriu novas fronteiras. Da mesma 

forma, a articulação entre cultura e biologia, trouxe novos conceitos, 

originários das ciências naturais, relacionando medicina e saúde com 

noções como evolução biológica e equilíbrio ecológico. A percepção dos 
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 PELLING, Margaret. Cholera, Fever and English Medicne, 1825-1865.. Oxford: 

Oxford University Press, 1978.; WATKINS, Dorothy Elizabeth. The English Revolution in 

Social Medicine, 1889-1911.. London: University of London, 1984. (PhD Thesis. 

Dartiloscript).  
106

 ARNOLD, David. ―Crisis and contradiction in India‘s Public Health‖,  pp. 335-355, e 

LYONS, Marinez. ―Public Health in Colonial Africa: the Belgian Congo‖, pp. 356-384, in: 

PORTER, Dorothy, 1994.  
107

 ARNOLD, 1994, e FUKUDA, Mahito H. ―Public Health in modern Japan: from 

regimen to hygiene‖, in: PORTER, 1994. 
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limites impostos pelo ecossistema vai evidenciar a relação entre as 

catástrofes epidêmicas e o próprio desenvolvimento da sociedade
108

. 

Esta diversidade de visões e abordagens em relação à história da 

medicina está ligada a mudanças importantes ocorridas entre os anos de 

1970 e 1980. A hegemonia alcançada pelo neoliberalismo pôs em questão a 

noção do ―Estado de bem estar social‖ (―welfare state‘). A crise dos 

paradigmas nas ciências sociais implodiu modelos e ampliou as 

perspectivas de abordagem de pesquisa, que se tornaram mais voltadas para 

o exame empírico da realidade. A emergência de velhas doenças, 

consideradas controladas ou erradicadas, assim como o surgimento de 

outras (como Ebola e AIDS) contribuíram para o questionamento das 

interpretações e do otimismo anteriores. O desenvolvimento da genética 

abriu novos horizontes para o reconhecimento e o estudo dos agentes 

patogênicos. Uma nova conjuntura que impôs novos olhares sobre a saúde e 

a doença. 

Na introdução a uma coletânea publicada em 1987, cujos trabalhos 

que discutem as articulações, métodos e problemas da história da medicina, 

Roy Porter
109

 afirma que, desde os anos 70, os jovens historiadores da 

medicina já haviam rejeitado a velha abordagem tradicional, linear e 

progressista (―whiggish history‖), desmistificando as imagens triunfalistas 

divulgadas pelo que chama ―Era da Inocência‖. As perspectivas formuladas 

a partir da história de gênero, das mentalidades, do poder e da ―history from 

bellow‖ entre outros, lançaram novos programas para a história da medicina 

e da saúde coletiva.  

Para Porter, porém, por mais excitantes e alternativos que pareçam, 

muitos destes trabalhos permaneceram num nível retórico e 

propagandístico, não contribuindo para uma compreensão efetiva da 

história da medicina. Muitas das novas noções e conceitos que divulgaram 

ainda precisam ter seu sentido e aplicabilidade melhor estabelecidos através 

da pesquisa empírica. Além disto, novos conjuntos documentais impõem 
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 McNEILL, William. Plagues and Peoples.. New York: Anchor Books Edition, 1989. 

CROSBY, Alfred. The Columbian Exchange: the biological and cultural consequences of 

1492. Westport, Connecticut: Greenwood Press, 1973. 
109

 PORTER, 1987. 

novos problemas e métodos para os historiadores da medicina
110

. Porter 

finaliza sua argumentação dizendo que os estudos ali reunidos não 

deveriam ser entendidos como uma agenda ou programa para os próximos 

pesquisadores, mas a apresentação de reflexões realizadas por historiadores 

sobre técnicas e perspectivas por eles desenvolvidas em contextos 

específicos de pesquisa.  

Seguindo as proposições apresentadas por Porter, acreditamos que a 

história da medicina hoje tem buscado construir alternativas de abordagens 

e explicações de como sociedades particulares agiram, entenderam, 

produziram e se confrontaram diante de situações sociais que envolveram a 

saúde e a doença.   

 

 

 

 

                                                           
110

 ―Métodos não são universais, mas avançam a partir das necessidades e oportunidades de 

objetos particulares‖. In: PORTER, 1987,  p.8. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: A 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS E DOS 

SABERES SOBRE A SAÚDE NO BRASIL 

 

DO CIRURGIÃO EXAMINADO AO DOUTOR EM MEDICINA: A 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA ACERCA DA PRÁTICA 

CIRÚRGICA NA PRIMEIRA METADE DO SÉCULO XIX – 1808 A 

1832 – NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS. 

 

Élen Cristina de Jesus 

 

 Ao escolher o tema a ser pesquisado, levantava-se a hipótese de que 

a legislação vigente na época (princípios do século XIX) era extremamente 

rígida, não dando margem a qualquer tipo de dúvida quanto a ―função‖ que 

caberia aos diversos profissionais da arte de curar. Tal hipótese surgiu 

devido ao elevado número de leis criadas em torno do assunto para um 

relativamente curto período de tempo (24 anos). 

 Realmente na época em questão as práticas de cura eram exercidads 

por diversos ―profissionais‖ – sangradores, parteiras, barbeiros, cirurgiões e 

médicos – que tinham suas atribuições mais ou menos definidas. (Foi por 

essa ocasião, século XIX, que o termo profissão adquiriru o sentido de 

ofício) 

Porém, estudando-se melhor a legislação, podemos perceber que 

freqüentemente são feitas concessões na regulamentação da arte de curar. 

 Por exemplo, ao médico cabia a medicina interna; ao cirurgião o 

tratamento de feridas, tumores, amputações; aos barbeiros e sangradores, as 

sangrias, sarjas, extrações de dentes e ―as parteiras, partos. Existiam as 

definições das práticas de cada um e o interessante seria que cada um 

exercesse somente o que lhe competia; mas na própria legislação o desvio 

de funções era citado. Reconhecia-se que havia poucos médicos e que os 

cirurgiões aprovados é que tratariam das moléstias internas nas cidades e 

vilas desprovidas daqueles; e além disso também poderiam fazer as vezes 

do boticário nos lugares que não contassem com um, conforme regimento 

para o Comissários Delegados do Physico-Mor do Reino de 22 de agosto de 

1810: 

 

 XXI. Nas cidades e villas populosas haverá numero certo de 

cirurgiões approvados que tratem daquelles enfermos e 

enfermidades internas,  a quem os médicos, por poucos,  não 

puderem assistir e serão providos pelo Physico -Mór do Reino 

pelos exames de opposição que fizerem, segundo o seu 

merecimento. (.. . )  

XXII.  Esses exames versarão sobre o conhecimento e cura das 

enfermidades agudas e chronicas,  o prognostico, e 

medicamentos indicados, assim como sobre o modo de fazer 

uma consulta a qualquer medico, e de inquirir um enfermo, 

attendendo sempre nas perguntas aos poucos conheciemntos 

que os cirurgiões podem ter. O mesmo exame farão os 

cirurgiões que forem curar para lugars onde não  há medico 

algum. 

XXIV. O cirurgiões que se examinarem de emdicina oara curarem em 

logars onde não houver medico nem boticario, farão tambem exame de 

pharmacia, o qual deve ser moderado e versar somente sobre as 

preparações mais geraes; (...). 

 

E mais, mesmo que uma pessoa não fosse nem mesmo cirugião, mas 

que tivesse se ―aplicado ao estudo da medicina‖ ( o que dá margem a 

inúmeros questionamentos), poderia, desde que examinada e licenciada, 

atuar como médico, cirurgião e boticário;como no artigo XXV do mesmo 

regimento:  

 

XXV. Os  que não sendo cirurgiões se t iverem applicado ao 

estudo da medicina, e observação dos medicamentos do paiz, e 

que forem julgados necessários nos logares remotos,  onde não 

ha, nem póde haver medico, nem boticario, nem cirurgiões, qu e 

bastem segundo a população, o Juiz Commisssario com seu 

escrivão, e unicamente com um medico, os examinará de 
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medicina e pharmacia, segundo os seus poucos conhecimentos, 

e lhes passara l icença annual de Curadores,  (.. . )  

E as brechas na legislação existiam sempre, como na lei de 03 de 

outubro de 1832, que transformava as Academias Médico-Cirúirgicas em 

Escolas ou Faculdades de Medicina. 

 Nesta lei, ninguém poderia curar, ter botica ou partejar sem título 

conferido ou aprovado por essas faculdades, excetuando médicos, 

cirurgiões, boticários e parteiras autorizados pr lei anterior; logo, os 

curadores que pela lei anterior poderiam atuar como médicos, cirurgiões e 

boticários continuariam atuando:  

 

 Art.  13. Sem título conferido, ou approvado pela s ditas 

Faculdades,  ninguém poderá curar, ter Botica, ou partejar, 

enquanto disposições particulares,  que regulem o exercício da 

Medicina, não providencuarem a este respeito.  

Não são comprehendidos nestas disposições os Medicos,  

Cirurgiões, bitocarios, e Parteiras, legalmente autorisados em 

virtude de lei  anterior.  

  

Entretanto, num país de território tão vasto, com sistema de transporte e 

comunicação precários como eram no início do século XIX, seria 

logisticamente impossível impor uma legislação radical e exigir o seu 

cumprimento do dia para a noite; e é compreensível que ela tenha sido 

mudada paulatinamente ao longo dos 24 anos pesquisados, para ir-se 

adaptando à realidade da população. 

 Além do mais, par ao grosso da população, o mais importante não 

era se o profissional à disposição era legalizado na arte de curar ou não; 

segundo Tânia Salgado Pimenta, a população tinha preferência mesmo 

pelos curadores populares, e estes (parteiras, sangradores e curandeiros) 

procuravam oficializar-se menos que os que exerciam a medicina, cirurgia e 

farmácia. 

 Realmente; o naturalista austríaco Johann Emanuel Pohl que viajou 

pela provínicia de Minas Gerais, em 1818, relata em seu livro Viagem no 

Interior do Brasil que em uma de suas paradas em uma fazenda do interior, 

uma multidão de doentes o procura, sofrendo de gota, hidropsias e doenças 

vénereas. Parece-nos que verdadeiramente as pessoas identificavem o 

estrangeiro, por sua aparência culta e provavelmente economicamente 

privilegiada, a alguém entendido na arte da cura, alguém que poderia ser 

capaz de aliviar seus sofrimentos, não importando nem um pouco em saber 

se aquele viajante europeu era alguém licenciados ou se enquadrava em 

alguma categoria dos profissionais de cura. 

Os profissionais que procuravam a oficialização, geralmente o 

faziam por medo de punição e porque procuravam um status, algo que os 

distinguisse dos demais na busca pela clientela. 

 Entre os profissionais havia um zelo, um certo ciúme pelas suas 

atribuições, os cirurgiões queriam manter distãncia dos barbeiros, 

sangradores e parteiras e aproximar-se dos médicos, que por sua vez não 

gostariam de se misturar aos cirurgiões por considerarem a cirurgia inferior, 

uma arte mecânica, enquanto que a medicina era uma arte liberal e o médico 

um profissional sábio e letrado. Isso pode ser notado nas próprias palavras 

do Dr. José Martins da Cruz Jobim, um dos fundadores da Sociedade de 

Medicina do Rio de Janeiro em 1829. Para o Dr. Jobim, na Medicina, havia 

sempre duas classes, ―uma de médicos sábios e outra de médicos puramente 

práticos; que, sem conhecerem infinitas curiosidades científicas, são 

contudo ótimos práticos. [...] Uma coisa é praticar louvavelmente a 

medicina e a cirurgia, outra muito diversa é ser capaz de contribuir para os 

progressos da ciência.‖ Ele e seus colegas da SMRJ não compartilhavam 

com os clínicos e cirurgiões quaisquer interesses profissionais. Eles 

simplesmente ignoravam sua existência. 

 A Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro era uma cópia da 

academia parisiense; não era uma associação profissional, nõa foi criada 

para organizar a massa  de médicos, cirurgiões e farmacêuticos e 

representar seus interesses profissionais e nem se dispunha a tais propósitos. 

O svalores que animavam os sócios eram os da Humanidades, da Medicina, 

da Filantropia e da Ciência. 

 O desenvolvimento do ensino médico no Brasil acarretou o combate 

ao cahrlatanismo. Os médicos achavam justo que após ―perderem‖ anos no 

estudo da medicina não sofressem a concorrência daqueles que não 
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estudaram. Medicina e farmácia não eram como a indústria e comércio que 

podiam ser exercidos livremente. 

 Segundo Francisco de paula Costa, médico da primeira metade  do 

século XIX, o médico é desinteressado, moderado, racional mas 

observador, religioso mas não supersticioso, honrado, avesso à glória e ao 

ouro, tão prestimoso com o rei como com o último súdito. O Charlatão é 

interessado, irracional (busca causas sobrenaturais) ou demasiado empírico( 

é enganado pelos sentidos), procura a glória. O médico e a medicina são 

discretos, detestam a publicidade, mas seu saber é público. O charlatão 

procura a publicidade, anuncia nos jornais, mas seu saber é secreto. 

 E existem vários tipos de charlatães. O primeiro tipo eram os 

charlatães ambulantes; o segundo tipo se anunciavam nos jornais e cartazes; 

um outro tipo são os que sem título ou autorização obtida por lei, 

particavam a art de curar; o mau médico também era considerado um 

charlatão, o charlatão científico munido de títulos bem ou mau adquiridos. 

 Não era a institucionalização do ensino médico ou a regulamentação 

das profissões que distingüiria os profissionais ou, ao contrário, os 

agruparia. Outros mecanismos poderiam desempenhar melhor o papel, a 

proveniência social por exemplo poderia dar mais prestígio a um cirurgião 

que a um médico diplomado, odomínio de uma língua estrangeira _ o 

francês principalmente_; demonstração de conhecimento das teorias 

médica mais em voga na Europa, uma certa cultura humanística; 

apropriadas referências sociais (de outros clientes notáveis); o 

pertencimento a uma associação de classe, etc. Podemos então observar que 

o prestígio de médicos eminentes, da elite, não provinha de resultados 

práticos de suas terapias, de uma estrita avaliação de sua competência 

profissional, mas de uma série de outros fatores. E muitas vezes na relação 

medico-paciente, o paciente chegava a comandar o tratamento ou a escolha 

dos procedimentos médicos. 

 As autoridades competentes da época tinham conhecimento dos 

charlatães; dos estrangeiros que aqui atuavam se intitulando doutores em 

medicina; como na carta de 22 de julho de 1828 do Presidente da Câmara 

Municipal de Baependi para o Presidente da Província: 

 

―A excessiva entrada de estrangeiros no Império a extorquirnos o precioso 

he reparavel, mas tirar-nos as vidas, he muito escandaloso: tem entrado 

/segundo consta/ hum empasse de (semelhante?) gente, inculcando-se 

Proffessores na Arte de curar espalhando-se pelos cantões da Provincia, e 

cabendo a esta comarca a desgraçada partilha de alguns, tem-se o estrago 

de suas emperícias e depravadas consciências. (...) Acha-se na Aiuruoca /já 

segundo/ hum francês de nome Francisco Dubenge, que se inculca medico 

de Montpelier, fazendo o verdadeiro papel do D. Langrado, pleas cazas 

com a lanceta na mão sacrificando victimas, sem pejo, e nem freio algum; e 

a troco de sua tirana Medicina, roubando quantias avultadas. (...)‖ 

 

Mas apenas a existência de uma legislação não era suficiente para 

desacreditar tais pessoas (consideradas charlatães) perante uma população 

muitas vezes carente de profissionais de cura como as próprias autoridades 

reconheciam, por exemplo, no Relatorio do Presidente ao Conselho Geral 

da Província em 1° de dezembro de 1832: 

 

― A Saude Publica, objecto de primeira solicitude entre as Nações 

civilisadas deve merecer-vos todos os desvellos, para que não venha cahir 

em perfeito abandono. A mor parte das nossas villas e lugares não possuem 

hum humem instruido na arte curar.‖ 

 

E além de carente de profissionais, a população era carente de uma 

medicina eficaz, visto que esta era uma época em que cura, saúde, doença, 

religião, misticismo e superstição estavam intimamente ligados. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: A PERMANÊNCIA DA 

TEORIA HUMORAL NOS SÉCULOS XVIII E XIX 

 

SAÚDE SOB A ÓTICA DE SAINT-HILAIRE 

   

Leonardo Santos Alvarenga 

   

Esse texto propõe a apresentação das noções e práticas de saúde, 

sobretudo em Minas Gerais, no início do século XIX, tendo em vista tanto 

as noções trazidas pelo viajante Saint-Hilaire como as observações da 

realidade brasileira anotadas nos seus relatos. A distinção entre as noções de 

saúde de Saint-Hilaire e as observações da realidade de saúde brasileira, em 

seus escritos, é fundamental para entendermos a saúde em Minas Gerais 

sobre a ótica de Saint-Hilaire já que se observa, muitas vezes, uma falta de 

empatia/simetria entre o que é saudável para o francês e o que é saudável 

para a população brasileira. Saint-Hilaire descreve as práticas e concepções 

de saúde brasileiras a partir de seu ponto de vista que, por sua vez, se 

―moldou‖ a partir de sua formação cultural e acadêmica. Neste sentido, 

assim como outros viajantes europeus, Saint-Hilaire descreve a realidade 

segundo o ponto de vista do homem europeu, considerado exemplo de 

homem. De acordo com Saint-Hilaire, a sociedade brasileira está atrasada 

em relação ao seu modelo de civilização e é através deste 

pressuposto/pré-conceito que ele olha para aspectos diferenciados da vida 

nacional e avalia esta realidade observada de acordo com seus critérios, os 

quais se encontram inseridos num contexto de otimismo em relação às 

descobertas das pesquisas científicas. 

Figueiredo (2002), apoiando-se em Scliar com sua noção de saúde 

como sendo o equilíbrio do ser vivo com o seu meio ambiente, nos ajuda a 

pensar sobre a ―Visão‖ de Saint-Hilaire sobre as práticas de saúde da 

população brasileira na medida em que ela considera que as relações dos 

homens com o meio são permeadas por valores sociais que acabam por 

interferir no próprio conceito de equilíbrio. ―Entre os pontos que 

contribuem para estabelecer o equilíbrio da saúde encontra-se a noção de 

corpo saudável e os mecanismos e/ou intervenções pertinentes e necessárias 

para se buscar e (re)estabelecer o sempre provisório equilíbrio‖ 

(Figueiredo, 2002). Segundo a autora, a saúde, ou seja, o corpo e o seu 

equilíbrio, além de ser interações biológicas, ―são interações culturais e, 

consequentemente, vivenciadas como uma experiência existencial. O corpo 

considerado doente para um grupo social não o é, necessariamente, para 

outro grupo. As variações na forma de lidar e tratar o corpo doente são 

diversas e muitas vezes antagônicas (...). Cada período histórico 

cria/constrói as condições para a compreensão de suas doenças tanto pelas 

condições materiais, como o tipo de alimentação e hábitos higiênicos, como 

também pelas condutas morais e religiosas.‖
 
(Figueiredo, 2002). Neste 

sentido, pelas diferenças culturais entre o viajante e a população brasileira, 

observam-se múltiplas variações na maneira com que Saint-Hilaire  

―compreende‖ a doença – a perda do equilíbrio – e a maneira com que os 

mineiros concebem e convivem com a doença.  

O naturalista francês percebe a doença como algo existencial e, 

portanto, passível de ser entendido, contido/destrutível racionalmente, com 

a devida articulação de meios e fins. As práticas de saúde – a busca de 

equilíbrio do corpo com o meio –, nesse sentido, não devem se apoiar em 

valores metafísicos. Aqueles que pretendem diagnosticar devem conduzir 

racionalmente suas ações, sem recorrer às superstições, a apelos religiosos. 

Sendo assim, Sain-Hilaire achava incompreensível a lógica de cura não 

acadêmica, como por exemplo, o recurso à benzedura, à superstição em 

amuletos, simpatias, etc. 

Além de não se identificar  com as práticas de cura da população 

nativa, o viajante estranhava o comportamento dos brasileiros diante das 

doenças. Um exemplo disto é quando o autor estava hospedado em uma 

casa de brasileiros de condição social boa, já que tinham em sua mesa um 

dos melhores vinhos da Europa, quando Saint-Hilaire disse: 

―Atacados de uma doença de pele que se comunica com facilidade e 

que os franceses escondem cuidadosamente, meus hospedeiros não se 

davam o menos trabalho de dissimulá-la, e foram os primeiros a me 

informarem de estarem sofrendo dela. Tanto na mesa, como em outros 

lugares, coçavam-se sem a menor cerimônia, entre os dedos e nas unhas, e, 

depois disso, cortavam o pão ou pegavam nas mãos dos amigos, a quem 
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essa amabilidade não parecia afligir. Eu tinha observado, nas diversas 

partes do Brasil que até então estivera, que se falava da sarna como entre 

nos se fala da febre, e, quando se sofria da primeira destas doenças, não se 

temia absolutamente deixar perceber. Não é necessário aduzir novas provas 

para demostrar quanto é ele comum entre os Brasileiros‖. 

Como se vê, ter sarna, coçar na mesa e em outros lugares, sem tentar 

dissimular a doença, como destaca Saint-Hilaire, era comum, fazia parte do 

costume dos nativos. Para o francês,  isto se deve ao fato de este tipo de 

moléstia ser muito comum no Brasil. Por outro lado,  podemos perceber, em 

seu discurso, que as posturas, os comportamentos irracionais dos nativos 

fazem com que  as doenças se propaguem, já que os nativos agem de forma 

aleatória, incerta, fortuita; seus atos ocorrem ao acaso, sem obedecer a um 

padrão racional. Para o viajante, esta barbária os impede de ter controle 

sobre suas doenças e se apropriar de forma adequada e eficiente dos 

recursos naturais para cura.  

Em sua obra Les Plantes Usuelles Des Bresilien, referindo-se à 

maneira como os brasileiros usam a planta CEPHAELIS IPECACUANHA, 

o autor destaca  a irracionalidade dos nativos que, munidos de  um 

―espírito‖ imprevidente, não ―sábio‖,  em sua relação com a natureza e na 

apropriação da planta para fins medicinais, podem destruir a vegetação e, 

conseqüentemente, comprometer o uso futuro da IPECACUANHA, já que 

esta planta poderá se extinguir.  Veja como Saint-Hilaire discorre sobre este 

problema: 

 ―Mesmo que esta espécie já tenha sido destruída nas proximidades do 

Rio-de-Janeiro, (...) ela é ainda muito comum em muitas localidades; no 

entanto, como a tiram sem preocupações futuras, não esperam para isto o 

amadurecimento de seus frutos e , por outro lado, destróem-se todos os dias 

vastas dimensões de bosques virgens onde ela nasce em abundância; é 

incontestável que ela não demorará a se tornar rara, e será importante que 

sonhe-se seriamente a cultivá-la‖  (Minha tradução).  

  Por outro lado, além do uso indiscriminado das plantas, a 

irracionalidade dos nativos, para Saint-Hilaire, se estende ao próprio uso 

das plantas para fins medicinais. Segundo o botânico, as plantas devem ser 

estudadas cientificamente e só após a comprovação da eficácia dos seus 

princípios químicos serem usadas pela população. Dessa forma, os 

intelectuais têm um papel de ―vanguarda‖ nas descobertas das plantas 

medicinais já que a população, ao fazer uso das plantas a partir de critérios 

não racionais, como o gosto, o odor peculiar e, muitas vezes, a partir da 

fantasia, não está condicionada a se auto curar, se auto ―governar‖ em suas 

práticas de saúde. Para Saint-Hilaire, ―se existisse no Brasil maior número 

de homens instruídos, o governo deste país faria obra de grande utilidade, 

nomeando em cada província uma comissão que se encarregasse de 

submeter a exame minucioso todas as plantas que se utilizam os colonos  

para aliviar seus males (...) elucidando aos colonos a respeito de remédios 

ineficazes e perigosos‖ (Saint-Hilaire, 1830). Por outro lado, é verdade que 

Saint-Hilaire não rejeita toda a espécie de conhecimento popular; para ele, 

algumas plantas realmente oferecem remédios eficacíssimos. Inclusive, em 

sua argumentação científica, encontramos afirmações sobre as possíveis 

utilidades das plantas brasileiras pelo fato de serem utilizadas, por exemplo, 

por índios. Assim, o autor acaba confirmando, mesmo que de forma 

indireta, a eficiência das práticas indígenas de saúde.  

Contudo, o discurso de Saint-Hilaire é contraditório ao descrever as 

práticas de saúde dos indígenas. Para Saint-Hilaire, os indígenas são 

supersticiosos – imaginam que foram enfeitiçados – e pacíficos diante das 

doenças: ―Quando ficam doentes, não utilizam outro remédio além da 

ipecacuanha. Os parentes do que sofre choram em torno deles; não lhe 

prestam, porém, menor auxílio‖ (Saint-Hilaire, 1830). Por outro lado, 

Saint-Hilaire também se refere à ampla utilização das plantas, para fins 

medicinais, por parte dos indígenas. Ele chega até mesmo a destacar o fato 

de que ―algumas plantas medicinais utilizadas foram indicadas aos 

portugueses pelos índios, que, sem dúvida, as conhecia havia muito 

tempo...‖ (Saint-Hilaire, 1830). 

Ou seja, o botânico entra em contradições ao se referir aos índios  

como sendo incapazes de se curarem; mas também como seres que não 

somente fazem uma ampla utilização dos recursos naturais em prol da 

saúde, como sendo mestres que ensinaram os portugueses  a usar das plantas 

brasileiras para fins medicinais. Provavelmente, estas suas antagônicas 

posições diante das práticas indígenas de cura se deve ao fato de avaliá-los a 
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partir do ponto de vista do homem civilizado e, por outro lado, procurar 

entender e se apropriar de suas práticas de saúde para ―construir‖ um 

conhecimento científico, confiável, sobre o usos e possíveis usos das 

plantas brasileiras. Dessa maneira, o conhecimento do botânico não é 

totalmente dicotômico em relação ao do índio; existem interpenetrações 

destes diferentes tipos de conhecimentos. Por outro lado, o francês não se 

identifica com as formas de conhecimentos dos nativos, com seus métodos 

aleatórios, bárbaros. Diferentemente dos nativos, seu princípio para o uso 

das plantas  medicinais é claro. Ele destaca  a necessidade de unir as 

descrições Botânicas às observações sobre os princípios e as propriedades 

das plantas. Sendo assim, Saint-Hilaire dialoga sobretudo com botânicos, 

químicos e médicos (ex. Spix e Martius, M.Vauquelin, Sr Bernardo Gomes, 

etc.).    

Resumindo, Saint-Hilaire descreve e ―julga‖ as práticas e 

concepções de saúde de diferentes grupos sociais, discutindo-as a partir de 

sua ótica, ou seja, por meio de todo um instrumental conceitual oriundo do 

seu contexto cultural e acadêmico de origem, no qual se via inserido. Nessa 

perspectiva, pelo fato dele ser um naturalista, relata as práticas e concepções 

de saúde tanto sobre as relações estabelecidas pelos próprios homens – num 

conjunto de ―construções‖ culturais que são estabelecidas e que se 

manifestam na maneira pela qual os homens convivem com a doença e 

intervém no corpo doente – quanto nas relações dos homens com seu meio 

físico – a maneira como os homens usufruem dos recursos naturais e como 

o meio físico interfere na saúde dos mesmos –, sendo que, em ambas as 

relações, o conhecimento científico terá o papel de melhorar as condições 

de saúde e de vida na terra.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ORDENAÇÃO URBANA E 

DISCURSO MÉDICO EM JUIZ DE FORA E BALO HORIZONTE 

NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

A ORGANIZAÇÃO DA MEDICINA CIENTÍFICA EM JUIZ DE 

FORA - BAÚ DE OSSOS 

 

VANDA ARANTES DO VALE 
111

  

 

Introdução 

 

O objetivo deste texto é a identificação em  Baú de ossos, primeiro  

volume da obra  memorialística de Pedro Nava  (1903-1984), de aspectos 

que fazem, desta obra literária, documento e  contribuição para os estudos 

História da organização da Medicina Científica  Compõem a obra 

memorialística naveana, além de Baú de ossos- memórias; Balão cativo- 

memórias 2;  Chão de ferro – memórias 3; Beira-mar- memórias4; Galo das 

trevas- memórias 5 e O círio perfeito – memórias 6. Nava teve ampla 

atuação como médico e professor, escreveu, aproximadamente, 350 artigos 

desta área, publicados em revistas especializadas ou  apresentados em 

congressos. Ainda, atuando como médico, na década de 40, interessou-se 

pela História da Medicina, publicando Território de Epidauro em 1947 e 

Capítulos da história da medicina no Brasil (1949), onde, na contracapa, 

encontramos a informação que estavam sendo preparados: Crônicas e 

histórias da História da Medicina (2
ª
 série), Capítulos da História da 

Medicina no Brasil (2
ª
 serie) e O Doutor Torres Homem, projeto que não foi 

realizado.  

Baú de ossos –memórias é nossa fonte principal para o estudo da 

organização da Medicina científica em Juiz de Fora  (1860-1910). A 

primeira data, é o início da década em que, parte da família materna se 

instala em Juiz de Fora. As décadas de 90 e 10 ocupam grande parte do 

primeiro livro de memórias do autor e 1911  é o momento em que José Nava 

                                                           
111
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(1876-1911), pai do autor, faleceu no Rio onde se radicara como médico 

desde 1908. A atuação de José Nava, como médico, em Juiz de Fora é o 

centro deste  

Formou-se Juiz de Fora com a industrialização; cidade laica e 

possuidora de instituições necessárias a seu funcionamento. Neste período e 

neste tempo estão as observações de Pedro Nava  nos primeiro Baú de 

ossos, segundo Balão Cativo e quinto Galo das trevas  volumes de suas 

memórias. O último capítulo – III – Paraibuna noticia a atuação do avô 

paterno , Major Jaguaribe em Juiz de Fora, e, traça a biografia do pai, José 

Nava (1876-1911). Nascido em Fortaleza, filho do abastado comerciante,  

Pedro  da Silva Nava, que, se transferiu para o Rio em 1878 onde faleceu 

aos 37 anos. O autor reconstitui minuciosamente  diversos aspectos 

presentes no cotidiano  da sociedade, o que não é a proposta deste texto.  

Fizemos, então, um recorte; trataremos da institucionalização da Medicina 

em Juiz de Fora, buscando suas correlações com as questões nacionais que 

envolveram esta atividade no período. A primeira menção à Medicina em 

Baú de ossos é: 

 

 Além de genealogista, o tio Itriclio era um hábil curão. Vivia sugerindo 

tratamento, receitando  mezinhas e aconselhando as pílulas de Matos 

(invenção milagrosa do boticário cearense Antônio José de Matos). Não 

estou longe de imaginar que a vocação médica de meu Pai – filho de 

comerciante, enteado de notário – tivesse vindo do contato com seu tio. 

Hábil carimbamba, eu ainda o vi tratando do Chiquinho, filho do bravo 

Major Mendes, que era nosso vizinho e aparentado com o Dr. Duarte de 

Abreu – este, comensal, amigo e mentor político de meu Pai. 

Retrospectivamente, faço o diagnóstico do menino que regulava idade 

comigo: reliquats benignos de paralisia infantil. Porque eu fosse 

companheiro do garoto, o velho Itriclio vinha me buscar, diariamente, para 

ir com ele até o largo do Bispo, onde era a casa do Major. (...) O digno 

militar, velho aluno de Benjamin Constant, tinha idéias próprias onde se 

combinavam perfeitamente postulados positivistas, revelações da teosofia e 

prescrições místico-sanitárias da Christian Science. Era admirador do Padre 

Kneipp, devoto de Raspail, sequaz das teorias de Hahnemann e infenso à 
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alopatia.  Saindo destas bases, era inevitável sua crença numa panacéia. 

Esta, para o velho Itriclio, era a banha da cobra cascavel, que ele recebia 

diretamente do Ceará – porque só servia a boa, a verdadeira, a do Aracati. 

Essa banha curava os reumatismos, depurava os humores, fortalecia os 

músculos, limpava a vista, desanuviava as idéias, dissipava a melancolia, 

levantava os corações, descarregava os rins, desopilava o fígado e era um 

porrete nas perclusões. Segundo meu tio-avô, nem era preciso dá-la 

internamente. Bastava a aplicação externa porque ela entrava pelo 

tegumento graças a um finura superior à do azougue. ―Tão fina‖- dizia ele – 

―que posta na palma, dentro de minutos atravessa pele, nervos, ossos e 

começa a pingar pelas costas da mão...‖ (...) Mas acontece que o Major 

Mendes aceitou avidamente as teorias terapêuticas do velho cearense, 

despachou o falante Dr. Austregésilo, mandou passear o taciturno Dr. Pinto 

Portela e entregou-lhe o tratamento do filho. Com disse, assisti a várias 

dessas sessões terapêuticas. Eram longas massagens feitas com a banha de 

cobra no pé e perna doentes e depois sua contenção corretiva dentro de um 

sistema de talas, invenção também do algebrista amador. Eram fabricadas 

por ele: com folhas de papel endurecido a goma arábica. Pois apesar da 

chacota de meu Pai, do tédio do Dr. Duarte e da indignação do João Abreu, 

o Chiquinho melhorou, cresceu, andou, botou corpo e virou um mocetão do 

meu tamanho – como eu o reencontrei anos depois, acompanhando sua irmã 

Amelita, numa viagem a Belo Horizonte.
112

 

 

No texto transcrito, observamos o conflito de opiniões de discursos 

médicos com a postura de um ―prático‖. O episódio poderia ter ocorrido em 

qualquer cidade da Europa ou América. A Medicina e os serviços médicos, 

como hoje o entendemos, foram sendo elaborados ao longo do século XIX e 

se fizeram hegemônicos  no século XX. O episódio, ocorrido em  Juiz de 

Fora, identifica todas as tensões que envolveram esta questão no período.  

Nava, como já mencionamos, reconstitui a trajetória profissional de seu pai, 

José Nava, em Baú de ossos.  Na biografia deste médico estão as questões 

que envolveram as relações Medicina e sociedade brasileira no período. 

                                                           
112

 ------.   p. 48-49. 

Transcreveremos a reconstituição que Nava faz da Medicina em Juiz de 

Fora e, posteriormente, buscaremos contextualizá-la. Destacaremos a 

atuação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, fundada em 

1889 pelos médicos João Nogueira Penido e Romualdo César Monteiro de 

Miranda.  

Falando sobre o discurso de João Nogueira Penido na reunião 

inaugural da instituição: 

 

Tinha 67 anos quando, sob sua presidência, instalou-se, a 20 de outubro de 

1889, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Seu discurso de 

abertura é uma ode às últimas conquistas de Arte, que ele enumera 

entusiasmado: a anestesia pelo clorofórmio; a aplicação por via 

hipodérmica, segundo a técnica de Pravaz; o achado da medicação 

antitérmica; o advento das idéias de Pasteur sobre a fermentação , os 

proto-organismos e suas conseqüências - a antissepsia pelos corpos da série 

aromática, ácido carbólico à frente e as inoculações pelos vírus atenuados. 

Depois dele, falou o Dr. Eduardo de Menezes, sabichão, citando, além de 

Hipócrates e Bichat, os moderníssimos Orfila, Brown – Séquard, Claude 

Bernard, Lépine, Charcot e Bouchard.
113

 

 

(...) Os sucessores do prestígio do velho Penido, dentro da mesma, foram o 

Dr. Hermenegildo Vilaça. O primeiro, internista, viera da Escola de Torres 

Homem e fora adjunto de Clínica Médica na Faculdade do rio, 

exonerando-se em 1890, por motivo da moléstia que o obrigou a procurar o 

clima de Juiz de Fora. O segundo, operador, deu enorme desenvolvimento à 

Cirurgia, de que é figura patronímica na cidade e na Zona da Mata. Além 

desses dois colegas eminentes, meu Pai teve como companheiros na 

Sociedade, de 1904 a 1909, os doutores João d‘Ávila, Duarte de Abreu, 

Cristóvão Malta, José Dutra, Belisário Pena, José de Mendonça, Ambrósio 

Vieira Braga, José Cesário Monteiro da Silva, Lindolfo Lage, Henrique de 

Beauclair, Cornélio Goulart Bueno, Leocádio Chaves, Edgar Quinet de 

Andrade Santos, Sousa Brandão, José Procópio, Afonso de Morais, 
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Cristóvão Pereira Nunes, Emílio Machado Pereira, Azarias de Andrade, 

Antônio Goulart Vilela, Ernesto Senra, Fernando de Moraes, José Loures, 

Ribeiro do Couto, José Peregrino, Las Casas dos Santos, Silva Gomes, 

Meton de Alencar, Rubens Campos, Aristóteles Dutra, Jaime Gonçalves e 

Agostinho de Magalhães; os farmacêuticos José Rangel, João Augusto de 

Massena, Bernardino de Barros, Altivo Halfeld, Carlos Barbosa Leite, José 

Augusto Pinto de Moura e Felipe  Paletta; os dentistas Carlos Gerin, Agnelo 

Quintela, Antônio Dias de Carvalho, Otoni Tristão, Paulino Bandeira e José 

Horta; e o veterinário Epaminondas de Sousa.
114

 

 

Transcrevemos  os nomes dos profissionais ligados à saúde, 

atuantes em Juiz de Fora, pois a trajetória dos mesmos é fundamental ao 

nosso trabalho. Além de médicos, muitos foram professores, fazendeiros, 

jornalistas e políticos na cidade. O estudo destas biografias alargam o 

entendimento do papel social dos profissionais, ligados à saúde. Neste 

texto, não aprofundaremos neste aspecto, pois, aqui, pretendemos, tão 

somente, apresentar a questão que pretendemos continuar pesquisando.  

Contudo, lembraríamos que  os trabalhos de Andrade, Christo, Oliveira  e 

Yasbeck contribuem com informações sobre as atividades desses 

profissionais. 

A preocupação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora 

com a Higiene e o Saneamento mostram o alinhamento de seus membros à 

orientação de Oswaldo Cruz no Rio. Dentre as várias lutas da Sociedade 

junto à municipalidade, Nava destaca:  

 

A esses beneméritos, ao seu trabalho na Sociedade e a sua ação social, Juiz 

de Fora, ficou devendo a luta contra o pó, pelo calçamento; a elevação dos 

planos das Ruas Santa Rita, Conde d'Eu e do Sapo, para as mesmas 

poderem receber os tubos de esgoto e de abastecimento d'água; a secagem e 

aterro do pântano da cadeia, resultante do corte feito no Paraibuna pela 

Estrada de Ferro D. Pedro II; 
115
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(...) a maior difusão da vacinação anticarbunculosa em Minas; a introdução 

da vacinação sistemática contra a varíola, o saneamento dos cortiços e o 

primeiro plano de habitação popular e proletária; o protesto contra a 

instalação de fábrica dentro do perímetro urbano e contra a imunda vala que 

servia para o despejo da Cervejaria Kremer; a melhoria das condições do 

"lazareto", onde a enfermagem era exercida por uma vagabunda e ébria 

"sacerdotisa de Vênus e Baco", no dizer do Dr. Sampaio.
116

 

 

A Sociedade de Medicina e Cirurgia teve também a preocupação de 

combater o exercício da profissão por leigos. Preocupou-se em intervir na 

política administrativa do estado e da cidade, como observou Nava:  

 

[...] lutou ainda contra o exercício ilegal da farmácia, compeliu o Governo 

do Estado a dar um Delegado de Higiene à cidade e constituiu uma 

comissão de contato com a imprensa (hoje diríamos de relações públicas), 

procurando interessá-la nos problemas sanitários e, por seu intermédio, 

esclarecendo e educando a população. Instituiu um prêmio permanente à 

apresentação periódica de um trabalho sobre a Climatologia, Patologia, 

Demografia, causas de insalubridade e plano de saneamento da cidade de 

Juiz de Fora, para
 
 o fornecimento de cujos dados, viu-se a Câmara  

obrigada a proceder aos primeiros recenseamentos bem planejados.
117

  

 

José Nava  foi atuante na instituição: 

   

(...) Meu Pai aparece em suas atas, apresentando casos ou discutindo os de 

seus pares e dando suas opiniões sobre medidas higiênicas para a admissão 

de crianças nas escolas com atestado de saúde; discussão da mudança e 

escolha de novo local para a instalação   para o Cemitério Municipal; 

profilaxia do paludismo e febre-amarela, por extinção do mosquito; 

organização e verbas da Santa Casa; estudo sobre a Maternidade de 

Laranjeiras, resultado de um estágio de viagem; higiene de gêneros 

alimentares; segredo médico, etc., etc. É um dos pioneiros da discussão da 
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idéia da criação de uma Faculdade de Medicina em Juiz de Fora e, 

entusiasmado com os estudos de Chagas, propõe que a sociedade receba em 

sessão solene o jovem sábio que passou depois dessa recepção, a 

freqüentá-la todas as vezes que ia a Juiz de fora em visita a seus parentes e 

da mulher, ou para caçar macucos com João Penido Filho, Teodorico de 

Assis, Hermenegildo Vilaça e Albino Machado.
118

 

 

José Nava junto com o farmacêutico José Rangel foi secretário da 

SMCJF de 1904 a 1907. Em Juiz de Fora, no breve período de 05 anos José 

Nava : 

Meu Pai, Foi Diretor da Higiene Municipal em Juiz de Fora, nos períodos 

de administração dos Drs. João d‘Ávila e Duarte de Abreu; princípios de 

1903 até dezembro de 1907. Coube-lhe, nesse cargo, apoiar e  fiscalizar as 

feiras rurais que realizavam nos arredores da cidade e socorrê-la durante o 

verdadeiro flagelo que foram as enchentes de 1906. O Paraibuna furioso 

invadiu a parte baixa da zona urbana, transformando-a numa espécie de 

Veneza, em que se andava de barcos quase até a Rua de Santo Antônio. 
119

 

 

(...) Mas o principal serviço prestado por meu Pai a Juiz de Fora foi ter 

erradicado dali a febre-amarela, introduzindo as medidas preconizadas pela 

Teoria Havaneza, como ele próprio disse em correspondência enviada ao 

Brasil-Médico, a 14 de abril de 1903: 

 

De acordo com os processos seguidos pela higiene moderna, tenho tomado 

todas as medidas de precaução, fazendo queimar piretro nos aposentos, 

aconselhando o uso de cortinados, promovendo a destruição das larvas do 

Stegomya nos sifões das ruas e nos pântanos.
120

 

 

Além de Diretor da Higiene, meu Pai foi, em Juiz de Fora, Presidente do 

Liceu de Artes e Ofícios; Professor de Terapêutica e Matéria Médica da 

Escola de Odontologia do Granbery –o que o coloca entre os pioneiros do 
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 idem 

ensino paramédico e de que resultou o médico, na cidade; e diretor do 

Hospital de Isolamento Santa Helena, que ele refundiu e de que varreu tudo 

o que ficara do antigo lazareto.
121

 

 

Por não querermos interromper a narrativa de Nava, razões estéticas, 

limitamo-nos a pequenas interferências na sua narrativa. Agora, faremos 

algumas observações sobre os fatos relacionados com as questões que 

envolvem a Medicina na cidade, consultando os textos de Paulino de 

Oliveira e a imprensa da época.  A primeira notícia de epidemia na cidade 

data de 1855 
122

  e a localidade contava somente com um profissional, 

Pedro Maria Halfeld. O progresso da cidade é reconhecido mas, por ―culpa‖ 

do pântano  é um foco de varíola e tifo, o único lugar considerado saudável 

é o atual bairro Alto dos Passos. 

Várias epidemias assolaram a cidade, a última,  de  varíola,  em 

1874,  estendeu-se , também, aos distritos. Consultando Oliveira,
123

 temos a 

informação de que as inundações em Juiz de Fora foram presentes até os 

anos 40 do século XX. Em vários momentos foram feitas obras de 

drenagem e contenção do Paraibuna. A solução definitiva, desta questão, 

deveu-se aos trabalhos iniciados na administração de Eduardo de Menezes 

Filho em 1937 

 

O estatuto da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora  

identifica as propostas de atuação dos profissionais que, ao se organizarem  

em torno de uma instituição, traçam estratégias de atuação junto a 

sociedade: 

 

 Art. 1º: a) celebrar sessões em que se discutam assuntos de Medicina e 

Cirurgia de doentes, epizootias, etc.; b) estudar as causas permanentes ou 

transitórias de insalubridade da cidade de Juiz de Fora e seu Município ou 

de qualquer outra localidade e aconselhar medidas provisórias ou 

definitivas para removê-las ou atenuá-las, protestanto contra as que forem 
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provadamente nulas ou prejudiciais; c) concorrer para o progresso das 

ciências supra-indicadas e  para o cultivo intelectual de seus membros, pela 

criação de uma biblioteca, de museus, revistas, laboratórios, etc.; d) 

defender os interesses da classe médica e das outras a que pertencerem os 

membros da Sociedade.
124

 

 

A trajetória de José Nava é uma biografia exemplar dos 

profissionais que se dedicaram à Medicina, no período. Oriundo de setores 

médios da população de Fortaleza, teve sua educação e formação 

profissional, permeadas pelas idéias dominantes de então. O Positivismo de 

Comte, transformismo de Darwin, evolucionismo de Spencer, 

intelectualismo de Taine e Renan são idéias circulantes na sociedade 

brasileira do período. A adesão, a este ideário, forma médicos confiantes 

nas conquistas científicas, conhecedores dos problemas circundantes, 

viam-se – se sacerdotes dos tempos modernos. Os fatos envolvendo a 

Medicina, em Juiz de Fora, colocam o pai do memorialista no centro de 

discussões e questões que estavam em pauta no Brasil e em outros países. 

A organização e institucionalização da Medicina Científica, em Juiz 

de Fora, podem ser consideradas uma amostragem, destas questões, em 

níveis nacionais e internacionais. A atuação do médicos, observadas  neste 

texto foram correlatas a de outros aspectos da cidade.  Caracterizou-se o 

período pela busca de medidas que possibilitassem a liquidação dos 

resquícios coloniais. 
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O objetivo deste texto é a apresentação da obra do médico  Pedro 

Nava  (1903-1984) que consideramos significativo documento para  o 

estudo da  História da Medicina no Brasil (1890-1940) . As Memórias de 

Pedro Nava (6 volumes) são o testemunho de um brasileiro sobre a 

sociedade estudada por antropólogos, sociólogos, cientistas políticos e 

historiadores.  No período, foram escritos os trabalhos de Giberto Freire – 

Casa Grande e Senzala (1933); Sérgio Buarque de Holanda – Raízes do 

Brasil (1936); Raimundo Faoro – Os donos do poder (1958) e Florestan 

Fernandes - A revolução burguesa  no Brasil(1975). As obras mencionadas, 

―ensaios‖,  buscam o entendimento e compreensão da sociedade brasileira, 

são obras referênciais para os estudiosos do assunto. Colocamos as 

Memórias naveanas junto a estes textos, por considerá-las, também, obra 

referencial, testemunho que é de aspectos abordados pelos ensaistas. 

   A obra naveana possui caráter enciclopédico, o que possibilita a 

leitura e o estudo de diversos aspectos abordados pelo autor
126

.  Nossa 
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 Destacamos os trabalhos de  AGUIAR, Joaquim Alves de. Espaços da memória - um 
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reveladas.  Juiz de Fora:  Editar Editora Associada,  1999.  SUSSEKIND,  Flora.  "A página 

proposta, neste texto, é apenas a  apresentação,por limites de espaço e 

tempo, da obra de Nava como fonte para os estudos de História da Medicina 

no Brasil. Algumas transcrições que não tratam de temas médicos foram 

feitas porque esclarecem o assunto estudado. Nava foi médico e o seu relato 

contribui para o entendimento das relações  Medicina e sociedade no 

período. Apresentaremos informações sobre os critérios adotados para a 

escrita do texto,  biografia do autor e resumos de suas obras que 

consideramos elucidativos à compreensão de nossa proposta.  

O pai do memorialista, José Nava (1876-1911) também médico, foi 

estudante de Farmácia e Medicina  na década de 90, formando-se em 1898 

na primeira atividade e em 1901 na segunda.  Os anos noventa, por esta 

razão,  delimitam o período inicial de nosso trabalho.  A data de 1940  foi 

escolhida por se constituir, a década de trinta, o último período tratado pelo 

memorialista. Escrevia os capítulos iniciais do sétimo volume de suas 

memórias, quando, aos 81 anos suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro.

 Ao longo do texto apresentaremos transcrições longas, por 

considerá-las como nossas fontes primárias para o estudo proposto. 

Propomo-nos, no estudo da obra literária
127

, inseri-la em seu contexto social 

e buscar como  esta  "constrói ou representa a realidade", tratando a 

Literatura como testemunho histórico e considerando a obra como 

"evidência histórica objetivamente determinada‖. 

Pedro da Silva Nava nasceu em 1903 na cidade de Juiz de Fora, 

Minas Gerais, Brasil.  Filho do médico cearense, José Nava e  Diva 

Jaguaribe Nava.  Em 1908, a família se transfere para o Rio de Janeiro, 

então capital federal, onde José Nava foi admitido no serviço público como 

médico legista e sanitarista, morrendo em decorrência de doença contraída 

no exercício médico em 1911.  A mãe viúva, com quatro filhos menores, 

Nava era o mais velho, grávida da quinta filha que nasceria dias depois,  

voltou para Juiz de Fora.  A família passou a residir na casa da avó materna,  

                                                                                                                                                 

do lado". Papéis colados.  Rio de Janeiro:  Editora da UFRJ, 1993, e pp. 253-259 e 

LEITURA - Pedro Nava baú de esboços.  São Paulo:  Publicação cultural da Imprensa 

Oficial do Estado de São Paulo,  

ano 18, n. 9,  set. de 2000. 
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e com a morte desta, mudou-se para Belo Horizonte em 1913.  Nos anos de 

1913-1914 estudou no Colégio Anglo-Mineiro na capital do estado de 

Minas Gerais.  Transferiu-se para o Rio de Janeiro onde estudou e conclui o 

curso secundário ( 1916-1920) no Colégio D. Pedro II.  Retornou a Belo 

Horizonte onde cursou Medicina (1921-1927) e para custear os estudos 

empregou-se  no Serviço Público - Diretoria da Higiene do Estado - no 

período de 1921-1926. 

 Como médico, funcionário da Saúde Pública do Estado de Minas 

Gerais (1928-1930) trabalhou em Belo Horizonte e Juiz de Fora. Foi 

médico em Monte Aprazível, cidade do interior do estado de São Paulo 

(1931-1933), mudando-se, neste mesmo ano, para o Rio de Janeiro onde 

residiu até sua morte.  Foi médico do serviço público, professor 

universitário e na década de 40 foi pioneiro na especialidade de 

Reumatologia.  Escreveu, aproximadamente 350 artigos sobre questões 

pertinentes à Medicina, apresentados em Congressos Médicos ou 

publicados em revistas científicas.  Aposentando-se em 1968, começou a 

redigir suas memórias no mesmo ano, sendo o primeiro livro - Baú de ossos 

– memórias- publicado em 1972.  Apresentamos datas que são como 

marcos para o historiador se orientar.  Identificam a trajetória pessoal de 

Pedro Nava e momentos da História brasileira, assinalam modos de 

subsistir e de pensar de seus habitantes.  Segundo Bosi
128

  

 

Se o caráter  principal do Acontecimento é poder situar-se com precisão nas 

coordenadas do espaço e tempo, o mesmo não se dá com o processo 

ideológico.  Este não surge de improviso ou por acaso, de um dia para outro.  

Sua matéria - prima são idéias afetadas de valores, e idéias e valores se 

formam lentamente, no curso da história, na cabeça e no coração dos 

homens.  No entanto, como a ponta de iceberg é claro indício de marcas 

submersas cuja profundidade não se pode calcular a olho nu, também certas 

situações, rigorosamente datadas, ao se armarem, servem de pistas  ao leitor 

das ideologias, para detectar correntes que vêm de longe.  A data exerce, 

então, o papel de signo ostensivo de uma viragem. 

                                                           
128

 BOSI,  A .   1998,   p. 25. 

A vida e obra de Nava estão inseridas em "viragens"  da sociedade 

brasileira.   Nas Memórias do autor estão nossas pontas de icebergs.  Na 

história de vida de um médico queremos identificar as massas submersas 

que sãos os diversos aspectos que envolvem a História da Medicina no 

Brasil.  Como falamos, anteriormente, a obra  naveana  trata de múltiplas 

facetas da sociedade, o que lhe confere caráter enciclopédico.  Estes 

aspectos do cotidiano informam e identificam momentos econômicos e suas 

extensões na sociedade. Apresentaremos, nos próximos parágrafos, a obra 

naveana e comentários sobre a mesma. 

  Se  Pedro Nava  foi revelado para o grande público, em 1972 com 

Baú de ossos, amigos íntimos já sabiam e o reconheciam como dono de 

talento para a Literatura e Artes plásticas.  Quando adolescente no Colégio 

Pedro II colaborou na publicação estudantil - A tocha - fazendo ilustrações 

para a mesma.  Em 1921 ilustrou, em Belo Horizonte,  Folhas que caem, 

livro de poesias de Batista  Santiago.  Participou do Movimento Modernista 

em sua vertente mineira, convivendo com intelectuais que tiveram atuação 

marcante na vida brasileira do século XX.  Em 1922, com Carlos 

Drummond de Andrade e outros, participou de  A Revista, publicação 

difusora das propostas da década que, foi palco do nascimento de correntes 

de pensamento e propostas norteadoras do Brasil no século XX. 

Ilustrou, em 1926, o livro de Austen Amaro - Juiz de Fora - e, em  de 

1928, ilustrou a cores, o exemplar da  primeira edição de Macunaíma de 

Mario de Andrade, com quem manteve, por longos anos, correspondência e 

laços de amizade. Em 1937, ilustrou  Roteiro Lírico de Ouro Preto, autoria 

de Afonso Arinos de Melo Franco.  Em 1938, publicou o poema O Defunto, 

que, em 1946, apareceu na Antologia dos poetas brasileiros bissextos 

contemporâneos, organizada por Manoel Bandeira.  Ainda, atuando como 

médico, publicou,  em 1947, Território de Epidauro e Capítulos da história 

da medicina, em 1949. 

Território de Epidauro é um livro de crônicas e reflexões sobre a 

Medicina.  Transcrevendo o índice, podemos perceber a formação do autor 

e os interesses  interdisciplinares que o mesmo considerava como partes da 

prática médica.  Estão no Índice de Território de Epidauro e 

transcreveremos com a ortografia da época: 1- Algumas Origens da 
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Medicina Brasileira; 2-  Revivescências I; 3-  Revivescências II; 4-  

Apontamentos sobre as origens da Medicina Espanhola; 5-  Apontamentos 

para o estudo dos primórdios da Cirurgia Vascular no Brasil - I;  6-  

Apontamentos para o estudo dos primórdios da Cirurgia Vascular no Brasil 

- II;  7-   Entre Bruxos e Doutores;  8-  Médicos Suburbanos de Ontem e de 

Hoje - I;  9- Médicos Suburbanos de Ontem e de Hoje II;  10- As Origens 

Francezas da Medicina Brasileira - I;  11-  As Origens Francezas da 

Medicina Brasileira II;  12-  As Origens Francezas da Medicina Brasileira - 

III;  13-  Um Título à procura de Autor;  14-  Uma notícia sobre Carlos 

Chagas e a campanha contra a Peste;  Estudo interpretativo de quatro 

receitas de Medicina Caseira datando do Século XVIII;  16 - de Velpeau a 

Torres Homem;  17-  Colegas de Ontem e de Sempre. 

Em Território de Epidauro
129

 percebemos a formação e abordagem 

interdisciplinares de Pedro Nava, implícitas no índice dos assuntos tratados 

e explicitadas em  observações como a encontrada na parte que tem o título 

de Entre Bruxos e Doutores: 

 

Quanta coisa interessante, entretanto, não poderia resultar de mais um  

pouco de curiosidade em torno das praticas medicas do povo, quase todas 

filhas da Feitiçaria.  Desde o uso interno das plantas à sua aplicação externa 

nos "banhos de descarga".  Do emprego magico de certos tópicos à 

imposição curativa da mão dos taumaturgos.  Muita conclusão cultural 

poderia nascer dessas  investigações, úteis à sociologia, à antropologia, à 

antropogeografia e à psicologia profunda da coletividade
130

. 

Território de Epidauro não traz anotações bibliográficas das obras 

consultadas e citadas por Nava, mais se parece com um livro de reflexões e 

crônicas sobre a Medicina.  Em Capítulos de da História da Medicina no 

Brasil (1949) apresenta o título dos capítulos, bibliografia ao final dos 

mesmos e sumários dos temas tratados.  Vemos, neste volume, todo um 

procedimento de historiador por parte de Nava.  Na capa do livro estão 

informações  sobre obras futuras do autor, projeto que não foi levado 

adiante. Pretendia escrever:  Crônicas e histórias da História da Medicina 
                                                           
129

 Op. cit.  p. 159.. 
130

 op. cit.  p. 61. 

(2ª série),  Capítulos da História da Medicina no Brasil (2ª série) e o Doutor 

Torres Homem.  Sobre a não conclusão do último, biografia de Torres 

Homem (1837 - 1887), iniciador da Clínica Médica na cidade do Rio de 

Janeiro, Nava comenta as possíveis razões inconscientes que o impediram 

de concluir o estudo: 

 

(...) esse esboço transformei-o num quadro a óleo - lembrança dos tempos 

em que escrevia aquele livro que jamais acabei.  Sabem? quem  o 

interrompeu? Quem?  Getúlio Dornelles Vargas e Henrique de Toledo 

Dodsworth.  Essa biografia, era de minha parte, um trabalho de admiração  

pelo prodigioso mestre.  Se derramava em ternura pela terra em que ele 

nascera.  Com a punição dos assinantes do Manifesto Mineiro - o coice que 

tomei dos dois, colocou-me em estado de náusea pelo governo.  Esse nojo 

confundiu-se com o trabalho em que eu estava empenhado.  É curioso: 

jamais pude juntar uma linha aos dois capítulos que tenho prontos na 

gaveta.  São independentes um do outro e fazem dois ensaios que nas suas 

quase trezentas páginas podem dar livro de tamanho apresentável.  Aquele 

quadro lembra minha fase "Torres Homem".
131

 

 

Encontramos a cópia da entrevista
132

 que concedeu em 30/03/77 à 

cientista política Lúcia Hippolito e ao advogado Edgar Flexa Ribeiro onde 

falou sobre sua participação no episódio, mencionado no parágrafo anterior 

e que ficou conhecido como "Manifesto dos Mineiros" ocorrido em 1943.  

Comenta, como muitos de sua geração, a decepção com Getúlio Várgas. 

Como punição pela assinatura, junto com outros intelectuais  e políticos 

(92) de documento contrário ao governo Vargas foi demitido do serviço 

público, sendo reintegrado somente em 1946. Este episódio está fora da 

cronologia por nós delimitada. Optamos por mencioná-lo, pois  os fatos 

envolvidos com o mesmo tiveram importância, como vimos, na transcrição, 

na produção intelectual do autor. Nava viveu  e testemunhou oito décadas 

do século XX no Brasil. Os seis volumes de Memórias de Nava compõem 
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como que painel desta sociedade.  Apresentaremos os volumes e uma 

síntese dos assuntos que são abordados nos mesmos. 

Baú de ossos - memórias (1972) - reconstitui as raízes familiares; 

trajeto da família materna que se desloca das regiões auríferas de Minas 

Gerais  para  Juiz de Fora em processo de industrialização; trajetória e 

deslocamentos da família paterna pelo Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro; 

reconstituição biográfica do pai, José Nava (1876-1911), pai do autor, 

nascido no Ceará, estudante por um ano na Bahia onde iniciou os cursos de 

Farmácia e Medicina concluídos em 1898 e 1901 no Rio de Janeiro; 

exercício da Medicina e atuação do médico José Nava em Juiz de Fora 

(1902-1906), mudança da família para o Rio e, admissão como  medico do 

serviço público, falecimento e retorno da viúva com quatro filhos e grávida 

da quinta para Juiz de Fora em 1911. 

Balão Cativo - memórias 2 (1973) - anos de infância (1911-1913) do 

memorialista na casa da avó materna em Juiz de Fora; escola; resquícios 

escravocratas nas relações domésticas; hábitos urbanos e conflitos sociais, a 

exemplo, greve; mudança da família para Belo horizonte; a capital de Minas 

Gerais nas primeiras décadas do século XX - urbanismo, povoamento, 

hábitos; término do ensino primário no Colégio Anglo-mineiro; as 

primeiras amizades; dificuldades e preconceitos enfrentados no colégio por 

causa da pobreza de sua família; ida para o Rio em 1916 para estudar no 

Colégio D. Pedro II; o contato com o meio intelectual da capital federal; o 

cinema; livrarias; contato com a literatura portuguesa e brasileira do 

período; costumes alimentares e ingresso no internato do Colégio D. Pedro 

II. 

Chão de Ferro - memórias 3 (1976) - rotina do internato D. Pedro II 

no período de 1916-1920; a convivência com parentes e amigos da família 

paterna; férias em Belo Horizonte; epidemia da gripe "Espanhola"  no Rio 

de Janeiro; ecos da primeira guerra mundial; iniciação sexual do 

adolescente e retorno a Belo horizonte em 1921; ingresso na Faculdade de 

Medicina e no serviço público. 

Beira-mar - memórias 4 (1978) - posse de parte da documentação da 

família que seria queimada pelo avô materno; dificuldades financeiras da 

família e ingresso da mãe (Diva Jaguaribe)  no serviço público como 

funcionária dos Correios e Telégrafos em Belo Horizonte; dificuldades em 

se conciliar estudos e trabalho; vida social e estudos médicos; fatos dos 

governo Raul Soares; comportamento feminino; comemorações do 

Centenário da Independência no Rio; terapêuticas do período; prostituição 

feminina;  modernistas mineiros; Tenentes (1924) e repercussão do 

movimento em Belo horizonte; surgimento de A Revista; ensino médico; 

formatura em 1927 e nomeação como médico da Secretaria de Segurança 

Pública de Minas Gerais. 

Galo das trevas - memórias 5 (1981) - comentários e evocações em 

sua residência no Rio: morte do sobrinho José Hippolito; codinomes Zegão 

e Egon; considerações sobre a História da Medicina; reflexões sobre a 

profissão médica; confronto com o Professor Werneck; amizade com a 

família Andrada;  trabalho para eliminação da epidemia de tifo em Sabará, 

Brumadinho e Santo Antônio do Monte;  trabalho em Juiz de Fora 

(codinome de Santo Antônio do Desterro); indisposição na cidade com o 

grupo de médicos da Santa Casa; episódios que envolvem os  contato 

desastrosos com a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora e 

alguns parentes da cidade; retorno a Belo horizonte; início da clínica 

particular; reencontro com a prostituta Biluca e fatos que assinalam a 

proximidade da Revolução de 1930. 

Círio Perfeito - memórias 6 (1983) - atuação como médico  nos 

acontecimentos relacionados com a Revolução de 1930 em Belo horizonte;  

impressões sobre Antônio Carlos Andrada;  trabalho na Santa Casa; 

episódios que envolvem o confronto do Reitor da Universidade de Minas 

Gerais e estudantes; romance com Lenora; suicídio de Lenora; ida para 

Monte Aprazível no oeste paulista; transferência para o Rio de Janeiro em 

1933; reencontro com amigos de Juiz de Fora e Belo Horizonte; Ismael 

Nery e Murilo Mendes; entrada para o Serviço Público do Rio de Janeiro na 

Reforma Pedro Ernesto; introdução das sulfamidas; atividades médicas na 

enfermaria Genival Londres; amizade com Afonso Arinos de Mello Franco; 

Academia Nacional de Medicina; itinerários do Rio de Janeiro; comentários 

da Reforma Pedro Ernesto;  início da influência da Medicina 

norte-americana, a exemplo, a hidratação; perfis médicos e reencontro com 

o amigo que recebe o codinome de Comendador. 
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As Memórias de Nava, como falamos anteriormente,  possuem 

caráter enciclopédico.  Tratam da vida social; o cotidiano em suas diversas 

facetas, ensino, urbanização, vida intelectual e outros aspectos da sociedade 

brasileira no período de 1890-1940.  Como um anatomista dissecou a 

sociedade em que viveu. Reconhecido pela crítica  e pelo meio intelectual 

como comprovam os prêmios recebidos: em 1973 - Personalidade Global e 

Prêmio Luisa Claudio de Souza,  1974- Prêmio Jabuti - Câmara Brasileira 

do Livro e Prêmio  Fernando Chinaglia - Prêmio de Literatura da 

Associação Paulista dos Críticos de Arte,  1975 - Prêmio Fundação 

Cultural do Distrito Federal - Brasília  e Personalidade Global Literária 

(TV Globo e Jornal O Globo), 1983- Diploma de Homenagem Especial, 

conferido pela União Brasileira de Escritores, em 1985 esse prêmio passou 

a ser denominado de Pedro Nava e em 1984 -Prêmio José Olímpio  - 

Sindicato Nacional de Editores de Livros. 

Em vida doou seu acervo ao Arquivo  Museu de Literatura Brasileira 

(AMLB)  da Fundação Casa Rui Barbosa no Rio de Janeiro.  No arquivo 

Pedro Nava (PN) encontramos a gênese da obra naveana.. Em entrevista à 

Revista Veja (17/04/74 - Páginas Amarelas)  comentando sobre a escrita de 

suas memórias, observa: 

 

(...) Mas tenho a sensação de que inconscientemente já devia ter a idéia há 

muito tempo.  Mesmo para mim, meu trabalho, quando relido, dá a  

impressão de uma preparação muito maior.  E, de fato, há vinte ou quarenta 

anos eu registro coisas e sou um incansável guardador de papéis
133

   

 

Explica sobre os objetos guardados: 

 

Todos os documentos de família. Inventários, testamentos, livros, despesas, 

cartas, fotos, livros de  lembranças, um negócio que se chamava 

antigamente "Miscelânea", onde as pessoas iam colando tudo o que 

achavam curioso.  Formei um arquivo bem grande
134

. 
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 VEJA,  17/04/74,   p. 4. 
134

 ------.   p. 6. 

Perguntado: "A Medicina lhe deu grandes prazeres? Teria, por si só, 

preenchido sua vida?"  Nava, assim, respondeu: 

 

Teria preenchido e preencheu muito bem. Por outro lado, minha obra 

literária não deixa de ser obra de médico.  Quem olhar com atenção, 

perceberá o médico em cada página, a experiência dele na apreciação do ser 

humano
135

. 

 

Em entrevista a José Mário Pereira Filho encontramos informações 

pertinentes para o presente texto. Sobre os autores que o influenciaram, 

afirmou: 

 

Shakespeare, Dickens, Anatole France, Proust e Eça de Queiróz, entre os 

estrangeiros.  No Brasil:  Raul Pompéia e Euclides da Cunha.  Já li Os 

Sertões 20 vezes.  Machado de Assis também, apesar de ter sido descoberta 

da idade madura
136

. 

 

Pedro Nava  em Chão de ferro (1976;  p. 166) fala sobre Memórias, 

Ficção e História: 

 

É COM ESSA PERGUNTA que entro nesta fase de minhas memórias, fase 

tão irreal e mágica e adolescente como se tivesse sido inventada e não 

vivida.  Se eu fosse historiador, tudo se resolveria.  Se ficcionista, também.  

A questão é que o memorialista é forma anfíbia dos dois e ora tem de 

palmilhar as securas desérticas da verdade, ora nadar nas possibilidades 

oceânicas de sua interpretação.  E como interpretar ? o acontecido, o vivido, 

O FATO - já que ele, verdadeiro ou falso, visão palpável   ou só boato tem 

importância igual - seja um, seja outro.  Porque sua relevância é extrínseca e 

depende do impacto psicológico que provoca.  Essa emoção, desprezível 

para o historiador, é tudo para o memorialista cujo material criador, pode, 

pois, sair do zero.  Mentira?  Ilusão?  Nada disso - verdade.  Minha verdade, 

diferente de todas as verdades.  Isso, digamos, se ficarmos só no terreno do 
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presente contado num já futuro (o fugaz  presente de agora) que o deforma 

na medida que também acaba
137

.   

 

No testemunho de Pedro Nava e na reconstituição das atividades de 

seu pai, temos uma amostragem das questões que envolveram a prática 

médica no período. Buscaremos correlacionar o papel da Medicina para a 

inserção do Brasil no capitalismo monopolista. Entretanto, queremos 

transcrever um texto de Nava que se encontra no Baú de ossos- memórias- 

que não trata da Medicina. Nava elaborou um texto  que contextualiza parte 

de suas suas memórias e em nossa opinião justificam e referendam sua 

afirmativa de que o memorialista é uma forma anfíbia de historiador e 

ficcionista).  Transcrevendo Nava: 

 

E aqui? Também tivemos a nossa belle époque, por sinal que feia como sete 

dias de chuva. começou com a República. Basta comparar a iconografia 

imperial com a posterior, para ver a coisa inestética que veio depois de D. 

Pedro II. Gravuras de Debret e Rugendas, pintores régios, figuras de Angelo 

Agostini - cheias de nossos usos, costumes, tipos, ruas, casas, campo, 

estradas, árvores, céus e alegorias - tudo é substituído pelo duro documento 

fotográfico e pelas pinturas sebentas de Gustav Hastoy, de Manuel 

Santiago, de Almeida Junior, de Batista da Costa e Giuseppe Boscagli, 

representando marechais anacrônicos em fardas do tempo da Guerra da 

Criméia, ou presidentes soturnos nas suas sobrecasacas de croque-morts. 

Uma densa e má tristeza depreende-se na história da República. Vêm, de 

saída o despudor do Encilhamento e Floriano deglutindo o Deodoro - que 

ainda digeria a coroa do benfeitor. A Revolução Federalista ensangüenta o 

Sul. Degolamentos simples e de "volta". Conhecem a variedade? Não se 

corta de fora para dentro, como às galinhas . Mete-se longa e afiada faca 

embaixo da orelha, entre o maxilar e o esterno cleido. Ela sai do outro lado 

do pescoço e então puxa-se de dentro para fora: de "volta. Saldanha da 

Gama é lanceado e seus companheiros, sangrados. Eleição e posse de 

Prudente. Canudos e mais mortes. A cabeça de Conselheiro chega ao litoral 
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da China, "onde deliravam multidões em festa... "O Marechal Bittencourt 

morre salvando o presidente. Sem nenhuma convicção. O magnicida 

Marcelino Bispo foi reabilitado pelos que o executaram na calada da noite. 

Mais sangue: o de Gentil Castro. Encerra-se a década, encerra-se o século 

deixando como lembranças amáveis a fundação de Belo Horizonte, a 

instalação da Academia de Letras, a risada de Artur Azevedo. Abrem-se os 

novecentos com as festas do Quarto Centenário e o retrato da bem amada de 

um ministro nas notas de cinqüenta mil-réis. O prestidigitador 

Chapot-Prevost, num golpe circense, corta um monstro em duas meninas. 

Santos Dumont contorna a Torre Eiffel num balão e voa aeroplanos virados 

às avessas. Rocca e Carleto escreveram seu primeiro romance policial e 

Oswaldo Cruz sai das páginas de Monsieur de Phocar para acabar com a 

febre amarela. Acabou também com a peste comprando ratos; com a 

varíola, comprando os ódios que explodiram na rebelião de Lauro Sodré. 

Passos, Frontim, Lauro Müller - Cais do Porto, Avenida Central, Flamengo 

- Pinheiro Machado discursa no Palácio da Liberdade e suas palavras 

começam a forjar o ferro que serviria mais tarde a Manso de Paiva. Carlos 

Chagas se iguala a Oswaldo Cruz e os dois fazem pelo Brasil o que os 

charlatães da política nunca tinham feito. Não contando os burros acatados 

por trazerem do ventre - caldeirão o "senso grave da ordem" - dizem que 

nela política, havia gênios também. David Campista , Carlos Peixoto, João 

Pinheiro, Gastão da Cunha. Em terra de cego quem tem um olho é rei. Em 

terra de olho quem tem um cego é rei. Em terra de rei  quem tem um cego é 

rei. Afonso Pena morreu traído e dizem que os trinta dinheiros foram para 

Itajubá. "Toma cachorro!" São as últimas palavras ouvidas por Euclides da 

Cunha caindo no chão que ele engrandeceu. O "almirante" João Cândido - 

vestido de ouro e prata - acabou com a chibata, escapou da cal viva da Ilha 

das Cobras e dos fuzilamentos do Satélite para dar, depois, entrevistas de 

negro velho. Águia de Haia ou Papagaio de Haia? "Fala, fala, fala, meu 

bem..." Ganhando, mas não levando. Urucubaca era a dele. O outro foi feito 

para o Catete, onde se dançou o corta-jaca na era da jupe-culotte. Mil 

novecentos e doze vem com a morte do Barão de Quintino e novamente 

sangue na burrice do Contestado. Mais um ano, dois anos e ouviu-se aqui 

ribombo que ninguém entendeu - o eco do tiro de Prinzip. Que foi? Foi 
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nada, não. Um mameluco matou um arquiduque e não temos nada com essa 

opereta. O diabo é que tínhamos. Pois foi nessa belle époque que doenças, 

necessidades, obrigações,  compromissos, acaso, destino - o fatum - fizeram 

convergir  para o Rio de Janeiro gente da família de meu Pai, da minha 

Mãe
138

. 

No texto citado, temos uma síntese do contexto histórico tratado nos 

livros Baú de ossos , Balão Cativo e Chão de ferro.  O terceiro volume das 

Memórias termina em 1921 quando o autor ingressou no Serviço Público e 

no curso de Medicina da Faculdade de Minas Gerais. Os três primeiros 

volumes tratam dos hábitos, cotidiano, História e de pessoas que viveram 

numa sociedade em transição da mão-de-obra escrava para a assalariada.  

Ao reconstituir as raízes familiares em Baú de ossos
139

 , temos o episódio 

ocorrido em 1855 onde a avó materna aos 08 anos assistiu ao enforcamento 

de duas escravas que assassinaram sua proprietária.  O terceiro volume 

finda em 1921, década que será significativa e identificadora de novos 

rumos para a sociedade brasileira.   Nava trata em Chão de Ferro de seus 

estudos no Anglo-Mineiro em Belo Horizonte, conclusão do secundário no 

Colégio D. Pedro II na capital federal,  retorno à capital mineira e ingresso 

no curso médico em 1921. Ao abordar estes temas, Nava faz um painel da 

sociedade brasileira no período conhecido como Bélle  Époque. 

Belo Horizonte, construída para ser a capital de Minas Gerais (1897) 

é um dos ícones das propostas das elites do período.  Cidade construída 

dentro das propostas do urbanismo Eclético é exemplo da organização 

positivista de higienização do espaço.  Projetada e construída para ser a 

capital do estado em substituição à colonial Ouro Preto.  A organização e as 

propostas intelectuais de grupos belorizontinos na década de 20 foram 

estudadas por vários autores, destacamos o livro de Helena Bomeny - 

Guardiães da razão - modernistas mineiros (1994).  Os estudos de Bomeny 

são elucidados  de vários aspectos das memórias naveanas registradas em 

Chão de ferro, Beira - mar, Galo das trevas e parte do Círio Perfeito. A 

autora identifica aspectos do modernismo mineiro que se farão importantes 

e presentes na História brasileira do século XX. 
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 Op. cit.    pp. 114-115. 

Baú de ossos - memórias- publicado em 1972 quando o autor tinha 

69 anos. Baú é uma peça em desuso, espécie de mala, feito em madeira, 

couro ou latão. Era utilizado para guardar papéis, roupas e objetos. Baú de 

ossos- memórias- é a sobrevivência, no autor, de seus antepassados. 

Memórias que chegaram a Nava através de objetos, relatos, anotações e 

fotos. Partindo destes, Nava reconstrói ,divaga,  ficciona e cria o Baú de 

ossos. O livro foi  recebido com entusiasmo pela crítica e com hostilidade 

por algumas pessoas que foram ou tiveram descendentes aí lembrados. No 

Capítulo I - Setentrião- Nava se apresenta: 

 

EU SOU um pobre homem do Caminho Novo das Minas Gerais dos Matos 

Gerais. Se não exatamente da picada de Garcia Rodrigues, ao menos da 

variante aberta pelo velho Halfeld e que, na sua travessia pelo arraial do 

Paraibuna, tomou o nome de Rua Principal e ficou sendo depois a Rua 

Direita da Cidade do Juiz de Fora. Nasci nessa rua, no número 179, em 

frente à Mecânica, no sobrado onde reinava a minha avó materna. E nas 

duas direções apontadas por essa que é hoje a Avenida Rio Branco hesitou a 

minha vida. A direção de Milheiros e Mariano Procópio.  A da Rua Espírito 

Santo e do Alto dos Passos
140

.  

 

 Homem nascido em Juiz de Fora, cidade da Zona da Mata de Minas 

Gerais, mais próxima do Rio de Janeiro, antiga capital federal,  do que de 

Belo Horizonte, capital do estado. Nava diz que entre estas duas direções 

hesitou a sua vida. A cidade caracteriza-se por esta "hesitação".  Seus 

pioneiros foram originários das regiões auríferas coloniais e imigrantes que 

adentraram através do Rio de Janeiro.  Caminho Novo foi a denominação da 

picada  aberta em fins do século XVIII  fazendo nova ligação entre Minas e 

o Rio de Janeiro.  Sesmarias foram doadas a famílias das regiões auríferas 

que formaram propriedades rurais de subsistência e povoados, dentre eles, 

Santo Antônio do Paraibuna, posteriormente, Juiz de Fora.  Capitais 

excedentes do café foram investidos na instalação de indústrias, 

especialmente a têxtil. Pelo número de fábricas, arquitetura e 
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especificidades de sua história, a cidade foi denominada de Manchester 

Mineira. Neste local, nasceu Pedro Nava, sendo a família materna oriunda 

do centro mineiro e o avô do Ceará. Sua família paterna tem origens no 

Maranhão (avô) e Ceará (avó), ida para o Rio.  Estas famílias se radicaram 

em Juiz de Fora, centro que se organizou espacialmente e 

institucionalmente na segunda metade do século XIX e que atraiu, também, 

pessoas de outros pontos do país. 

A primeira menção à Medicina em Baú de ossos  é um episódio 

ocorrido em Juiz de Fora , aproximadamente em 1908 e transcrito a seguir: 

 

   Além de genealogista, o tio Itriclio era um hábil curão. Vivia sugerindo 

tratamento, receitando  mezinhas e aconselhando as pílulas de Matos 

(invenção milagrosa do boticário cearense Antônio José de Matos). Não 

estou longe de imaginar que a vocação médica de meu Pai - filho de 

comerciante, enteado de notário - tivesse vindo do contato com seu tio. 

Hábil carimbamba, eu ainda o vi tratando do Chiquinho, filho do bravo 

Major Mendes, que era nosso vizinho e aparentado com o Dr. Duarte de 

Abreu - este, comensal, amigo e mentor político de meu Pai. 

Retrospectivamente, faço o diagnóstico do menino que regulava idade 

comigo: reliquats benignos de paralisia infantil. Porque eu fosse 

companheiro do garoto, o velho Itriclio vinha me buscar, diariamente, para 

ir com ele até o largo do Bispo, onde era a casa do Major. (...) O digno 

militar, velho aluno de Benjamin Constant, tinha idéias próprias onde se 

combinavam perfeitamente postulados positivistas, revelações da teosofia e 

prescrições místico-sanitárias da Christian Science. Era admirador do Padre 

Kneipp, devoto de Raspail, sequaz das teorias de Hahnemann e infenso à 

alopatia.  Saindo destas bases, era inevitável sua crença numa panacéia. 

Esta, para o velho Itriclio, era a banha da cobra cascavel, que ele recebia 

diretamente do Ceará - porque só servia a boa, a verdadeira, a do Aracati. 

Essa banha curava os reumatismos, depurava os humores, fortalecia os 

músculos, limpava a vista, desanuviava as idéias, dissipava a melancolia, 

levantava os corações, descarregava os rins, desopilava o fígado e era um 

porrete nas perclusões. Segundo meu tio-avô, nem era preciso dá-la 

internamente. Bastava a aplicação externa porque ela entrava pelo 

tegumento graças a um finura superior à do azougue. "Tão fina"- dizia ele - 

"que posta na palma, dentro de minutos atravessa pele, nervos, ossos e 

começa a pingar pelas costas da mão..." (...) Mas acontece que o Major 

Mendes aceitou avidamente as teorias terapêuticas do velho cearense, 

despachou o falante Dr. Austregésilo, mandou passear o taciturno Dr. Pinto 

Portela e entregou-lhe o tratamento do filho. Com disse, assisti a várias 

dessas sessões terapêuticas. Eram longas massagens feitas com a banha de 

cobra no pé e perna doentes e depois sua contenção corretiva dentro de um 

sistema de talas, invenção também do algebrista amador. Eram fabricadas 

por ele: com folhas de papel endurecido a goma arábica. Pois apesar da 

chacota de meu Pai, do tédio do Dr. Duarte e da indignação do João Abreu, 

o Chiquinho melhorou, cresceu, andou, botou corpo e virou um mocetão do 

meu tamanho - como eu o reencontrei anos depois, acompanhando sua irmã 

Amelita, numa viagem a Belo Horizonte
141

. 

 

Algumas observações, à maneira de um glossário
142

 , devem ser 

feitas para melhor entendimento do significado do episódio.  Carimbamba é 

a designação dada a curandeiros em Minas Gerais.  "Aluno de Benjamin  

Constant", militar identificado por sua adesão ao Positivismo.  

Encontramos adeptos de duas correntes médicas entre os positivistas: 1-  

Positivistas e adeptos de Hahnemann  (1755-1834) - homeopatia e 2-  

Positivistas, adeptos e defensores da alopatia.  Posturas opostas e de difícil 

explicação . Segundo Rizzoto
143

 a introdução e aceitação de postulados 

positivistas na Medicina, método que seus seguidores defendiam como 

capaz de uma produção "objetiva e neutra" do conhecimento, reforçou a 

posição dominante desta profissão e profissionais no campo da saúde.  Não 

encontramos   informações que justifiquem a adesão de numerosos 

positivistas brasileiros à homeopatia. 

Christian Science, proposta de uma Medicina feita pelo pregador 

norte-americano Sylvester Grahan  que  preconizava dietas vegetarianas 

para o restabelecimento da saúde.  Raspail - adepto do uso da cânfora para 
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diferentes doenças.  Padre Kneipp foi o criador da Hidroterapia que tem 

grande número de adeptos até nossos dias.  Finalmente, "algebrista", 

identifica pessoas em Portugal, no período colonial, que se dedicavam a 

tratar de fraturas ósseas.  No texto transcrito, observamos o conflito de 

opiniões de discursos médicos em confronto com as propostas terapêuticas 

de um "prático".  O episódio poderia ter ocorrido em qualquer cidade da 

Europa e Américas, no período.  A Medicina e os serviços médicos, como 

hoje o entendemos, foram sendo elaborados ao longo do século XIX e se 

fizeram hegemônicos no século XX. 

   O Iluminismo e as Revoluções burguesas de fins do século XVIII e 

ao longo do XIX são identificadores do mundo capitalista. Saúde e doença 

passaram a ser tratadas em novas perspectivas.  Doenças passaram a ser 

consideradas como decorrentes de causas naturais, descritas com rigor 

científico e vistas como questão pessoal e pública.  O hospital, antes hotel, 

lugar de abrigo de desvalidos e amparados pela caridade religiosa, na 

sociedade capitalista, transformou-se em instrumento de medicalização 

coletiva e leiga.  A organização da Medicina Social deveu-se à extensão do 

raciocínio aplicado ao corpo humano  que   pode adoecer e deve ser tratado 

como um organismo. Ao longo do século XIX, formularam-se a Higiene e o 

Saneamento e seus postulados foram discutidos por governos nacionais. 

O capitalismo, para o mundo ibérico, significou a independência da 

maioria dos territórios coloniais no período de 1811-1825.  Organizaram-se 

os estados nacionais latino-americanos onde as massas continuaram 

alijadas do poder e permaneceram as estruturas econômicas  advindas da 

colônia.  No caso brasileiro, permanece, até a década de 60 do século XIX, a 

sociedade predominantemente agro-escravocrata-exportadora.  

Preocupa-nos a identificação e a organização da atividade médica, no 

Brasil, que ao longo do século XIX se insere no capitalismo mundial.  

A Medicina no Brasil colonial, exercida por barbeiros, práticos e 

parteiros, teve sua adequação ao século XIX.  Como outras instituições , as 

primeiras tentativas de organizar o ensino médico estiveram entre as 

medidas do Príncipe D. João na tentativa de organizar
144

 o funcionamento 
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da Corte no Brasil.  As Escolas de Medicina do Rio e Bahia foram fundadas 

em 1813 e 1815 e a condição de ingresso nestes estabelecimentos era o 

domínio da escrita e da leitura.  Na Reforma de 1832
145

 passaram a constar 

dos Exames Preparatórios para o  ingresso nas, agora, Faculdades de 

Medicina da Bahia e Rio de Janeiro,  o domínio de Francês, Inglês, Latim, 

Filosofia, Aritmética e Geometria.  Caracterizou-se o período pelo ensino 

retórico, livresco, e, grandes dificuldades financeiras. 

O período de 1881-1888, conhecido como Reforma Sabóia, é o da 

administração de Vicente Cândido de figueiredo Sabóia na Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro. O ensino passou a enfatizar a prática médica, 

permitiu-se o ingresso de mulheres e foi perpassado  por discussões e o 

contato com as descobertas da Microbiologia do período. A Reforma 

Sabóia ocorreu no momento de transformações na sociedade brasileira que 

se tornaram evidentes com a Abolição da escravidão em 1888 e República  

em 1889.  A discussão sobre a vinda e o emprego de imigrantes na várias  

instituições  na substituição do escravo na lavoura cafeeira, de 1870-1900, 

caracterizam o período como de transição para o trabalho livre. Os lucros do 

café, oriundos da maior circulação de mercadorias no mercado interno, 

instalação de bancos, construção de ferrovias e a mão de obra tornada farta e 

barata pela imigração possibilitaram a instalação de indústrias em diversos 

pontos do país, a exemplo, Juiz de Fora, cidade, palco de numerosas  

páginas do Baú de ossos e Balão cativo.    

A formação de José Nava  e o exercício da profissão (1903-1908), 

em Juiz de Fora, rememorados por seu filho, Pedro Nava, podem ser 

considerados como exemplares das transformações da sociedade brasileira 

no período de 1890-1910.  Identificam as idéias norteadoras adotadas pelas 

elites do período (Positivismo, Darwinismo e Comtismo), a crença na 

ciência, no progresso e o propósito de liquidação com resquícios coloniais 

que adentraram pelo Império.  A Medicina e a atuação do médico José Nava 

em Juiz de Fora  é uma ponta de iceberg que traz junto de si  massas 

submersas.  O estudo dos significados das instituições médicas brasileiras 

(faculdades, associações, secretarias de saúde, etc.) do período, mostram o 
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Estado tomando a si as obrigações com as questões de saúde. O país se 

inseriu na ordem do capitalismo monopolista e a Medicina foi o porta-voz 

dos grupos que organizaram a República com o lema "Ordem e Progresso". 

Médicos, associações de classe e seus representantes  discutiram as 

doenças, notadamente  as "febres" e propuseram medidas saneadoras e de 

intervenção no  espaço físico das cidades brasileiras e de sua população. 

Este discurso  contribuiu para se organizar o "Estado nacional brasileiro 

com seus traços estruturais ainda dominantes, dele tornando-se um setor 

institucional dos mais importantes"
146

.  Nava em Baú de ossos, ao tratar da 

questão em Juiz de Fora, criou um documento sobre os significados e 

objetivos da atuação médica do período. Destacaremos a atuação da 

Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora, fundada em 1889 pelos 

médicos João Nogueira Penido e Romualdo César Monteiro de Miranda.  

Falando sobre o discurso de João Nogueira Penido na reunião inaugural da 

instituição: 

 

Tinha 67 anos quando, sob sua presidência, instalou-se, a 20 de outubro de 

1889, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora. Seu discurso de 

abertura é uma ode às últimas conquistas de Arte, que ele enumera 

entusiasmado: a anestesia pelo clorofórmio; a aplicação por via 

hipodérmica, segundo a técnica de Pravaz; o achado da medicação 

antitérmica; o advento das idéias de Pasteur sobre a fermentação , os 

proto-organismos e suas conseqüências - a antissepsia pelos corpos da série 

aromática, ácido carbólico à frente e as inoculações pelos vírus atenuados. 

Depois dele, falou o Dr. Eduardo de Menezes, sabichão, citando, além de 

Hipócrates e Bichat, os moderníssimos Orfila, Brown - Séquard, Claude 

Bernard, Lépine, Charcot e Bouchard
147

.  

 

A preocupação da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora 

com a Higiene e o Saneamento mostram o alinhamento de seus membros à 

orientação de Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro.  Dentre as várias lutas da 

Sociedade junto à municipalidade, Nava destaca: 
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A esses beneméritos, ao seu trabalho na Sociedade e a sua ação social, Juiz 

de Fora, ficou devendo a luta contra o pó, pelo calçamento; a elevação dos 

planos das Ruas Santa Rita, Conde d'Eu e do Sapo, para as mesmas 

poderem receber os tubos de esgoto e de abastecimento d'água;  a secagem e 

aterro do pântano da cadeia, resultante do corte feito no Paraibuna pela 

Estrada de Ferro D. Pedro II; o aterro das ruas cujo declive favorecia o 

acúmulo de imundícies e lama podre; a remoção e a cremação do lixo; a 

crítica e as sugestões ao sistema de esgotos a ser adotado; a análise da água 

a ser fornecida à população; o saneamento do Paraibuna e do córrego da 

Independ6encia, onde foram atiradas as fezes, os restolhos, as porcarias e os 

bichos mortos; o fim da era das touceiras e do penico e a instalação das 

primeiras latrinas, cujo modelo é discutido e indicado; a proibição do hábito 

estúpido de queimar-se anualmente a vegetação do morro do Imperador
148

 

 

José Nava junto com o farmacêutico José Rangel foi secretário da SMCJF 

de 1904 a 1907. Em Juiz de Fora, no breve período de 05 anos José Nava : 

 

Meu Pai, Foi Diretor da Higiene Municipal em Juiz de Fora, nos períodos 

de administração dos Drs. João d'Ávila e Duarte de Abreu; princípios de 

1903 até dezembro de 1907. Coube-lhe, nesse cargo, apoiar e  fiscalizar as 

feiras rurais que realizavam nos arredores da cidade e socorrê-la durante o 

verdadeiro flagelo que foram as enchentes de 1906. O Paraibuna furioso 

invadiu a parte baixa da zona urbana, transformando-a numa espécie de 

Veneza, em que se andava de barcos quase até a Rua de Santo Antônio.  

(...) Mas o principal serviço prestado por meu Pai a Juiz de Fora foi ter 

erradicado dali a febre-amarela, introduzindo as medidas preconizadas pela 

Teoria Havaneza, como ele próprio disse em correspondência enviada ao 

Brasil-Médico, a 14 de abril de 1903: 

 

De acordo com os processos seguidos pela higiene moderna, tenho tomado 

todas as medidas de precaução, fazendo queimar piretro nos aposentos, 
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aconselhando o uso de cortinados, promovendo a destruição das larvas do 

Stegomya nos sifões das ruas e nos pântanos. 

 

Além de Diretor da Higiene, meu Pai foi, em Juiz de Fora, Presidente do 

Liceu de Artes e Ofícios; Professor de Terapêutica e Matéria Médica da 

Escola de Odontologia do Granbery -o que o coloca entre os pioneiros do 

ensino paramédico e de que resultou o médico, na cidade; e diretor do 

Hospital de Isolamento Santa Helena, que ele refundiu e de que varreu tudo 

o que ficara do antigo lazareto
149

.  

A organização da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora 

está inserida na organização da profissão médica na sociedade capitalista. A 

luta pela hegemonia da Medicina com bases científicas, na Europa, 

estendeu-se ao longo do século XIX.  No Brasil, a Reforma Sabóia posta em 

prática após 1882, assinala, na História da Medicina no Brasil, a inserção 

desta atividade no universo capitalista. Sistematizou-se o combate a 

práticas médicas que sobreviveram da colônia e organizou-se todo um 

aparato institucional para se fazer da Medicina Científica o único modelo no 

tratamento de doentes. José Nava foi médico por dez anos (1901-1911) e na 

sua atuação em Juiz de Fora temos o exemplo de como estes profissionais 

organizaram e criaram um aparato institucional e seus representantes, 

intelectuais  orgânicos , segundo Gramsci
150

 . 

  Madel Luz  ( op. cit.) estuda a questão em Medicina e ordem política 

brasileira - políticas e instituições de saúde (1850-1930), Maria Clementina 

Pereira Cunha em O Espelho do mundo - Juquery, a história de um asilo
151

   

trata da questão dos que são considerados "alienados mentais" pelo 

capitalismo e Pedro Sales em História da Medicina no Brasil 
152

, apresenta 

a cronologia da organização institucional desta profissão no país.  Médicos 

e Medicina que discutiram e propuseram soluções para  as questões de 

saúde da população brasileira. 
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 Segundo Hochman
153

   o Sanitarismo foi a estratégia utilizada para 

a elaboração de um projeto de nação. A Ciência possibilitaria a resgate de 

uma população doente e sua inserção na  nação.  Caracterizou-se o período 

(1889 - 1930) pela organização de instituições voltadas ao saneamento e 

preocupadas com epidemias.  A assistência individual , no período, 

anteriormente mencionado, tinha o caráter liberal para os que podiam pagar 

e inacessível para a maioria da população.  Estas diretrizes foram 

orientadoras na organização
154

 em:  1890 - Diretoria Geral de Higiene - 

atuando nos Estados o Inspetor de Higiene em cada capital e Delegado de 

Higiene em cada município, 1891- A Constituição estabeleceu o regime 

federativo e os estados ficaram responsáveis pelos Serviços de Higiene;  

1893 - Diretoria Geral de Higiene e Assistência Pública;  1904 - decreto 

legislativo 1151 - Diretoria Geral de Saúde Pública com os estados 

englobados em 10 delegacias de saúde;  1919- Serviço de Profilaxia Rural;  

1920 - Departamento Nacional de Saúde Pública - vinculado ao Ministério 

da Justiça e Negócios Interiores; em 1923 - decreto 16.300 - descentralizou 

funções e enfatizou medidas preventivas como a obrigatoriedade de carteira 

de saúde para empregados e intensificou medidas de saneamento. Em 1930 

foi criado Ministério da Educação e Saúde, Governo Vargas e nova 

abordagem é dada à questão. 

A publicação Brasil Médico em 1895 apresenta um estudo, o 

primeiro sobre demografia médica no país
155

 onde identifica a tuberculose 

como responsável por 15% das mortes no Rio; em ordem decrescente 

apareciam a febre amarela, a varíola, malária, cólera, beribéri, febre tifóide, 

sarampo, coqueluche, peste, lepra, escarlatina, responsáveis por 42 % das 

mortes na capital federal. A "febre amarela" era a doença que mais 

assustava os imigrantes, sendo os seus maiores surtos os de 1873 e 1876.  A 

expansão cafeeira necessitando de imigrantes e o crescimento da 

urbanização tornaram necessária a interferência do Estado nas questões  de 

saúde da população. 
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Dentre os vários aspectos que envolvem as questões Medicina e 

sociedade no período, destacaremos as questões que envolveram a "febre 

amarela" na capital federal.  No Rio de Janeiro
156

 , o Instituto de 

Manguinhos, hoje Oswaldo Cruz, teve a função de ser uma escola 

experimental para o estudo das moléstias tropicais.  A atuação de Oswaldo 

Cruz (1872-1917), no Governo Rodrigues Alves, quando foi diretor Geral 

da Saúde Pública, e sua política que ficou marcada pelos protestos 

populares contra a vacinação obrigatória no episódio conhecido como 

Revolta da Vacina em 1904 são identificadores de posturas médicas do 

período.  Sidney Schalhoub em Cidade febril - cortiços e epidemias na corte 

imperial  - estudou as propostas de higiene veiculadas ao final do Império e 

início da República. Atentou para a identificação que se fez entre pobreza e 

perigo público, pois  os pobres ofereciam a ameaça de contágio e concluiu : 

 

(...) os intelectuais - médicos grassavam nessa época como miasmas na 

putrefação, ou como economistas em época de inflação: analisavam a 

"realidade" faziam seus diagnósticos, prescreviam a cura, e estavam sempre 

inabalavelmente convencidos de que só a receita poderia salvar o doente
157

. 

 

Ao final do século XIX (1889-1890), surgiu na Europa uma 

epidemia de gripe (influenza) que se alastrou pela Europa e América.  A 

epidemia foi  contemporânea das descobertas microbianas que, contudo, 

não conseguiram isolar seu bacilo.  A devastação que a epidemia causou na 

Espanha fez com que a mesma ficasse conhecida como "Gripe Espanhola".  

Diversos aspectos que podem envolver uma epidemia que teve, no Brasil, 

contornos de um flagelo, foram estudados por Luiz Antonio Teixeira em 

Medo e morte - sobre a epidemia de gripe espanhola de 1918
158

 .  Nava em 

Chão de ferro
159

 narra  fatos que presenciou no Colégio D. Pedro II, 

recortamos  a  experiência pessoal com a doença.  No texto, como em outros 
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momentos das memórias encontramos toda uma reconstituição da 

terapêutica do período: 

 

(...) A Eponina, o Ernesto, a Sinhá-Cota e o Gabriel estavam convalescendo  

e agora caímos mais dois no mesmo dia.  E ambos com a forma intestinal.  

Ardíamos em febre.  Eu não parava de rolar escada abaixo senão para abrir 

pálperas  pesadas ver o escritório como que iluminado a luz negra e tornar a 

começar a cair os degraus de minha temperatura.  O Dr. Guimarães receitou 

quinino, magnésia fluida e dieta absoluta.  Só água e chá o dia inteiro e á 

noite - só à noite ! - um copo de leite bem açucarado e engrossado com 

araruta.  Começaram os dias de alucinações, suor e merda.  Essa não parava, 

nem os vômitos.  Era a forma gastrintestinal diagnosticada em mim e no 

Paulo
160

.   

 

Pedro Nava ingressou no Faculdade de Medicina de Belo Horizonte 

em 1921 e a capital mineira ocupa grande parte de  suas Memórias.  No 

período de 1921-1927 foi estudante e conviveu com o grupo de intelectuais 

que ficaram conhecidos como modernistas mineiros.  Em Chão de ferro 

conclui as Memórias da educação do Colégio D. Pedro II e início da vida 

como acadêmico de Medicina na capital mineira. No volume mencionado e 

em Beira-mar, escreveu textos documentais sobre o ensino médico do 

período, vida social e preocupações intelectuais de sua geração.  Matéria 

escolar por matéria escolar, reflexões sobre os conteúdos e comentários 

sobre os professores caracterizam a obra naveana e estão em Beira-mar. Em 

momento anterior, deste texto, falamos que Nava, como um Anatomista, 

dissecou a sociedade brasileira, em Beira -mar  encontramos um fragmento 

naveano que corrobora nossa afirmativa: 

 

Mas as disciplinas que me subjugavam era a Anatomia Descritiva, com Luís 

Adelmo Lódi; a Histologia, com Carlos Pinheiro Chagas; e a Fisiologia, 

com Otávio Coelho de Magalhães.  DOTADO de espírito visual, dono de 

uma memória óptica que poucas vezes falha, ao ponto de saber, até hoje, se 

                                                           
160

 ------.  198. 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

 

116 

na página da direita ou na da esquerda de um livro que li muitas vezes (o 

Testut, por exemplo, Descritiva e Topográfica) e na dita página, se no alto, 

meio ou embaixo, está a figura ou o trecho que procuro - essa prenda 

concorreria para fazer de mim o grande estudioso de Anatomia que sempre 

fui.  Se eu tivesse tido conselheiros vocacionais a orientar-me no curso 

médico - não teria hesitado entre a clínica externa e a interna, tampouco 

entre as especializações, para escolher finalmente a Reumatologia.  Teria 

ficado com a minha primeira namorada do curso superior - a morfologia do 

corpo humano.  Para isto teria concorrido minha curiosidade profunda pela 

nossa estrutura, curiosidade jamais saciada e que em mim, mesmo no 

erotismo, se junta a uma espécie de animus dissecandi - se se permite esse 

macarronismo latino.  Em mim se junta a uma pergunta pela entranha e pela 

função que devo à marca profunda deixada pelos estudos de Anatomia 

Humana.  Nesse ponto de vista e mutatis mutantis, também é possível que 

minha libido tenha me empurrado para o gosto pela Descritiva, para o gosto 

pela Topográfica.  Estou fazendo uma confissão e não importa que os 

psicanalistas descubram nesse depoimento traços de um Jack-the-ripper 

encubado, associado a um esboço de Sargento Bertrand...Tudo é possível.  

Resta-me o consolo de convidar os psicanaliticamente normais a atirarem a 

primeira pedra...
161

. 

 

Entre os anos de 1921 a 1923,  Nava ,com amigos de períodos 

anteriores ou com novos, envolve-se com atividades intelectuais que são 

parte da História do modernismo em Minas Gerais.  Reuniam-se no Café 

Estrela na Rua da Bahia, daí o epíteto de Grupo Estrela  a estes jovens.  

Destacam-se: Carlos Drummond de Andrade, Abgar Renaut, Emílio 

Moura, Aníbal Machado, João Alphonsus, Milton Campos, João Pinheiro 

filho, Gabriel Passos, Pedro Aleixo, Hamilton de Paula, Heitor Augusto de 

Sousa, Francisco Martins de Almeida, Gustavo Capanema, João Guimarães 

Alves, Alberto e Mario Álvares da Silva Campos e Mario Casassanta. 

Posteriormente se juntaram ao grupo: Dario de Almeida Magalhães, Ciro 

dos Anjos, Guilhermino César, Ascânio Lopes, Luis Camilo de Oliveira 
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Neto e outros.  Sobre a questão, das inúmeras páginas escritas por Nava, 

selecionamos (id. p. 96): 

 

Eu terei de voltar a esse pessoal do Estrela, falando de cada um e da 

importância que esses rapazes tiveram desde aquele momento, na revolução 

literária e artística passada pelo Brasil nos anos 20 e que se desdobrou, com 

repercussões sociais, nas décadas porvindouras. Mas antes disto vamos 

dizer alguma coisa em conjunto, de sua vida e suas atividades. Eram todos 

estudantes de modo que suas manhãs eram passadas nas respectivas 

faculdades. Seus encontros começavam de tarde e aconteciam 

principalmente em locais que teremos de descrever.  A Livraria Alves; o 

Café e Confeitaria Estrela; o Cinema Odeon - sobretudo às sextas - feiras, 

cujas noites eram ocasião de verdadeiro acontecimento social semanal, a 

chamada Sessão Fox; a calçada em frente à casa do Seu Artur Haas; a 

esquina de Bahia com Álvares Cabral, nos diantes da Caixa Econômica
162

. 

 

  Vários estudos sobre o Modernismo brasileiro e o Mineiro foram 

escritos.  Não é o objetivo deste texto o aprofundamento, desta proposta, em 

suas vertentes intelectuais e artísticas.  O assunto é mencionado por  ser  

Nava um de seus protagonistas. Segundo Bomeny
163

  estes intelectuais 

questionavam o sentido de  "ser  moderno, construir uma nação", e inserção 

do Brasil no mundo.  A autora centra seus estudos na trajetória de vida de 

Carlos Drummond de Andrade.  Bomeny identifica, nesta geração, o caráter 

universalista.  Esta concepção seria similar ao universalismo católico e 

ambos estariam  presentes, revestidas de ações autoritárias nas ações de 

Gustavo Capanema à frente do Ministério da Educação e Cultura de Getúlio 

Vargas.  Contudo, o Modernismo como desejo de se construir uma nova 

sociedade, a crença na Ciência e a consciência  de uma missão como 

profissional, também se fez presente na Medicina do período.  Várias 

propostas médicas foram  discutidas no período e a saúde, também, teve sua 

adequação aos propósitos modernizadores patrocinados pelo Estado no 

Governo Várgas. Voltaremos à questão em momento posterior do texto.   
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  Em Beira - mar estão os diversos aspectos e discussões que 

envolveram a formação de médicos  no período;  o livro termina com a 

formatura do autor e sua ida como médico para Juiz de Fora.  A 

sistematização do ensino médico no Brasil, assunto já mencionado neste  

texto, se fez ao longo do século XIX e seguiu modelos franceses.  A 

influência norte-americana e a difusão dos princípios de seu principal 

ideólogo, Abraham Flexner (1866-1959) se fizeram dominantes após a 

Segunda Guerra Mundial. A influência de Flexner
164

   se fez na 

reformulação da educação médica em aspectos envolvendo "residência" , 

ligação hospital - escolas e  a pesquisa como rotina de ensino.  Em Beira - 

mar encontramos sinais destas questões ao longo do curso médico de Nava. 

Recortamos dois episódios que consideramos exemplares sobre estas 

questões. Destacamos revivescência de 1925,  onde destacamos e  

condensamos fatos do ensino de Farmacologia  (op. cit. p. 151):  

 

(...) Dizia o que era Codex e lembrando-se do seu latim, entrava em longas 

divagações etimológicas.  Depois o mestre passava, reprovadoramente, 

sobre as fórmulas da farmácia industrial e fazia o elogio da farmácia 

magistral, isto é, aquela em que o médico improvisa a fórmula adequada e 

moldada a cada caso especial e que o farmacêutico executa segundo as 

regras da arte e obedecendo à injunção do médico no seu FSA - fac 

secundum artem
165

.  

 

E como exemplo de início da influência   norte-americana , Nava fala da 

atuação do professor de Química José Baeta Vianna  e seus critérios de 

organização da Biblioteca da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte: 

 

(...) Vi suas primeiras estantes, os primeiros livros que por donativo foram 

começar a enchê-la.  Muitos exemplares do Testut, do Gley, do Branca, do 

Mathias Duval, do Chantemesse e Podwyssotsky - descarregados de suas 

casas por médicos e professores que queriam se ver livres desses 

cartapácios veneráveis.  Também as primeiras revistas e livros americanos 
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que iam auxiliar o Baeta a trabalhar em favor do pragmatismo que ele 

conseguiu implantar na mentalidade de seus sequazes.  Seus alunos 

passavam por verdadeira bourrage de crâne nas aulas de Química. Onde se 

aprendia exemplarmente a matéria e também a execrar a Europa e sua 

decadência, a admirar superlativamente os Estados unidos e sua 

onisciência.  Também ele fazia um trabalho de cupim ou coral às avessas 

para desmontar  nossas concepções sobre a parte prática da Medicina - a 

Clínica - que ele mostrava como amontoado de erros para só dar valor ao 

que podíamos ter da Química, da Física, da Microbiologia e da Anatomia  

Patológica.  Sob sua orientação se formaram vários cientistas.  Ele tentou 

aliciar-se no princípio e conquistar-me para a Pesquisa e a Experimentação.  

Era difícil pois a essa época eu já era interno de Ari Ferreira e estava 

moldado definitivamente para a Observação e para o exercício da Clínica.  

Além disso eu via com olhos suspicazes o apostolado dum homem que dizia 

horrores da Europa, que achava a latinidade decadente, que não entendia 

patavina de literatura ou de arte. (...) Caso perdido, continuei a admirar a 

Europa e a fazer o diagnóstico das doenças do estômago sem exame 

químico do suco gástrico e a julgar perfeitamente das dos fígado e da 

vesícula sem fazer os doentes passarem pelo suplício das tubagens 

duodenais
166

. 

 

Galo das trevas e Círio Perfeito são Memórias de Pedro Nava como médico 

em Juiz de Fora (1928) cidade onde nasceu e passou parte de sua infância, 

Belo Horizonte (1929-1931), Monte Aprazível (1931-1933) e Rio de 

Janeiro ( 1933-.....).  Em Galo das Trevas estão testemunhos das 

hostilidades de seus parentes e as dificuldades com o meio médico local 

representados pela Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora e a 

Santa Casa.  Nesta cidade, como médico da Saúde Pública
167

 trabalhou na 

equipe que debelou o surto de febre amarela na cidade em 1908.  

Retornando a Belo Horizonte, continuou no Serviço Público, ingressou na 

Faculdade de Medicina como Assistente de Clínica Médica em 1929 e 
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organizou seu consultório particular.  Em Galo das trevas
168

  trata de 

questões que tiveram como palco Belo Horizonte e que apontam para os 

acontecimentos  que envolveram a Revolução de 1930: 

 

(...) Tudo isto acentuar-se-ia a partir  da data histórica de 30 de julho. Nesse 

dia chegam a Belo Horizonte para tomarem parte na reunião da Tarasca, 

Júlio Bueno Brandão, Alfredo Sá, Artur Bernardes, Afonso Pena Junior, 

Alaor Prata, José Bonifácio e Adiel Diniz Filho.  Com esse nomes a 

Comissão Executiva do PRM estava no completo para decidir. (...) Na 

mesma tarde soube-se da decisão da Executiva reunida no Palácio da 

Liberdade: fora homologada a atitude de Antônio Carlos rompendo com o 

Catete e decidida a encampação da candidatura Vargas
169

. 

Círio perfeito, sexto e último livro de Memórias de Pedro Nava, aí 

apresenta mais informações sobre o movimento revolucionário
170

 .  Em 

1930, Nava, como médico,  sobrevivia, em boas condições financeiras,  de 

seu trabalho:  médico do serviço público, assistente na Santa Casa e início 

do consultório particular.  Episódio marcante na vida de Nava e que ocupa 

muitas página do Círio perfeito
171

  é seu romance com Lenora.  Jovem da 

elite mineira com atitudes, em seu comportamento social, aparentemente 

transgressores e que em 1931 suicida. O episódio levou o jovem médico a 

intenso sofrimento
172

 .  Nava deixa Belo Horizonte e buscou refazer sua 

vida no oeste paulista, Monte Aprazível, onde já estava radicado seu amigo, 

o médico Joaquim Cavalcanti.  Conclui as memórias de sua vida em Belo 

Horizonte (p. 102),  comentando: 

Os fatos narrados aqui passaram-se em 1930 e 1931.  Só em 1977 

por intermédio de um primo de Lenora o Egon foi informado de que quando 

ela tinha se matado já estava condenada.  Ia viver só mais uns pouco meses 

pois fora-lhe diagnosticada uma leucemia.   Essa revelação renovou a velha 

ferida do Egon e ele resolveu a morte da pobre moça como se ela tivesse 
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sido cominada mais uma vez.  Sua família e ela sabiam da doença e do 

prognóstico e o médico padeceu de novo e padece ainda quando se lembra 

da rainha:  Infandum regina... Tudo que ele achara estranho na família 

sempre sumida, nas bizarrices do comportamento da moça -  era  a 

consciência de que havia ali uma condenada à morte que levou sua vida aos 

limites da conservação de sua imagem de juventude poderosa.  Quando  viu 

que a moléstia ia desfigurá-la, aviltar-lhe o corpo maravilhoso e a cabeça 

divina - retirou-se em beleza e foi ao encontro dos deuses seus irmãos
173

. 

 

A breve permanência em Monte Aprazível (1931-1931) ocupa numerosas 

páginas
174

 do Círio perfeito.  A região, oeste paulista, estava sendo aberta 

no período. O plantio do café atraiu brasileiros de outras regiões e 

estrangeiros, notadamente, italianos.  O trabalho do médico em uma 

comunidade com estas características é diversificado, foi rico em 

experiências. Nava deixa-nos relato de fatos em que teve de atuar como 

parteiro, médico legista, mas, principalmente como Sanitarista: 

 

O problema mais grave do ponto de vista clínico-sanitário de Monte 

Aprazível era o da febre tremedeira, febre dos pântanos, malária, 

paludismo.  Os médicos da região registravam metade dos seus casos de 

consultório e de clínica domiciliar como de paludismo agudo, crônico ou 

suas complicações.  O índice de doentes era enorme e havia lugarejos e 

aglomerados populacionais do município onde todos eram doentes:  formas 

iniciais, subagudas e crônicas - estas revestindo os aspectos mais singulares 

e indo de insuficiência hepática simples às de caquexia palúdica ao 

marasmo mais completo
175

. 

 

 Pedro Nava, em 1933, mudou para o Rio de Janeiro e suas 

memórias, na última parte de Círio Perfeito, estão inseridas nesta década.  

Diversos aspectos são marcantes nesta década, nos cenários internacional e 

nacional, dentre eles, o surgimento de uma nova direita.  A direita que 
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surgiu no pós-guerra propôs-se a utilizar  "o arsenal ideológico 

revolucionário, mobilizar as massas"
176

, diversa da direita tradicional, hostil 

às mobilizações sociais e preservadoras de seus valores clássicos.  Na 

década de 30, no Brasil, também  foram  visíveis as questões que 

perpassaram o cenário internacional.  Sinalizaram estas questões a fundação 

do Partido Comunista e a Semana de Arte Moderna de 1922, os 

movimentos dos Tenentes em 1922, 1924, 1926 e 24 de outubro de 1930 a 

deposição de Washington Luis.  O período Vargas pode ser dividido em 

suas características por: 1930 - 1934 - conflitos de propostas do que seriam 

"inovações";  1934 - 1937 - onde a Constituição de 1934 apresentou 

inovações e 1937 - 1945 - Estado Novo - centralizado e autoritário.  A 

denominada Era Vargas tem merecido numerosos estudos.  Nossos 

interesses nas relações Medicina e sociedade brasileira levam-nos ao 

destaque dos trabalhos de Hochman (op. cit) e André de Faria Pereira Neto - 

O modelo de assistência  médica de Pedro Ernesto (1932): algumas 

considerações 
177

.         

    

 A criação dos Ministérios da Educação e Saúde e do Trabalho em 

1930 identificam a ampliação da ação e presença do Estado junto à 

população.  Educação, Saúde e Trabalho  foram os aspectos mais visíveis da 

ação do varguismo.  Na área da Saúde, no Rio, a Reforma Pedro Ernesto em 

1932  (prefeito da capital federal) foi exemplo e modelos das novas 

propostas do Estado. Novas posturas administrativas e políticas, inovações 

na área médica, novas terapêuticas perpassam a última parte do Círio 

Perfeito. Nava ingressou no serviço público do Rio de Janeiro em 1933,  

como médico da Diretoria Geral de Assistência Municipal, Reforma  Pedro 

Ernesto de 1932.  A ação do Estado, até então, Sanitária, voltada ao 

Saneamento e Vacinação,  estende-se, no momento, ao tratamento 

individual de doenças.  O modelo médico profissional liberal  foi 

protegido
178

 pois o Estado trataria apenas dos necessitados. Ainda  que  com 

restrições, no período Várgas, ocorreu a inclusão de setores da população na 
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assistência à saúde.  Destacaremos alguns fragmentos dos textos de Nava 

que identificam aspectos que assinalamos anteriormente. 

 

 Novas medicações: (id. p. 311): 

 

Eram realmente as primeiras sulfamidas aparecidas no Rio. Iam ser 

inauguralmente usadas no serviço Benício de Abreu.  Todos começaram a 

empregá-las sem saber que estavam iniciando uma revolução que no limiar 

dos anos 40 seria completada com o aparecimento da penicilina.  A clínica 

interna reabilitando-se de anos de inércia - ia começar realmente a curar e 

emparelhar-se com o fabuloso desenvolvimento a que tinha chegado a 

cirurgia no nosso século
179

 

 

A extensão social do atendimento médico pode ser exemplificado (id. p. 

289 -  290): 

 

(...) O jovem médico guardou uma recordação extremamente agradável 

do seu trabalho de rua.  Exigia-se a maior pontualidade nas saídas e assim 

que chegava o contínuo com o bilhete para o designado à chamada, cada um 

se levantava, interrompendo de chofre o que estava fazendo - palestra com 

os companheiros de guarda na sala dos médicos, leitura, sono da noite alta 

ou da madrugada.  (...) A ambulância encostava, dava um toque breve de 

sua campainha e o doutor pulava no seu lugar.  Iam quatro pessoas no 

veículo - o motorista - padioleiro, o outro padioleiro, o enfermeiro e o 

médico.  E começava a música da sineta da assistência ainda dentro do pátio 

e ela voava em todas as direções que tinha de atender, isto é, zona sul, 

centro, zona norte até os limites com a área de responsabilidade do posto do 

Méier - que nesse tempo só havia estes dois pontos para assistir as urgências 

da população, cabendo maior área ao Hospital de Pronto - Socorro
180

.  

 

  As relações Medicina e sociedade brasileira (1890-1940) 

foram nossas preocupações na leitura das Memórias de Pedro Nava.  Este 
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texto é uma amostragem da possibilidade de uma leitura interdisciplinar  

(Literatura, História, Medicina) dos textos do autor.  A formação intelectual 

e profissional, o trabalho médico e políticas de saúde, presentes nos textos 

apresentados, foram similares a outros países do Ocidente.  Este aspecto e a 

reconstituição meticulosa de Anatomista feita por Nava, faz de sua obra 

contribuição à História da Medicina no Ocidente.  O  testemunho do 

memorialista como espectador e ator da  sociedade  fazem da obra naveana 

documento para o estudo das relações Medicina e sociedade brasileira no 

período de 1890-1940.  
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História Antiga e Medieval 

 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: NARRATIVAS: PRODUÇÃO 

DE VALOR E TRANSMISSÃO DE EXPERIÊNCIA NA HISTÓRIA 

 

NARRAR O INDIZÍVEL: DEPOIMENTOS  SOBRE O 

HOLOCAUSTO 

 

Ethel Mizrahy  Cuperschmid 

 (doutorado/CAPES) 

 

A presente comunicação analisará as estratégias discursivas da 

narração de sobreviventes, escritores ou testemunhas que foram deportados 

por serem judeus, ou por terem um compromisso político. Nem todos  

puderam regressar dos campos nazistas ou dos guetos. Suas narrativas são 

profundas e lúcidas e provêm de uma experiência que os situou diretamente 

no coração do inferno.  

Mesmo sendo traumáticas, essas narrativas constituem discursos 

que visam convencer o público em geral. Como qualquer outro discurso, 

utilizam-se de estratégias e argumentos em sua construção com objetivo de 

efetuar uma persuasão ideológica. Dentre as principais estratégias 

discursivas podem ser citados: 

1) A criação de personagens discursivas - eu, nós prisioneiros, nós judeus, 

eles; 

2) O estabelecimento de relações entre as afirmações explícitas e implícitas 

- através do implícito o narrador busca estrategicamente a colaboração do 

leitor para a construção de determinada imagem; 

3) O silêncio sobre determinados temas; e 

4) Seleção Lexical - que facilitam a percepção e a apreciação da narrativa, 

bem como dá um efeito de sentido para a mesma.  

 

Primo Levi (1919-1987) escreve seu relato sobre Auschwitz tão 

logo recupera suas forças, habitado por um sentimento de libertação e de 

alívio. Escrever para ele é um ato terapêutico. Os personagens de seu 

primeiro livro, É isto um homem?, são seus companheiros de infortúnio, 

personalidades fortes, personalidades dúbias, seres humanos tentando 

sobreviver ao inferno. Sua última obra, Os afogados e os sobreviventes 

discute questões como a memória, a história e a linguagem do período da 

Segunda Guerra Mundial. 

Victor Klemperer (1881-1960) escreve como forma de resistência, 

uma vez que manter qualquer diário ou documento com afirmações 

categóricas contra o nacional-socialismo é crime de lesa majestade. Sua 

análise centra-se nas dificuldades do dia a dia como judeu alemão, 

escondido e protegido graças à sua esposa ariana. Como professor de 

Filologia anota as singularidades do jargão nacional-socialista que dá o 

nome de LTI- Lingua Tertii Imperii, ou seja, Linguagem do Terceiro Reich. 

Seu relato é um diário e, portanto, seus pensamentos estão livremente 

expostos. Escreve para protestar, escreve para não esquecer, escreve para 

deixar registrado o poder destruidor dos nazistas na sociedade alemã.  

Dawid Sierakowiak (1924-1943) escreve para poder organizar 

melhor suas idéias e deixar registrado a fome, a crueldade e a dizimação de 

sua família, de seu povo. Escreve o ressentimento provocado por seu 

sofrimento, pelo isolamento e pela fatalidade. Escreve para deixar 

registrado, uma vez que não tem certeza de que vai sobreviver. Enfim, 

registra o definhar do gueto de Lódz. Seu diário foi encontrado após a 

guerra, uma pilha de cadernos próximo ao forno do quarto que sua família 

ocupava no gueto.  

Um discurso inconformado, mas de tendência profundamente 

religiosa pode ser encontrado em toda a obra de Elie Wiesel (n.1928), judeu 

húngaro sobrevivente de Buchenwald. Suas personagens discursivas 

individuais são acentuadamente diferenciadas graças à analogias com 

outras personagens bíblicas. 

Stanislaw Szmajzner escreve muitos anos depois da revolta do 

campo de extermínio de Sobibor, ocorrida em 14 de outubro de 1943. Ele 

era apenas um jovem polonês que participou ativamente dos preparativos de 

uma revolta suicida. Escreve porque foi um dos poucos sobreviventes. As 

personagens discursivas estão claramente descritas em seu livro, seja de 
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forma individualizada - membros de sua família -  seja de maneira coletiva - 

nazistas, russos, poloneses, judeus, ucranianos, etc. 

Geralmente os sobreviventes são invadidos pelo sentimento de 

vergonha e culpa. Para eles o ato de testemunhar é indissolúvel da intenção 

de compreender, mesmo sabendo que isto significa entrar numa região 

sombria que jamais poderá ser iluminada completamente. Converteram a 

experiência traumática na fonte inspiradora de sua obra e colocaram em 

questão a impossibilidade de pensar a vida e a cultura à margem dessa 

ruptura. 

É importante ressaltar que os textos dos sobreviventes quase nunca 

são o produto de uma reflexão coletiva. Os sobreviventes não foram um 

grupo homogêneo e unificado. A escritura da memória necessita da solidão 

para dizer a desolação da experiência vivida.  

O testemunho não só corresponde a uma necessidade interior  dos 

sobreviventes, mas também a uma exigência da sociedade.  Testemunhar 

não só significa cumprir uma necessária função pedagógica com as 

gerações nascidas depois da Segunda Guerra Mundial, mas também, de 

forma geral, cumprir uma tarefa útil de "moralização" da história", pois a 

memória da ofensa é uma condição essencial para restabelecer justiça. De 

acordo com Traverso (2001:192), "se a recordação de Auschwitz pertence 

aos sobreviventes dos campos da morte, a memória da ofensa deve 

generalizar-se para o conjunto da sociedade". 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: DINAMISMO E 

ENRIJECIMENTO DO SABER CRISTÃO MEDIEVAL 

 

DIONÍSIO, O MÍSTICO 

 

Ivan Antônio de Almeida 

 

Se o homem não for mais que humano será menos que humano. 

A.J.Heschel 

 

 Ler a obra de Dionísio Areopagita é recordar que existe, dentro da 

tradição ocidental, a possibilidade do conhecimento de Deus, ou melhor, da 

vivência desse encontro. Essa possibilidade, óbvia durante o primeiro 

milênio cristão, encanta, nos dias de hoje o Ocidente, através da tradição 

budista e sufi, por exemplo. Nos deslumbramos hoje com aquilo que 

negamos ontem.  

Apresentar ao público um autor como Dionísio é 

simplesmente, recordar que também existe no Ocidente, embora 

relegada aos velhos baús, a tradição da metafísica. Dessa forma,  

o historiador conseguirá compreender melhor um mundo 

distante,  cujas referências não eram as mesmas  que hoje 

imperam, a ponto de desconhecermos até a sua existência.  

Conhecer a obra de Dionísio é também tomar consciência da 

possibilidade do encontro com Deus, da vivência do sagrado, ou 

ainda, da transcendência em relação ao imediato, ao superficial,  

à realidade aparente,  parcial,  transcendência em relação a uma 

realidade infra-humana.  

Dionísio ao apresentar-se como contemporâneo da primeira geração 

de cristãos, através de sua correspondência e do próprio nome que adota, 

simplesmente desafia o leitor a distinguir o que é secundário ou superficial 

(quem seria o autor dessa obra) do que é o principal, ou essencial (a própria 

obra). 

 Ao se fazer passar por Dionísio, o Areopagita, o autor anônimo se 

reveste de uma autoridade que o texto não desmente. Se não gozou da 

presença física de Caio companheiro de Paulo de Tarso, do bispo Policarpo, 

de Tito, outro contemporâneo e interlocutor de Paulo, foi contemporâneo 

nas idéias, no espírito e assim, o nome e a ambientação que adotou, é 

verdadeiro. O fato de que num determinado momento (século XV) a 

discussão sobre a autoria da obra tornar-se mais importante que a própria 

obra é indicação de uma mudança cultural, do afastamento do mundo 

ocidental em relação à metafísica. Os efeitos de uma ―acumulação primitiva 

do capital‖ já se fazem sentir. É o anúncio da supremacia, temporária, do 

TER sobre o SER. Em síntese, pouco importa que Dionísio seja ou não o 

Areopagita, o que importa é que sua obra foi a referência para o 

conhecimento do universo metafísico tanto na cristandade ocidental quanto 

na oriental. O conhecimento da simples existência desse plano é condição 

para a prática da meditação e do auto-conhecimento, da vivência do divino, 

ou ainda, da possibilidade do homem, pela sua divinização, tornar-se 

verdadeiramente HOMEM.  

 Quem, nos dias de hoje diz,, em nossa área, que só acredita no que 

vê, que tudo o mais não existe? 

Ou seja, quem se declara explicitamente da escola positivista? 

Mas a maioria de nós, historiadores ou estudantes de história, ou 

ainda, professores de história, não pensa e age dessa maneira? 

Quando fazemos limitações às fontes orais, que são físicas, ou não 

damos importância às formas didáticas como o teatro no estudo da história 

não estamos praticando o mais rudimentar empirismo? 

Saber da existência dessa obra e do seu significado representa para o 

historiador, no mínimo, a ampliação da sua capacidade de compreender a 

história, mas nenhum historiador deixa de se envolver com aquilo que 

estuda e assim, conviverá com a possibilidade de vivenciar essa dimensão.  

 Recordar a existência dessa tradição, recuperar a importância da 

obra de Dionísio o Areopagita, a inutilidade da discussão da sua autoria e 

apresentar uma amostra da sua obra é o que estamos fazendo nessa 

comunicação. Apresentaremos seu pensamento sob forma de aforismos 

comentados, forma apropriada, pois a dimensão metafísica, pela sua própria 

natureza, mesmo que se apresente sistematizada, é de vivência individual e 

para isso requer uma reflexão particular. A indicação para o caminho são os 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

 

125 

aforismos e os comentários, a visão pessoal sobre o mesmo.Como 

dissemos, a forma como Dionísio se apresentar é um recurso didático para a 

apresentação da sua obra, o nosso recurso didático será a forma aforística. 

Utilizamos como fonte das citações as: OBRAS COMPLETAS DEL 

PSEUDO DIONÍSIO AREOPAGITA, edição preparada por Teodoro H. 

Martin-Lunas e prefaciada por Olegário Gonzalez de Cardedal. Biblioteca 

de Autores Cristianos, Madrid, 1995. A tradução é nossa. 

A maioria das citações foram retiradas da Teologia Mística. Sobre o 

texto, observa Martin-Lunas, que ―não há tratado tão curto com tão larga 

influência no Ocidente como a Teologia Mística do Areopagita‖. Nota 

ainda que falar de Teologia para Dionísio é sinônimo de Bíblia e que 

Mística, ―significa o admirável descobrimento do Mistério‖.  

Deixe de acusar aos outros e ensina a verdade. (p.387) 

  

Seja trabalhador e bondoso. (p.391) 

  

Quem vive em intimidade com Deus deve assemelhar-se a Ele o mais 

possível e ter consciência de estar praticando o bem. (p.391) 

 

Teologia Mística 

 

Capítulo I - Em que consiste a divina treva. 

 

Ali os mistérios da Palavra de Deus são simples, absolutos, imutáveis.  

 

A contemplação mística: 

 

Renúncia aos sentidos, às operações intelectuais, a todo o sensível e ao 

intelegível. (p.371) 

 

Tenha cuidado de que nada disso chegue aos ouvidos dos ignorantes: os 

que são escravos das coisas mundanas. Imaginam que não há nada mais 

além do que existe na natureza física, individual. Pensam, por outro lado, 

que com sua razão podem conhecer àquele que ―colocou sua tenda nas 

trevas‖ (Sal 18,11). (p.371-372) 

 

Que dizer dos que são ainda mais ignorantes? (p.372) 

 

As coisas mais santas e sublimes percebidas por nossos olhos e razão são 

apenas meios através dos quais podemos conhecer a presença daquele que 

a tudo transcende. (p.373) 

(Citando o exemplo de Moisés no monte Sinai): 

Ali, sem pertencer a si mesmo nem a nada, renunciando a todo 

conhecimento, fica unido pelo mais nobre de seu ser com Aquele que é 

totalmente incognocível. Mesmo que nada conheça, entende sobre toda 

intelecção. (p.373) 

 

Capítulo II – Como devemos unirnos e alabar com o Autor de todas as 

coisas que está acima de tudo. 

(diferença da negação e da afirmação) 

Afirmar é ir colocando coisas a partir dos princípios, baixando pelos meios 

e chegando até os últimos extremos. Pela negação, em troca, é livrar-se 

dessas coisas desde os extremos e subir aos princípios. (374) 

 

Capítulo III – O que se entende por teologia afirmativa e teologia negativa?  

Quanto mais alto ascendemos, menos palavras necessitamos, porque o 

intelegível se apresenta cada vez mais simplificado.  

 

Quanto mais subimos mais escassas se fazem as palavras. Ao chegarmos ao 

ápice reina um completo silêncio. Estamos unidos por completo ao 

Inefável. 

(p.376) 

 

Capítulo IV – O que não é nada sensível a Causa transcendente à realidade 

sensivel 

 

A causa universal está acima de todo o criado. (p.378) 
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Capítulo V – O que não é nada conceitual, a Causa suprema de todo o 

conceitual. 

 

Essa Causa não é alma nem inteligência; não tem imaginação, nem 

expressão, nem razão nem entendimento. 

 

Não é luz, nem vive nem é vida. Não é substância nem eternidade nem 

tempo. Não pode o entendimento compreender-la, pois não é conhecimento 

nem verdade. (...) Não é divindade, nem bondade, nem espírito no sentido 

que nós o entendemos. Não é nenhuma das coisas que são nem das que não 

são. (p.379) 

 

E toda negação se faz pequena diante da transcendência de quem é 

absolutamente simples e despojado de toda limitação. Nada pode 

alcançar-lo. (p.380) 

 

 

☼ 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: DINAMISMO E 

ENRIJECIMENTO DO SABER CRISTÃO 

 

JOÃO DAMASCENO E TEODORO STUDITA: OS DOIS 

PRINCIPAIS DEFENSORES DAS IMAGENS DURANTE A CRISE 

ICONOCLASTA DOS SÉCULOS VIII E IX 

 

Renato Viana Boy
181

 

 

Introdução  

Essa comunicação coordenada tem por objetivo 

apresentar discussões em torno de múltiplas relacionadas a 

formulações de dogmas indiscutíveis dentro do cristianismo, 

nos primeiros séculos após  sua passagem de religião perseguida 

a religião oficial  Estado Romano.  

Durante a primeira fase do conflito, no século VIII,  João 

Damasceno será o principal nome na defesa do culto das 

imagens.  Ele redige, por volta de 730, três ―Disucursos‖ 

teológicos em defesa das imagens, nos quais define que a 

veneração prestada ao ícone se dirige ao protótipo por ele 

representado. Também ressaltou a diferença entre veneração, 

prestada ao ícone, e adoração, devida unicamente a Deus.  

No século IX, surge na defesa das imagens o monge Teodoro 

Studita,  do mosteiro de Studios.  Para ele, as imagens tem um 

sentido teológico além do catequético. Acreditar que Cristo não 

pode ser representado artisticamente é negar sua Encarnação,  

ou seja,  acreditar num Cristo incorpóreo.  

É o pensamento desses dois importantes teólogos que justificará 

a licitude da veneração das imagens.  

  

João III e o início da crise iconoclasta 

                                                           
181

Graduando em História pela UFOP - Universidade Federal de Ouro Preto. 

No ano de 717, sobe ao trono de Bizâncio o imperador Leão III 

(675-740).Na Isáuria, província de onde sua família era natural, o culto das 

imagens era rejeitado
182

. Provavelmente por esse motivo o novo imperador 

se opunha a esse culto, considerando essa atitude um ato de idolatria. 

Assim, no ano de 726, o imperador Leão III promulga um edito que 

guardava os fiéis do culto das imagens.  

Esse edito provocou algumas reações contrárias no meio 

eclesiástico. No Oriente a reação mais importante foi a de João Damasceno 

(675-749) monge do mosteiro de São Sabas
183

. Damasceno enfrentou com 

muita coragem a heresia dos iconoclastas. Por volta de 730, redigiu seus três 

―Discursos‖ teológicos a favor das imagens, nos quais definiu que as 

imagens não eram objetos de uma adoração, mas de uma homenagem de 

veneração que se projetava não à imagem em si, mas ao protótipo por ela 

representado. Definiu também que idolatria se referiria a adoração de uma 

divindade falsa, e que imagens eram dignas apenas de uma veneração 

honrosa e não de uma adoração. 

Em 730, Leão promulga um decreto no qual ordenava a destruição 

dos ícones, onde quer que eles se encontrassem, impondo o iconoclasmo a 

todo o Império. 

 

Constantino V e o sínodo de Hieria (754) 

Em 742, sobe ao trono bizantino o sucessor de Leão III, Constantino 

V, que ele dá ao iconoclasmo um conteúdo teológico e dogmático. No ano 

de 754, o Constantino V convocou um concílio para Hieria, onde 

apresentou aos bispos presentes um tratado teológico no qual afirmava que 

                                                           
182

 A Isáuria era uma região da Ásia Menor, onde o movimento iconoclasta havia chegado 

no século VIII e se intensificou com a aversão muçulmana em representar a figura humana. 

É muito provável que Leão III tenha sido influenciado pelas opiniões dos bispos dessa 

região. (KNOWLES, David; OBOLENSKY, Dimitri. Nova História da Igreja; vol. IV. A 

Idade Média. p. 96).  
183

 Nascido em Damasco, João Damasceno  perdeu o pai aos vinte e três anos. Desgostado 

com o mundo, abandonou as honras e abraçou a vida monástica no mosteiro de São Sabas, 

perto de Jerusalém. Realizou perpétua guerra aos iconoclastas. (Enciclopédia 

Espasa-Calpe. Vol. 28. p. 2967.) 
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a veneração dos ícones não era idolatria, mas sim heresia
184

, pois 

ilustrando-se a natureza humana de Cristo caía-se no nestorianismo, que 

separa as duas naturezas, ou no monofisismo, que as confunde.
185

  

 

O segundo Concílio Ecumênico de Nicéia (787) 

A morte de Leão IV, sucessor de Cosntantino V, em 780  

marca uma grande virada na história do conflito iconoclasta. O 

trono do Império passa para as mãos da Imperatriz regente 

Irene, viúva de Leão IV e antiiconoclasta declarada.  

Ela tratou, com cautela, de restabelecer o culto das imagens em 

Bizâncio. Primeiro defendeu a liberdade absoluta em matéria de imagens. 

Mais tarde, discretamente tratou de substituir as personalidades 

administrativas pertencentes ao partido iconoclasta por iconófilos. Por fim, 

nomeou Tarásio, partidário do culto das imagens, como patriarca de 

Constantinopla.  

Um concílio se reuniu em 787, em Nicéia, com o fim de acabar com 

o iconoclasmo. Ao final do Concílio, rejeitou-se as decisões das 

assembléias iconoclastas. Adotou-se a distinção feita por João Damasceno 

entre adoração, culto de latria, devido unicamente à natureza divina, e 

veneração, culto exterior prestado ao ícone. Assim, proclamou-se 

solenemente a legitimidade da veneração das imagens e que somente a 

Deus se deve adorar. O Concílio também ressaltou a diferença entre ídolo, 

                                                           
184

 Idolatria, segundo Alain Besançon, é o culto de ídolos, ou seja de uma representação de 

uma divindade falsa. Cf. . BESANÇON, Alain. A imagem proibida; uma história 

intelectual da iconoclastia. Trad. Carlos Sussekind. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. 

pp. 109-110. Para heresia, a enciclopédia século XX, nos traz a seguinte definição: 

―Doutrina que contradiz diretamente os dogmas propostos pela Igreja Católica a seus 

fiéis.‖ Enciclopédia Século XX. Vol. 4. p. 1022. 
185

 O nestorianismo distinguia duas pessoas em Cristo: uma divina e outra humana, quando 

a Igreja ensina que são duas  naturezas, a divina e a humana, mas uma só Pessoa. ( MAIA, 

Antônio. Pequeno Dicionário Católico. p. 139.). Já o monofisismo se opunha à doutrina das 

duas naturezas de Cristo, admitindo somente sua natureza divina e negando sua natureza 

humana (SAS-ZALOZIECK, Wladimir. Arte paleocristiano. p. 150.) 

representação de uma divindade falsa, e imagem, representação verídica de 

algo que existe
186

. 

 

O retorno ao iconoclasmo e a reação de Teodoro Studita 

No ano de 802, Nicéforo I ( ?  –811) é coroado o novo 

imperador bizantino. Esse fato dá início a um novo período de 

perseguição aos iconodúlios.  

O sucessor de Miguel I, Leão V (813-820), o Armênio, percebendo 

que o Estado, e sobretudo o exército, andavam de mal a pior com os 

iconófilos, voltou-se para os iconoclastas. Em 815, convocou um concílio 

na igreja de Santa Sofia, através do qual anulou as decisões de Nicéia (787) 

e pôs novamente em vigor as decisões do sínodo de Hieria (754). Teodoro 

Studita ( 759-826) passa a encabeçar a oposição ortodoxa. 

Para Teodoro, ―negar a representação de Cristo equivale a negar sua 

Encarnação. Logo, falaríamos de um Cristo incorpóreo. Por tanto, as 

imagens não só são lícitas, são necessárias‖
187

. Com esse pensamento, 

Teodoro dá uma importância dogmática às imagens, e não apenas 

catequética. Por defender as imagens, Teodoro é exilado. 

 

O restabelecimento da ortodoxia 

Apesar da política iconoclasta de alguns imperadores, o 

iconoclasmo já não tinha mais a mesma força no Império 

Bizantino. Com a morte do imperador Teófilo, em 842, o trono 

bizantino passa às mãos da imperatriz regente Teodora, mãe de 

Miguel III (839-867). É com Teodora que o culto  das imagens 

viria a triunfar. Primeiramente, em 842, favoreceu a eleição do 

iconófilo (favorável às imagens) Metódio ao patriarcado de 

Constantinopla.  

Em 11 de março de 843, um novo sínodo foi reunido por 

Metódio, em Constantinopla,  através do qual o cul to das 

                                                           
186

 Cf. BESANÇON, Alain. A imagem proibida; uma história intelectual da iconoclastia. 

Trad. Carlos Sussekind. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997. p. 110. 
187

 www.mercaba.org/FICHAS/IGLEISA/HT/2-04_capítulo.htm. CAPÍTULO IV LA 

AFIRMACIÓN DEL CULTO A LAS IMÁGENES. 

http://www.mercaba.org/FICHAS/IGLEISA/HT/2-04_capítulo.htm
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imagens foi restabelecido e confirmado por um decreto 

imperial, eliminando definitivamente o iconoclasmo. Ainda 

hoje, esse acontecimento é lembrado pela Igreja do Oriente 

através da festa da Ortodoxia, comemorada todos os anos no 

primeiro domingo da  quaresma.  

 

Conclusão 
Como vimos, as participações mais destacadas à favor das imagens 

durante o conflito iconoclasta foram de João Damasceno, durante a primeira 

fase do conflito, no século VIII, e de Teodoro Studita, durante o século IX. 

Por volta do ano de 730, ainda no início da crise, João Damasceno 

redige uma verdadeira teologia das imagens, que vai servir de base para as 

definições do Sétimo Concílio Ecumênico, realizado em Nicéia em 787. 

Na segunda fase da crise iconoclasta, durante o século IX, Teodoro 

Studita vai ser o principal teólogo que vai lutar a favor das imagens. Seu 

pensamento se baseia na idéia de que as representações artísticas do Cristo 

não só são lícitas, como necessárias, pois confirmam a doutrina da 

Encarnação. Dessa forma, as imagens teriam uma importância teológica, e 

não só na catequese do povo cristão iletrado. 

São esses dois teólogos que, com seu pensamento e luta, vão se 

destacar na defesa do culto às imagens contra os iconoclastas, durante o 

conflito no Império Bizantino. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: NARRATIVAS: A PRODUÇÃO 

DE VALOR 

 

O BÁRBARO E O SELVAGEM. 

A ICONOGRAFIA EUROPÉIA SOBRE O AMERÍNDIO E O 

TRATAMENTO POLÍTICO DO OUTRO. 

 

René Lommez Gomes, 

Mestrando em História – 

 FAFICH/UFMG 

 

Como a nenhum ser humano é possível, em sua existência, ver 

pessoalmente todos os bens terrestres – não só porque o universo vive em 

perfeita transmutação, como também, devido à vastidão do mesmo–, Deus 

concedeu-nos os meios de tornar essas coisas acessíveis aos nossos olhos, 

quer através dos escritos ou gravuras, quer através das obras ou indústrias 

dos que delas tiveram conhecimento. Assim, muitas antigas fábulas (...) são 

representadas por figuras, creio que só para a satisfação humana; ao passo 

que podemos ver, sem necessidade de representação, várias outras coisas, 

como é o caso das numerosas espécies animais diariamente ao alcance da 

nossa vista. (André Thevet). 

 

Para comunicar a seus conterrâneos as maravilhas e singularidades do 

Novo Mundo, os viajantes europeus do século XVI utilizaram vários 

instrumentos de difusão do conhecimento, estando entre estes os relatos de 

viagem, as crônicas da vida colonial, a arquitetura efêmera e o teatro 

alegórico. Contudo, devido à sua capacidade de transmitir dados de 

natureza sensível e inteligível, através de uma linguagem plástica própria, 

as imagens despontaram como forma privilegiada de exposição do novo e 

do desconhecido
188

.  

Nos primórdios da modernidade, uma noção de imagem, distinta da 

atual concepção de ilustração, ressaltava esta função comunicativa. Oriunda 
                                                           
188

 Sobre elementos sensíveis e inteligíveis das imagens, Cf. MATOS, 1999, p. 75. Acerca 

da linguagem e pensamento plásticos, Cf. FRANCASTEL, 1993. 

de uma concepção deturpada do simbólico
189

, a ilustração atual (como a de 

textos didáticos e jornalísticos) foi criada para dar forma visual a conteúdos 

presentes num texto ao qual se submete. Tal separação entre forma e 

conteúdo (forma da imagem, conteúdo do texto) fez da imagem mera 

manifestação das idéias do texto. E da arte, um meio de transpor em 

imagens conteúdos alheios. Já a filosofa do Renascimento possuía uma 

noção forte de símbolo, que não separava a essência da manifestação das 

idéias
190

. O símbolo era a própria idéia expressa em sua forma sensível, 

corpórea
191

; era como se um conceito se tornasse concreto e fosse visto na 

imagem em si mesmo, e de forma imediata.
192

 Assim, a imagem seria não a 

manifestação de uma idéia externa, mas a expressão visual e simultânea de 

sua forma e conteúdo; o que lhe dava um estatuto de forma cognitiva de 

mesmo peso que a escrita na consolidação do saber.  

 Contudo, era variada a natureza dos dados a serem transmitidos, e 

diversos os objetivos de sua comunicação, o que fez com fossem 

empregados vários recursos discursivos para se falar das novidades do 

além-mar. Assim, nos registros escritos e imagéticos predomina o emprego 

de formas descritivas e narrativas de discurso; onde cada uma estaria apta a 

transmitir certos dados e a atender a uma intencionalidade distinta. 

Através da descrição, buscava-se suprir a cultura européia de 

conceitos mínimos
193

 para a compreensão do que antes era impensável; 

como as variantes da fauna e da flora americanas, e as diferenças de hábitos 

entre ameríndios e europeus. No rol das imagens do Novo Mundo 

encontramos uma grande cópia de obras que se dedicam a descrever 

                                                           
189

 Esta noção deturpada do simbólico surgiu, segundo Walter Benjamin, no Romantismo. 

(BENJAMIN, 1984. p. 181.) 
190

 Esta concepção da imagem como símbolo era corrente à época, muito embora houvesse 

discordância acerca da natureza do símbolo. Para os aristotélico-tomistas, este se 

constituiria como uma metáfora, ou seja, mantendo relações de semelhança com a coisa a 

que se refere;  no neoplatonismo, evidencia-se uma mística do símbolo, na qual ele surge 

como uma linguagem enigmática a ser decifrada. (GOMBRICH, 1983. p. 24.) 
191

 BENJAMIN, 1984. p. 186. 
192

 BENJAMIN, 1984. p. 187. 
193

 Sobre os conceitos mínimos e os esquemas da percepção visual, Cf. GOMBRICH, 

1999. p. 5-8; GOMBRICH, 1998. 
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minuciosamente aquelas novidades. Apreende-se daí que a função dos 

textos
194

 e imagens descritivos dos relatos de viagem – como a gravura do 

Tucano em Thevet
195

– seria a de criar simulacros
196

 das coisas da América. 

O pressuposto era o de se poder recortar o objeto de seu contexto, 

oferecendo-o ao olhar do fruidor. Este poderia conhecer o objeto como que 

diretamente, não necessitando apreendê-lo na narração de experiências 

alheias. 

Já a narrativa, esta tinha como função transmitir as ações 

memoráveis perpetradas pelos europeus ou pelos ameríndios naquele Novo 

Mundo. Neste sentido, ela seria um meio usado para explanar os efeitos 

transformadores da ação sobre um estado de coisas; não raro, dotando-a de 

valor ético e moral. Seu objetivo, consolidar e conservar um novo saber 

extraído da ação, ou seja, uma experiência
197

. Numa época como a do 

Renascimento, marcada pela crença na capacidade humana de mudar a 

história, é de se esperar que fosse dado maior relevo à narração, em 

detrimento da descrição. Com efeito, muito embora os relatos de viagem 

contivessem largos trechos descritivos, estes integravam um projeto maior, 

de caráter narrativo.  

Nas artes figurativas, não foi menor a ênfase na fabricação de 

narrativas. A pintura de Giotto, que fixava o instante decisivo no qual se vê 

uma ação em transcurso, (...) uma ação que tem uma origem no passado e 

um desdobramento futuro
198

, e na qual os acontecimentos humanos 

figuravam não como algo consumado no passado, mas como se estivessem 

                                                           
194

 Vários viajantes, em seus relatos, dedicaram capítulos inteiros à descrição. Assim o fez 

Jean de Léry, no capítulo XIII – Das árvores, raízes e frutos deliciosos que a terra do 

Brasil produz – de seu livro. Cf. LÉRY, 1980. p. 167 et. seq.. 
195

 THEVET, 1944. p. 287. 
196

 Simulacro seria a imagem que tem existência própria, desprendendo-se do corpo que a 

emite. BELLUZZO, 1999. p. 113. 
197

 A experiência não é a simples vivência (GAGNEBIN, 1994. p. 68.) de um indivíduo, 

mas todo saber – tradicional ou pessoal – que pode ser comunicado para uma coletividade, 

resultando em algo útil à melhoria do seu estado de vida. Apesar de ser colhida da memória 

de um passado, a experiência somente tem sentido no presente que a conjura: na sua 

narração, na sua transmissão, no seu reemprego. Cf. BENJAMIN, 1994. 
198

 KAMITA, 2002. p. 214-215. 

ocorrendo no instante em que o testemunha
199

, marca a gênese da arte 

narrativa. Contudo, foi apenas mais tarde, com Alberti, que esta tradição 

narrativa obteve uma maior elaboração teórica. Para Alberti, a imagem 

deveria se portar com uma janela aberta através da qual se vê um 

personagem adquirir experiência ao agir
200

. Para tanto, o artista deveria 

elaborar composições regidas por histórias de caráter retórico
201

: as 

imagens narrativas faziam parte de um esforço para a reconstrução da 

sociedade sob uma pedagogia da ação.  

Em conseqüência, grande parte das imagens sobre a América, como 

as dos relatos de Staden, Léry e Thevet, atendem à forma narrativa e ao 

princípio de comunicação de experiências
202

. Na gravura onde Thevet narra 

o Encontro entre Tupinambás e Margaiás
203

, procurou-se transmitir a 

barbaridade dos combatentes indígenas; e na cena onde Léry narra as visões 

de demônios que perseguiam os indígenas, discutir sobre o papel da 

Reforma
204

. Nascidas do embate das informações dos viajantes com 

tradição das idéias européias sobre povos estrangeiros, as imagens 

                                                           
199

 KAMITA, 2002. p. 213. 
200

 Cf. ALPERS, 1999. 
201

 Nas palavras de Alberti: Digo que a composição é aquele processo pelo qual as partes 

se compõem na obra pintada. A grande obra do pintor é a historia... (ALBERTI, De 

Pintura. apud. BRANDÃO, 2000. p. 156.) Uma história cujos temas o pintor poderá 

retirar da poesia, da retórica, dos oradores e dos humanistas para recompô-lo (...) numa 

intriga visual. Portanto, a mímesis [ao contrário da descrição] não é da natura (...), mas 

da ação humana, da historia. (...). Considerada como o maior instrumento da Retórica 

por Cícero, ela serve de guia para o futuro e é como tal que Alberti resgata-a para a 

Pintura. Nela os eventos não são apenas descritos, mas entendidos dentro de um contexto, 

recompostos na trama do intérprete, que refaz a ligação entre os fatos, dando-lhes uma 

nova forma. (...) Buscando conferir um sentido humano e pedagógico ao visível (...) leva-o, 

agora, a concentrar-se na ação exemplar da historia imitada, ou melhor, vivida e 

compreendida no próprio ato da fruição pictórica (...). (BRANDÃO, 2000. p. 156/157.) 
202

 A ênfase renascentista na construção de imagens narrativas faria com que até imagens a 

princípio descritivas contivessem alguma ação, como nas fisionomias dos índios 

Tupinambás presentes no relato de Léry, onde estes empunham ativamente seus 

instrumentos de guerra . (LERY, 1980. p. 105.) 
203

 THEVET, 1944. p. 234. 
204

 LERY, 1980. p. 197. 
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narrativas forjaram parte dos conceitos (como selvagem e bárbaro) com os 

quais se construiu a alteridade indígena, e seu tratamento político. 

Um dos conceitos europeus que vestiram os ameríndios foi o de 

homem selvagem, que mesclava os conceitos de homem natural – ser em 

estado de natureza, saído da Bíblia e da clássica Idade de Ouro – e de 

homem selvagem (ou silvestre), da Idade Média. Vivendo das dádivas de 

Deus e da natureza abundante, o homem natural não gerava bens materiais, 

e comia dos frutos e animais que o mundo lhe dava. Não necessitando 

abrigar-se das intempéries, andava, como o ameríndio, nu. Já o selvagem 

medieval era a antítese do cavaleiro, e opunha, ao ideal cristão, a vida 

instintiva em estado puro
205

; eram bravias criaturas, musculosas e 

cabeludas, faunescamente lúbricas, vivendo na profundeza dos bosques e 

em antros cavernosos
206

. Providos de grande força e costume sexual 

desregrado
207

, representavam a contrapartida do cristão na arte européia, 

expressando em seu corpo e costumes o outro lado da dicotomia 

espírito/matéria, alma/corpo: el «homo sylvestris» representaba el principio 

de la matéria, la parte animal, peluda, del hombre
 208

. Mas a figura do 

selvagem não correspondia ao físico dos imberbes americanos
209

.  Da falta 

                                                           
205

 SOUZA, 1986. p. 54. 
206

 GERBI, 1996. p. 71. 
207

 MIX, s/d. p. 5-6. 
208

 MIX, s/d. p. 6. 
209

 Já André Thevet advertia: Muitas pessoas pensam, por inadvertência, que esses povos, 

a quem chamamos de selvagens, pelo fato de viverem quase como animais, nos bosques e 

campo, têm, semelhantemente, o corpo todo peludo, à maneira dos ursos, dos cervos e dos 

leões. E assim os pintam essas pessoas em suas ricas telas. Em suma, quem quiser 

descrever um selvagem lhe deve atribuir abundante pelo, dos pés à cabeça (...). Tal 

opinião é inteiramente falsa (...). Se têm tal fato como certo é porque nunca viram 

selvagens. (...) eu porém, que já os vi, sei e afirmo seguramente o contrário. Os indígenas, 

não só os da Índia Oriental, mas também os da América, saem do ventre de materno tão 

belos e limpos quanto as crianças nascidas na Europa. Se, com o decorrer do tempo, lhes 

nasce cabelo em alguma parte do corpo (...), arrancam-no às unhas, conservando apenas 

o pelo da cabeça. É esse costume que têm em muita honra, tanto os homens quanto as 

mulheres. (...) pelo que, doravante, não se deve, nesse particular, seguir a opinião comum, 

nem crer nos pintores (assim como aos poetas é permitido criar contos, aos pintores se 

de pêlos
210

 nos indígenas, e do costume de adornarem-se com plumas, 

surgiu um novo selvagem: sem pêlos, nu ou coberto de penas. Em 1562, 

Enea Vico publicou gravuras de dois tipos selvagens: o L´homme sauvage e 

o L´homme du Brèsil
211

. Na epístola Mundus Novus de Vespúcio (Rostock, 

1505), aparece a gravura Homem indígena e Mulher, na qual aparecem nus, 

mas com enormes cabeleiras, e barba no homem; assim como têm longos e 

desordenados cabelos os índios em outra carta de Vespúcio (Estrasburgo, 

1509)
212

, em La Bresiliènne de Richard Breton (1564), e na alegoria da 

América de Cesare Ripa (final do séc. XVI). Já Münster (1554) gravou 

índios não canibais que se cobriam de penas
213

. 

Originado na Antigüidade para designar povos marcados pela 

diferença identitária em relação aos gregos, o termo barbaro foi transposto 

ao solo americano, caracterizando negativamente os ameríndios e seus 

costumes. Representação do poder
214

 que inclui aspectos da linguagem 

política para estabelecer a antinomia gregos/bárbaros (centralização X 

descentralização do poder, organização X desorganização política), o termo 

estigmatizou o universo estrangeiro como caótico e sem normas. Como 

complexo cultural, depreciou o comportamento estrangeiro, tido como 

feroz, cruel, antropófago, e belicoso – causas do abalo de seus laços sociais. 

Sistematizado por Aristóteles em torno da teoria da servidão natural, 

identificou os povos escravizados pelos gregos como naturalmente dotados 

para atividades menos nobres. Mudando sabor das conjunturas, o conceito 

                                                                                                                                                 

concede licença para desenhar as coisas segundo sua imaginação). (THEVET, 1944. p. 

191-192.) 
210

 Os pêlos significavam, para a cultura européia, vitalidade e ferocidade; e da sua 

ausência nos ameríndios surgiu, posteriormente, a idéia de sua inferioridade  em relação 

aos europeus. Cf.  GERBI, 1996. p. 72-73.; MIX, s/d. p. 6. 
211

 MIX, s/d. p. 5. 
212

 Há que se notar a presença, nesta gravura, de um indígena urinando em público: este 

elemento iconográfico de caráter grotesco aparece em várias imagens européias da época 

como que a querer denotar o barbarismo dos homens e a selvageria de seus costumes, 

ampliando o choque da visual. Cf. RAMINELLI, 1996.  
213

 MIX, s/d. p. 130. 
214

 RAMINELLI, 1996. p. 53. Cf. HARTOG, 1998. p. 326 et seq.;  
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ganhou cor cristã a partir do século VI d.C., eqüivalendo-se a pagão
215

. Do 

outro lado do Atlântico, o barbaro encontrou nos indígenas uma nova 

morada: os ameríndios tiveram seus hábitos barbarizados pelos 

conquistadores, que criaram uma visão negativa de seus costumes de 

guerra, aparente desorganização política, desconhecimento da fé cristã, 

antropofagia e nudez, justificando assim a sua escravidão.
216

 Étienne 

Delaune (1576), concebeu uma série de gravuras, Combates et triomphes, 

que traça a linhagem da barbárie da Antigüidade até o achamento da 

América. Retratando batalhas entre animais e homens; entre centauros, 

faunos e guerreiros; entre camponeses; entre índios, o artista organizou um 

espetáculo dos estereótipos de barbárie que fundaram a iconografia 

européia sobre a América 
217

. 

Contudo, a narração das ações indígenas e os conceitos que 

informaram sua imagem na Europa não serviram apenas para 

caracterizá-los de forma negativa. Através de uma inversão retórica (que 

culminaria na teoria do bom selvagem), foram também a matriz de uma 

sagaz crítica à sociedade européia.
218

  
                                                           
215

 Cf. RAMINELLI, 1996. p. 54. Em Portugal, à época das descobertas, a transposição de 

bárbaro à esfera religiosa levou ao uso do termo vil gentio para significar aquele que não 

comunga do cristianismo, ou seja, uso similar ao de pagão. 
216

 RAMINELLI, 1996. p. 54-55. 
217

 RAMINELLI, 1996. p. 60. Em Mêlée de guerriers nus, Delaune retratou ameríndios 

nus em combate. Os instrumentos de guerra são variados: muitas vezes, empregam maças, 

facas, arcos e flechas, mas recorrem igualmente a gravetos e pedaços de árvores com 

raízes, demonstrando o primitivismo e a rusticidade do confronto. Porém, os ameríndios 

lançam mão de recursos bélicos menos ortodoxos, pois arranham e mordem os oponentes 

com fúria própria dos canibais. O ímpeto primitivo destrói as regras básicas da guerra e 

induz a morder mãos, braços, coxas e pernas do inimigo, em uma disputa animalesca. O 

artista ainda compôs seres com semblantes demoníacos, quais morcegos, com orelhas 

pontudas, dentes afiados e proeminentes. (RAMINELLI, 1996. p. 56-57). Provavelmente, 

Delaune trabalhou a partir das imagens das guerras indígenas existentes nos livros de 

Thevet (LESTRINGANT,  1994. p. 71 et seq.), ampliando assim uma tradição iconográfica 

que acabaria por mostrar os ferozes combatentes devorando seus oponentes ainda vivos. 
218

 Expulso do forte de Coligny, no Brasil, por divergências com seu líder Villegagnon, 

Léry conta como foi acolhido pelos indígenas, utilizando-se da narração de sua 

hospitalidade como uma lição moral dirigida aos franceses: E assim, após oito meses de 

residência no forte de Coligny, que ajudáramos a construir, retiramo-nos ao continente 
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História – Século XVIII 

 

COMUNICAÇÃO COORDENADA : ESPAÇOS DO COTIDIANO 

NAS MINAS COLONIAL : FAMÍLIA, CRIANÇA E LEGISLAÇÃO. 

 

FACETAS DA ILEGITIMIDADE E SUAS POSSIBILIDADES DE 

ACEITAÇÃO OU EXCLUSÃO EM UMA COMARCA MINEIRA 

NOS SETECENTOS 

 

Ana Luiza de Castro Pereira 

Mestranda FAFICH / UFMG 

 

Pretendendo iniciar a discussão da filiação ilegítima na sociedade 

colonial, sua aceitação e/ou exclusão, suas possibilidades de sucessão, 

vimos por bem analisar a incorporação da família na historiografia 

brasileira, bem como sua relação com a criança percebendo a forma como 

esta é inserida nas sociabilidades, sendo seus direitos e deveres delineados 

da infância até a fase adulta. Em Casa Grande & Senzala (1933), Gilberto 

Freyre ao estudar as estruturas familiares brasileiras, adotou o conceito de 

família patriarcal vista aí como descendente
219

 do ―cruzamento‖ entre os 

―nobres‖ da casa grande e os ―nobres‖ da senzala. Na atualidade estudos na 

área da História Demográfica
220

 têm possibilitado recuperar dados sobre o 

número de casamentos realizados, a incidência de filhos legítimos e 

ilegítimos, a participação da sociedade na vida religiosa (através dos 

registros de batismo e óbito), gerações de famílias (chamadas extensas), a 

existência de famílias patriarcais e matrifocais.  

                                                           
219

 ― (...) A casa-grande, completada pela senzala, representa um sistema econômico, 

social, político...‖ FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala; formação da família 

brasileira sob o regime da economia patriarcal. 17. Ed. Rio de Janeiro : J. Olympio, 

1975., p.37. 
220

 Trabalhos como o de Iracy Del Nero da Costa e F. Luna, Devassa em Minas Gerais: 

observações sobre casos de concubinato revelam que 87,4% dos crimes apurados se 

referiam às mancebas. Havia entre estes casos, o predomínio dos solteiros (84,6%) para os 

homens e 90,5% para as mulheres. Entre os homens, a maioria era livre (95,4%) e entre as 

mulheres dominavam as forras (53,9%).  

Em se tratando da ilegitimidade, duas relações sociais estão 

diretamente ligadas à origem da prole ilegítima, o casamento e o 

concubinato
221

. Uma vez percebida essa distinção das uniões entre os 

casais, o tratamento dispensado aos ilegítimos também terá suas variantes. 

Os chamados filhos naturais, frutos de relações entre solteiros, não eram 

impedidos de legalizar sua situação ou eram marginalizados socialmente, 

tendo inclusive direito aos bens dos pais na partilha, mesmo que existissem 

filhos legítimos. No caso de filhos espúrios, sacrílegos, adulterinos ou 

expostos, a possibilidade de serem inseridos e aceitos na sociedade era bem 

pequena. Contudo, a análise da documentação demonstrou que tanto os 

―amancebados‖ (expoentes do primeiro caso), quanto os frutos de tratos 

ilícitos (relacionados ao segundo caso), coexistiam na colônia juntamente 

com os filhos frutos de uniões legalizadas.  

A Igreja e o Estado desempenharam papéis importantes na tentativa 

de moralizar a sociedade instituindo o matrimônio como norma social. Em 

se tratando da Igreja, esta buscou construir uma sociedade calcada na 

religião e nos preceitos cristãos em que o casamento figura como prática 

voltada  ―... não só para propagação do gênero humano, senão também 

para remédio da concupiscência e para evitar pecados‖
222

, tendo nas 

Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707) o código 

―padronizador das obrigações do clero e de fiéis‖. Quando a esfera 

envolvida era a civil, vinham do ultramar ordens para o Governador das 

Minas
223

 no sentido de tornar diligente a observância de incentivo ao 

casamento.  
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 Nas Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (1707), o concubinato aparece 

como um dos delitos da carne 
___

 como a sodomia, a bestialidade, o adultério e o estupro 
___

 

e é definido como ―uma ilícita conversação do homem com a mulher continuada por 

tempo considerável‖. 
222

 VENÂNCIO, Renato Pinto. Nos limites da sagrada família; Ilegitimidade e casamento 

no Brasil Colonial. In: VAINFAS, Ronaldo (org). História e sexualidade no Brasil. Rio 

de Janeiro: Edições Graal, 1986. (p.109) 
223

 ―... que os povos das minas por não estarem suficientemente civilizados e estabelecidos 

em forma de repúblicas regulares, facilmente rompem em alterações e desobediências e se 

lhe devem aplicar todos os meios que os possa reduzir a melhor forma: me parecem 

encarregar-vos/como por esta o faço/procureis com toda diligência possível para que as 
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A possibilidade de inserção e/ou exclusão da prole ilegítima no âmbito 

familiar assim como seu direito em participar no  processo  sucessório pôde 

ser  confirmada com a análise da  

documentação. Para este trabalho foram  consultados inventários e 

testamentos da Comarca do Rio das Velhas entre os anos de 1713 e 1760, 

como documentos complementares na análise do reconhecimento e 

distribuição da herança aos filhos ilegítimos. Uma vez expressa em 

testamento, a vontade do testador (através do reconhecimento da filiação) 

―deveria‖ ser respeitada quando da partilha dos bens entre os herdeiros. 

Entre os 196 inventários consultados, 157 processos (88,5%) registravam 

inventariados com filhos, destes 63,1% tinham filhos legítimos e 31,8% 

filhos ilegítimos. Apenas em 8 inventários (5,1%) tem-se o registro de 

filhos legítimos e ilegítimos. Já dos 478 testamentos analisados 41,4% 

registravam testadores com filhos, entre os quais, 39,9% eram legítimos, 

60% ilegítimos e 4% registravam a presença tanto dos legítimos, quanto dos 

ilegítimos.  

Algumas questões foram levantadas ao identificar a ilegitimidade na 

documentação cartorial
224

. No que diz respeito à questão da transmissão da 

herança aos filhos ilegítimos, teriam estes os mesmos direitos que os 

legítimos? Uma vez constatado o direito aos bens, seriam eles realmente 

remetidos aos órfãos? Como eram aceitos, se eram, pelos filhos legítimos? 

E as viúvas, quais as suas reações perante aquele que, em alguns casos, era a 
                                                                                                                                                 

pessoas principais e ainda quaisquer outras tomem o estado de casados e se estabeleçam 

com suas famílias reguladas na parte que elegeram para a sua povoação, porque por este 

modo ficarão tendo mais amor à terra e maior conveniência do sossego dela e 

consequentemente ficarão mais obedientes às minhas reais ordens e os filhos que tiverem 

do matrimônio o façam ainda mais obedientes e vos ordeno me informeis se será 

conveniente mandar eu que só os casados possam entrar na Governança das Câmaras das 

vilas e se haverá suficiente número de casados para se poder praticar esta ordem...‖ Carta 

do Rei a D. Pedro de Almeida, Conde de Assumar, Lisboa, 22/03/1721. Revista do Arquivo 

Público Mineiro, v.31, 1980, p.95. Citado por LEWKOWICZ, Ida. As mulheres mineiras e 

o casamento: estratégias individuais e familiares nos séculos XVIII e XIX. História, São 

Paulo, 12:13-28, 1993. 
224

 Documentação pesquisada sob guarda do Arquivo Casa Borba Gato/Museu do 

Ouro/Sabará/IPHAN. Foram considerados 120 testamentos e 58 inventários, por 

apresentarem filhos legítimos e ilegítimos, objeto da pesquisa 

prova concreta do adultério de seus maridos? A leitura da documentação 

nos mostra que embora se registre (VER TABELAS 1 e 2) um número 

considerável de inventariados e testadores casados que possuíam filhos 

ilegítimos (50 e 112 respectivamente), há uma preocupação em argumentar 

que tais filhos tinham sido concebidos enquanto eram solteiros, o que lhes 

atribuía um status de filho natural e não adulterino.  

No que diz respeito ao homem da sociedade mineira no século XVIII, o que 

podemos perceber é que no corpus documental há uma predominância do 

―estereótipo‖ do habitante da colônia: homem branco, livre, solteiro e 

português.  

 

 

 

PERFIL DOS INVENTARIADOS 1713 – 1760 
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Estado 
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79,3 13,7 3,5 3,5 43,1 8,7 5,1 43,1 

 

Tabela 1 – Fonte: Planilhas contempladas pelo Projeto ―Memória Social e 

Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século XVIII‖ 

coordenado pela Professora Dra. Beatriz Ricardina de Magalhães, 

Departamento de História/FAFICH/UFMG 

 

 

PERFIL DOS TESTADORES 1716 – 1760 
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67,5 17,5 10,8 4,2 71,6 7,5 19,2 7,5 

 

Tabela 2 - Fonte: Planilhas contempladas pelo Projeto ―Memória Social e 

Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século XVIII‖ 

coordenado pela Professora Dra. Beatriz Ricardina de Magalhães, 

Departamento de História/FAFICH/UFMG 

 

 

Durante a análise da documentação dois inventários mostraram-se 

interessantes e expoentes do tratamento distinto que os ilegítimos recebiam 

de acordo com sua origem. No inventário do Capitão-Mor João Ferreira dos 

Santos, homem livre e casado com Maria Isabel de Bitancurt e Sá dos dez 

filhos, dois eram ilegítimos, mas concebidos enquanto solteiro, ou seja, 

eram filhos naturais
225

. A viúva logo no início do processo faz a declaração 

de filhos naturais em que se destaca um trecho  para demonstrar  a relação  

estabelecida entre  ela e os filhos de seu marido 

 

―(...)Declarou a cabeça de casal inventariante / que quando casou com o 

de/funto seu marido tinha esse dois filhoz hum por nome João, e outro 

Francisco, os quais tratava com estimação / e amor pondo-os a sua meza e 

que pelo [ilegível] e po isso herão tidos e vistos por filhos/ do dito seu 

marido / (...)declara ella / inventariante que suposto o defunto  seu marido 

no testamento com que / faleçeo não declarase os ditos par/do acima 

                                                           
225

 Categoria esta que predomina na declaração dos filhos ilegítimos na documentação 

pesquisada, sendo inseridos no convívio social por serem frutos de relacionamentos cujos 

pais não eram casados e aparentemente não tinham empecilhos para se unirem em 

matrimônio. 
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Francisco e João por seus / filhos com tudo que havia lhe disse / que o 

herão e que como tais os tratava e / e educava e nesta consideração que não 

/ tinha duvida a que emtrassem a he/rança com os mais filhos legitimos 

decla/rados no auto de invetario e [ilegível] e de como fez a dita 

declaração a/signou aqui com o dito juiz de orfãos.‖ (fl.2v). 

 

Manoel Dias Borges, homem branco, livre e casado com Maria Pereira da 

Silva declarou possuir um filho legítimo e três ilegítimos (reconhecimento 

feito em testamento). Como se vê no trecho a seguir a viúva, refere-se aos 

filhos ilegítimos de seu marido distinguindo naturais e adulterinos: 

 

―(...) E assim mais declarou ficara do dito seu / marido hua filha 

natural por nome Maria que sera de idade de quinze ou desasseis / annos a 

qual teve de uma sua escrava / em solteiro / Declarou mais ella inventariante 

que / o dito defunto seu marido declarou no testamento com que falesceo 

ti/nha dois filhos de uma mulher liberta / por nomes Gonçallo, e Francisco, 

com que se [ilegível] da dita declaração / que o defunto fez no testamento 

decla/rava ella inventariante serem filhos de hua mulher casada e que 

protestava ella inventariante não [ilegível] em que elles herdassem 

[ilegível] herança e que não lhe havião mais filhos nen descendentes 

legitimos / ou natrais (fl.2) 

 

Diante desta distinção, a viúva exigiu perante o Juiz de órfãos que os 

direitos dos filhos adulterinos fossem cassados, conforme se constata na 

declaração do escrivão:  

 

―(...)―Eu escrivão adiante nomeado vim de seu mandado logo aqui por elle 

dito juiz / dos orfoens foi mandado fazer este auto para se proceder a 

sobrepartilha / em observancia da sentença junta apensso q. alcançada 

contra os dois / orfoens Gonçallo e Francisco para efeyto de serem 

excluidos da heran/ça de seu pay Manoel Dias Borges por serem avidos de 

molher cazada coito punivel, dam/nado e reprovado por direyto comforme 

ao qual não devem suceder na herança o dito seu pay‖ (fl.4) 

Concluímos que a aceitação da ilegitimidade orienta-se segundo um 

tipo de ética familiar e social. Assim, no caso de Isabel de Bitancurt e Sá, 

temos o ―amor‖, a eqüidade e o respeito como pilares para sua 

argumentação de que os filhos naturais tinham também o direito de receber 

a parte do patrimônio do pai que lhes pertencia. No caso de Maria Pereira da 

Silva, cujo marido teria se desviado moralmente, o adultério é o argumento 

por ela utilizado para que aos filhos frutos do pecado‖ não fosse adjudicada 

parte nenhuma da herança.  

Contudo, o que percebemos é que patrimônio e sucessão não eram 

somente as preocupações e causas de omissão ou recusa no reconhecimento 

dos filhos ilegítimos. A origem da filiação era também um dos fatores que 

atuavam quando da sua declaração e reconhecimento. O que percebemos 

assim é que embora imoralidade e promiscuidade fossem condenadas pela 

Coroa Portuguesa e pela Igreja Católica, vemos uma sociedade que busca 

moldar e adequar o ideal metropolitano à realidade que a ela se apresentava. 

O concubinato e a formação de núcleos familiares estáveis era uma prática 

social que, mesmo discriminada pelas leis civis e eclesiásticas, acabou 

sendo ―tolerada‖ pelas estruturas institucionais. 
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O SABER (POUCO) DIFUNDIDO DA JUSTIÇA E 

MISERICÓRDIA: A IMPORTÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO DO 
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SOBRE O BRASIL COLÔNIA 

 

ANGELO ADRIANO FARIA DE ASSIS 

Doutorando - Universidade Federal Fluminense - RJ 

Docente - FAFI PRONAFOR - Além Paraíba MG 

 

 

Os estudos sobre os primórdios da colonização da América 

portuguesa e formação da sociedade brasileira recebem novas contribuições 

a cada dia, alimentadas pelo aparecimento de trabalhos inéditos, realizados 

através da recorrência às cada vez mais diversas fontes documentais, sendo 

muitas destas pesquisas desenvolvidas com a consulta a material ainda 

pouco ou nada explorado pelo trabalho do historiador. Somada a esta 

verdadeira revolução da noção de documento, contamos com o desdobrar 

dos festejos dos quinhentos anos da presença portuguesa na América, que, 

se não trouxe à tona uma discussão efetiva e mais abrangente a respeito das 

contribuições dos povos formadores e da situação hoje enfrentada de 

exclusão, diferenciação social e preconceitos na sociedade brasileira como 

desdobramentos do momento inicial, trouxe-nos, por outro lado, um 

aumento significativo do interesse por nosso passado, celebrado com 

lançamentos de literatura histórica dos mais relevantes, a incentivar novas 

pesquisas a atender as necessidades tanto do público específico quanto 

leigo. 

O crescimento, na historiografia brasileira, dos estudos calcados nos 

domínios da chamada História Cultural também tem contribuído para o 

incremento das análises históricas. A trabalhos já clássicos que tateavam a 

temática inquisitorial no mundo luso-americano, como as publicações da 

documentação referente à Primeira Visitação do Santo Ofício ao Brasil
226

, 

vieram-se juntar, ao longo de décadas, pesquisadores que usavam as fontes 

inquisitoriais em suas análises, como Arnold Wiznitzer, Anita Novinsky, 

Sonia Siqueira, Elias Lipiner, José Gonçalves de Salvador, e José Antônio 

Gonsalves de Mello, a partir da década de 1960, e, numa espécie de 

―terceira onda‖, Laura de Mello e Souza, Ronaldo Vainfas, Luiz Mott, e 

Evaldo Cabral de Mello, entre outros
227

. Em comum, apresentam, estes 

autores e suas respectivas obras, a utilização da documentação inquisitorial 

não apenas com o intuito de definir a estrutura e funcionamento da máquina 

inquisitorial, identificando seus principais objetivos e vítimas, mas 

igualmente buscando compreender a sociedade colonial brasílica e suas 

especificidades a partir de documentação de pouca recorrência mas de 

                                                           
226

 Primeira Visitação do Santo Officio ás partes do Brasil pelo licenciado Heitor Furtado 

de Mendonça capellão fidalgo del Rey nosso senhor e do seu desembargo, deputado do 

Santo Officio. Denunciações da Bahia 1591-593. São Paulo: Paulo Prado, 1925; Primeira 

Visitação do Santo Ofício às Partes do Brasil  Denunciações e Confissões de 

Pernambuco 1593-1595. Recife: FUNDARPE. Diretoria de Assuntos Culturais, 1984, 

Coleção Pernambucana, 2
a
 fase, vol. XIV. 

227
 WIZNITZER, Arnold. Os Judeus no Brasil Colonial. São Paulo: Pioneira/EDUSP, 

1966; NOVINSKY, Anita W. Cristãos Novos na Bahia: 1624-1654. São Paulo: 

Perspectiva/Ed. da Universidade de São Paulo, 1972; SIQUEIRA, Sonia Aparecida. A 

Inquisição Portuguesa e a Sociedade Colonial. São Paulo: Ática, 1978; LIPINER, Elias. Os 

judaizantes nas capitanias de cima (estudos sobre os cristãos-novos do Brasil nos séculos 

XVI e XVII). São Paulo: Brasiliense, 1969; SALVADOR, José Gonçalves. Os 

Cristãos-Novos: Povoamento e Conquista do Solo Brasileiro (1530-1680). São Paulo: 

Pioneira/EDUSP, 1976; GONSALVES DE MELLO, José Antônio. Gente da Nação: 

Cristãos-novos e judeus em Pernambuco, 1542-1654. 2
a
 ed. Recife: FUNDAJ, Editora 

Massangana, 1996; SOUZA, Laura de Mello e. O Diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria 

e religiosidade popular no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, e 

Inferno Atlântico: demonologia e colonização: séculos XVI-XVIII. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1993; VAINFAS, Ronaldo. Trópico dos Pecados: moral, sexualidade e 

Inquisição no Brasil. 2
a
 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, A Heresia dos Índios: 

catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, e Santo 

Ofício da Inquisição de Lisboa: Confissões da Bahia (organização Ronaldo VAINFAS). 

São Paulo: Companhia das Letras, 1997; MOTT, Luiz. Rosa Egipcíaca: uma santa africana 

no Brasil. Rio de Janeiro: Bertrand, 1993; MELLO, Evaldo Cabral de. O nome e o sangue: 

uma fraude genealógica no Pernambuco colonial. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. 
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riqueza incomparável e indispensável ao estudioso da colônia 

luso-americana. 

Uma quarta ou ―nova onda‖, atrevo-me a dizer, vem sendo formada 

pelas novas pesquisas a resultarem em dissertações e teses pelas mais 

diversas universidades brasileiras. E não são poucas. Vide, a título de 

exemplo, as recentes teses e dissertações defendidas na UFF do Rio de 

Janeiro, por mim, Angelo Adriano Faria de Assis, e pela professora Daniela 

Buono Calainho; na USP, pelos professores Ronald Raminelli, Carlos 

Eduardo Calassa, Lina Gorenstein da Silva e Suzana Maria de Souza 

Santos. Também no Nordeste – palco de muitos dos acontecimentos 

inquisitoriais no Brasil, encontramos pesquisadores ligado ao assunto, 

como Carlos André Macedo Cavalcanti
228

, doutorado pela UFPE. 

Apesar dos novos estudos sobre o tema e do grande interesse que 

desperta no público – seja acadêmico ou não -, não relutaria em afirmar que 

a temática inquisitorial, ainda que fértil, é seara – sem exageros - quase 

virgem, pouquíssimo explorada, e à espera de pesquisadores ávidos por 

                                                           
228

 ASSIS, Angelo Adriano Faria de. ―Um rabi escatológico na nova Lusitânia: Sociedade 

colonial e Inquisição no Nordeste quinhentista — o caso João Nunes‖. Dissertação de 

Mestrado apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal Fluminense, 

1998; CALAINHO, Daniela Buono. ―Metrópole das Mandingas: religiosidade negra e 

inquisição portuguesa no antigo regime‖. Tese de Doutorado apresentada ao Departamento 

de História da Universidade Federal Fluminense, 2000; RAMINELLI, Ronald. ―Tempo de 

Visitação‖. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de História da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 1990; 

CALAÇA, Carlos Eduardo. ―Cristãos-Novos Naturais do Reino e Moradores na Cidade do 

Rio de Janeiro‖. Dissertação de mestrado apresentada ao Departamento de História da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência Humanas da Universidade de São Paulo, 1999; 

FERREIRA DA SILVA, Lina Gorenstein. ―O sangue que lhes corre nas veias: Mulheres 

cristãs-novas do Rio de Janeiro, século XVII‖. Tese de Doutorado apresentada ao 

Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo, 1999; SOUSA SANTOS, Suzana Maria de. ―Além da 

Exclusão: convivência entre cristãos-novos e cristãos-velhos na Bahia setecentista‖. Tese 

de Doutorado apresentada ao Departamento de História da Universidade de São Paulo, 

2002; MACEDO CAVALCANTI, Carlos André. ―O Imaginário da Inquisição: 

Desmitologização de Valores no Tribunal do Santo Ofício, no Direito Inquisitorial e nas 

Narrativas do Medo de Bruxa (Portugal e Brasil, 1536 – 1821)‖. Tese de Doutorado 

apresentada ao Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, 2001. 

encontrar, dentre os milhares de processos adormecidos nos arquivos do 

Santo Ofício de Lisboa concernentes a indivíduos habitantes ou oriundos da 

colônia brasílica, informações riquíssimas sobre os mais diversos aspectos 

do Brasil colonial. 

Mais grave, sem dúvida, é o significativo abandono, um 

―quase-esquecimento‖ a que é legada esta documentação pelo historiador – 

ele próprio a lamentar repetidas vezes a carência de fontes para análises 

mais complexas do processo formador de nossa sociedade! Da mesma 

forma - e como desdobramento irreversível do descaso a este tipo de fontes 

- pouquíssimas são as obras didáticas em níveis fundamental e médio que 

abordam a presença inquisitorial no Brasil, ora dedicando-lhe poucas 

linhas, ora renegando-lhe a um silêncio perto do absoluto. Conseqüência 

imediata é o espanto que toma boa parte dos alunos – não raro, de terceiro 

grau – ao descobrirem a atuação do Santo Ofício em algumas capitanias 

brasílicas e existência de acusações e processos do Tribunal da Inquisição 

envolvendo habitantes do Brasil. 

Perde o aluno, mas também o professor, o historiador, e a História, 

ao abandonar fontes riquíssimas no trato de sua ciência, desprezando 

formas de tornar mais atrativa ao seu público uma disciplina que carrega 

ainda a densa pecha de que antes se decora do que aprende. 

Culpa nossa, historiadores, que, conforme apontava Jacques Le Goff 

em famoso verbete intitulado Documento/Monumento
229

, nem sempre 

demonstramos neutralidade em nossas análises ou escolhas historiográficas, 

posto que, ao definir cortes temáticos e selecionar fontes, utilizando 

algumas em detrimento de muitas outras, acabamos, invariavelmente, por 

dar conta de apenas uma das ilimitadas formas de historicizar o problema, 

deixando de lado enfoques outros e/ou temas importantíssimos para a 

compreensão de temáticas ainda nebulosas sobre o passado. 

Se a Inquisição é exemplo maior deste descaso a que são submetidos 

certos assuntos de nossa História, suas principais vítimas, motivo inicial 

para a sua criação no Mundo português em 1536, os cristãos-novos ou 

neoconversos – grupo de outrora judeus convertidos à força ao catolicismo 
                                                           
229

 LE GOFF, Jacques. ―Documento/Monumento‖. In: Enciclopédia Einaudi. Lisboa: 

Imprensa Nacional, vol. 1, 1984. 
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por mando do rei de Portugal com o intuito de impedir sua fuga em massa 

do reino, agora vivendo o monopólio católico – não são menos importantes, 

e fazem parte do mesmo quadro de quase completo desconhecimento por 

parte do público geral e mesmo especializado. 

Foram os cristãos-novos fundamentais para a montagem da 

estrutura colonizatória. Sem o capital de origem neoconversa, a Coroa 

portuguesa longe estaria de atingir os mesmos objetivos. Embora proibido o 

judaísmo, importantes indícios das tradições e cultura hebraicas 

sobreviveram e chegaram até nós através dos cristãos-novos e de sua 

resistência ao catolicismo dominante. Em nosso cotidiano, abraçamos 

costumes, hábitos crendices e tradições de origem judaica, repetindo-os sem 

conhecer deles a real origem. 

O próprio modo escolhido pelo IHGB para contar a História do 

Brasil na segunda metade do século XIX, diga-se de passagem, desprezava, 

na origem, outras contribuições que não as da fórmula 

portugueses-indígenas-negros como formadores de nossa cultura e 

nacionalidade. Esquecia-se, desde o início de nosso projeto de História, dos 

cristãos-novos e, igualmente, dos holandeses, franceses, espanhóis, 

ingleses, indivíduos de origem árabe, além do sem-número de diferenças 

existentes entre as diversas tribos indígenas e povos africanos, 

generalizados e englobados em categorias únicas e castradoras. 

Voltemos os olhos para a documentação produzida pelo Santo 

Ofício. As fontes inquisitoriais são compostas basicamente de denúncias e 

confissões feitas à Mesa Inquisitorial e processo delas resultantes, além de 

documentação burocrática, como os cadernos do promotor e a 

correspondência entre os inquisidores. Oferecem, no conjunto, não só a 

óbvia possibilidade de análise das especificidades que calcavam a 

religiosidade e a fé da sociedade colonial – como a ideologia religiosa, o 

imaginário da fé colonial, a atuação dos clérigos e as práticas populares em 

suas principais representações e heresias -, mas ainda indícios veementes 

sobre a estruturação econômica, política, cultural e social das regiões 

visitadas, num leque que se estende das formas de moradia, alimentação, 

festas e confraternização dos denunciados, confitentes e/ou acusadores, até 

as intrigas na disputa pelo poder local, passando por feitiços de amor, 

concubinatos, homoerotismo, vinganças pessoais, assuntos do cotidiano, 

panoramas da sociedade local etc. 

Ao Brasil, temos conhecimento de haver o Santo Ofício de Lisboa – 

a quem estava atrelada a colônia luso-americana – enviado três visitações 

oficiais, a saber: entre 1591-95, cobrindo Salvador e Recôncavo baiano, 

Pernambuco, Itamaracá e Paraíba, então há pouco conquistada e pacificada 

pelos portugueses (inclusive, com alguns dos que lutaram na guerra de 

conquista sendo acusados e processados pela Inquisição); uma segunda 

visitação seria enviada à Bahia entre os anos de 1618-20 e, uma terceira, ao 

Grão Pará, entre 1763-69. áreas que, afora as preocupações de cariz 

religioso que deram origem à presença dos séqüitos inquisitoriais, não por 

acaso, representavam papel estratégico para os interesses econômicos e 

colonizatórios portugueses no momento em que foram visitadas. 

Se a documentação inquisitorial não traça um panorama completo 

sobre o Brasil colonial, limitando-se a determinadas áreas em que esteve 

presente, desvenda-nos, em contrapartida, aspectos das regiões de maior 

pujança, espaços de concentração humana e financeira intensa para os 

padrões coloniais, apontando ainda indícios comparativos para analisar a 

realidade das regiões não visitadas pelos representantes do Santo Tribunal. 

Afora as visitações, o Santo Ofício contava com representantes 

oficialmente nomeados, denominados familiares do Santo Ofício, 

responsáveis por zelar pela boa ordem religiosa e comunicar ao Tribunal de 

Lisboa quaisquer suspeitas de heresia ou desvirtuamento cristão, a 

possibilitar uma mais rápida atuação da Inquisição sobre os acusados. 

As fontes inquisitoriais mostram-se de relatos riquíssimos por se 

tratarem de documentação interna, ou seja: os inquisidores não esperavam 

que fosse um dia tornar-se pública, o que fazia mais fluida e menos 

despreocupada a escrita dos notários na construção literal dos passos do 

processo e anotação das sessões de depoimento. Sorte do historiador, 

brindado com detalhadas descrições do que ocorria na colônia pelos olhos 

dos representantes da Inquisição, dividindo com o próprio visitador e seu 

séqüito o espanto e desconhecimento com a realidade que presenciavam, 

bastante diversa da situação então vigente em Portugal. 
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Contudo, é fundamental salientarmos a necessidade de analisar a 

documentação inquisitorial (como qualquer outra, diga-se de passagem) 

através da utilização de filtros sobre o documento, tendo cuidado com as 

informações fornecidas pelas fontes. O historiador deve, antes, 

preocupar-se com o método indiciário, lendo nas entrelinhas das falas 

processuais, como diria o historiador italiano Carlo Ginzburg, realizando 

uma espécie de trabalho detetivesco, procurando provas efetivas dentre as 

evidências muitas vezes efêmeras
230

. 

Em sala de aula, o trabalho do professor de História com as fontes 

inquisitoriais deve seguir o mesmo cuidado realizado pelo historiador em 

suas pesquisas. Afinal, embora em linguagens e graduações diferenciadas, 

faz-se com os alunos igualmente um debate entre as fontes para criar-se 

uma visão histórica de determinado objeto de estudo. A responsabilidade do 

professor enquanto mediador deste diálogo entre aluno e fonte documental 

histórica, deve ser ainda mais apurada, orientando os alunos nas indagações 

ao documento, auxiliando na construção de conceitos, mas também 

fazendo-o criticar as fontes, princípio de qualquer análise histórica, 

evitando a qualquer custo a imposição de ―verdades‖ que não possam ser 

presumidas pela crítica à documentação. 

Este tipo de trabalho de análise, urge reafirmarmos, visa não apenas 

incentivar o despertar do interesse histórico no aluno, mas fazê-lo através de 

seus personagens, indivíduos com sentimentos particulares, desejos, medos 

e interesses próprios, e não simplesmente dos fatos acabados. Trata-se, com 

o perdão do termo, de ―humanizar‖ a História, distanciando-a a passos 

rápidos dos heróis e mitos que alimentava outrora aguçando no aluno a 

noção de cidadania e responsabilidade sobre a realidade social, criando, 

antes de possíveis novos que historiadores, indivíduos críticos e conscientes 

de seus papéis na construção histórica. 

Mas, o que usar para o debate historiográfico em sala de aula sobre 

Inquisição? Além de denúncias e confissões feitas aos visitadores – 

documentação mais acessível devido às publicações recentes -, trechos de 

processos inquisitoriais, capítulos (ou partes) de autores que se debruçaram 
                                                           
230

 GINZBURG, Carlo. ―O inquisidor como antropólogo: uma analogia e suas 

implicações‖. In: A micro-história e outros ensaios. Lisboa: Difel, 1991. 

sobre o tema em suas obras, tornando mais palatável a compreensão do 

estilo processual e, como material de apoio, a consulta a nossos (tão 

abandonados em sala de aula!) cronistas, muitos diretamente ligados em 

algum sentido à estrutura inquisitorial, como Frei Vicente do Salvador, Pe 

Fernão Cardim, Gândavo, Ambrósio Fernandes Brandão, Antonil, Pe Jorge 

Benci, Pe Antônio Vieira, entre tantos outros. Ainda como apoio, uma 

valiosíssima iconografia sobre o tema, principalmente do pintor espanhol 

Goya, ainda tímida mas bastante interessante filmografia sobre o tema e 

suas variantes vem ganhando corpo. Tão importante quanto o material 

utilizado é, sem dúvida – urge reafirmarmos -, o cuidado no manejo com 

quaisquer tipos de fontes, evitando conclusões generalizadas e/ou 

preconceituosas, posto que o papel do historiador está na discussão e análise 

teórica, e não na opinião pessoal. 

Cuidado, contudo, em não alimentarmos lugares-comuns em nossas 

análises sobre a temática inquisitorial. A Inquisição não foi mais ou menos 

cruel do que outras instituições existentes à sua época. Tinha seus objetivos 

e os seguia à risca, embora, com olhares de século XXI, tendamos a não 

aceitá-los. Não sejamos, contudo, nós, os inquisidores da Inquisição: é 

preciso compreendê-la dentro de sua realidade. E, para tal, levar o Santo 

Ofício para a sala de aula, discutindo suas causas, estruturação, objetivos e 

conseqüência com os alunos é tarefa indispensável para o 

professor-historiador. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: COMO E PORQUE NÃO 

FAZER UMA HISTÓRIA IMPRESSIONISTA. 

 

COMO E PORQUE NÃO FAZER UMA HISTÓRIA 

IMPRESSIONISTA. 

 

Beatriz Ricardina Magalhães 

Doutora em História Social 

 

 

No campo do SABER PRODUZIDO e do SABER DIFUNDIDO há 

um muro alto e extenso, uma barreira quase intransponível. Contudo, 

algumas vezes ele consegue ser vazado. Isto significa que o saber histórico 

raramente transpõe a muralha para atingir os simples mortais. Sua difusão 

está ainda precariamente sendo medida. 

Decidimos participar deste Encontro por considerarmos muito 

instigante e provocativa a temática. Vimos, ultimamente, trabalhando em 

uma pesquisa empírica sobre Inventários e Testamentos do século XVIII. 

Além de produzirmos textos e ensaios sobre tais assuntos. Muito temos 

discutido sobre como fazer chegar ao grande público nossas conquistas. 

Hoje, portanto, temos o prazer de ouvir um bolsista  de IC do CNPq 

e duas ex-bolsistas de IC do CNPq apresentarem resultados parciais de suas 

pesquisas (tenho aqui a função introdutória da comunicação coordenada). 

Há um banco de dados de documentos cartorários referente a 

Comarca do Rio das Velhas, século XVIII em fase de finalização. Além da 

leitura e da coleta de dados, preenchimento de planilha, houve treinamento 

e estagiários (bolsistas) comprometidos com a produção de ensaios, de 

monografias e até de dissertações de Mestrado. Aqui, hoje, vocês terão uma 

amostra das virtualidades do acervo do Arquivo da Borba Gato. 

Tenho a nítida lembrança da fala de Lucien Febvre, em 1952, 

quando dizia textualmente que era a ―História Historizante uma forma de 

História que não é a nossa‖, ―ela pede pouco, faltam as idéias‖(FEBVRE, 

pp. 175, 156)
231

 e sugere a elaboração de uma história das estruturas, das 

transformações, não mais puramente narrativa, descritiva e dogmática. 

Ao acompanhar a Comunicação Coordenada apresentada neste 

encontro, no dia 15, sob o título: História, Currículo e Ensino de História, 

e, em especial, o trabalho da professora Maria Inês Salgado sobre o ensino 

de História. Nota-se que a tônica de seu enfoque foi a questão da 

transposição do conhecimento histórico produzido na Academia que 

raramente chega à escola básica. 

Ela traz ao nosso conhecimento, entre outros assuntos a 

manifestação de seus alunos universitários quando dizem das dificuldades 

por eles encontradas, tanto quando alunos na escola básica como depois, na 

regência de classe. Eles qualificam a História repassada como ―caricata‖ , 

―superficial‖, ―simplificadora‖ e ―vulgarizadora‖. Em seu texto a professora 

aborda a questão do conhecimento científico-pedagógico do professor, 

além dos currículos escolares, dos conteúdos programáticos dos métodos de 

ensino, dos livros didáticos. Problemas agravados pelos limites de tempo e 

das imposições escolares. 

Em sua pesquisa empírica, ao entrevistar seus alunos, (disciplina: 

Metodologia do ensino de História) percebeu o mal estar deles diante dessas 

questões. O que é ministrado na escola base, ainda, em sua grande maioria é 

a História historizante, o estudo dos fatos, a memorização de nomes e datas, 

deixando de lado a função crítica do conhecimento histórico, bem como a 

motivação fundamental que é o estudo do homem em todas as suas 

manifestações. 

A História historizante está aí. E isso nos impressiona e assusta, a nós e aos 

outros indivíduos atentos aos avanços do conhecimentos histórico. 

Refiro-me aos artigos de Hélio Gaspari. O primeiro publicado em 31 de 

março de 2002 sob o título: A sinfonia dos educatecas doidos,
232

 na Folha 
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232

 GASPARI, Hélio. A sinfonia dos educatecas doidos. Folha de São Paulo. SP: 31, 

março, 2002. A, Brasil, p.9. 
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de São de Paulo. O segundo em 07 de abril do mesmo ano, sob o título: Aos 

colegas, tudo.  Aos fatos e aos alunos, o rigor da lei
233

. 

O jornalista focalizou o livro: O Brasil Atual e a Mundialização. Um 

paradidático destinado aos alunos das 5as séries, cuja primeira edição foi 

publicada em 1997, seguida da reimpressão em 2001. A coordenação da 

obra coube à  Dra. Zilda Márcia Gricoli Iokoi, então chefe do Departamento 

de História da USP. 

Nesta obra o jornalista aponta 14 erros relacionados a nomes de 

personalidades ilustres com suas respectivas atribuições, assim como as 

datas e períodos em que atuaram. Como exemplos de alguns enganos, posso 

citar os nomes de Lúcio Costa que não foi calculista do projeto de Brasília, 

mas o seu arquiteto; Vinícius de Moraes foi embaixador e não diplomata; 

Gaspar Dutra não foi expedicionário; Celso Furtado não foi ministro de JK; 

a anistia não foi em 1988, mas em 1979. 

Hélio Gaspari, ao final, afirma que a professora reconheceu as falhas. A 

obra foi suspensa de circulação, assim como foi retirada das bibliotecas. 

Mas a questão não ficou por aí. Descontente com tais críticas ao livro e à 

autora, o Professor Fábio Bezerra de Brito as atribuiu ―`a maledicência de 

alguns setores da imprensa‖. No mesmo período, em 04 de abril de 2004, 

defendeu a obra indicando-a como representativa de uma concepção 

progressista da história(!!!). Os erros ! Ora... são fatuais... de ranço 

positivista... O que se pretendeu foi uma reflexão instigante! E como! 

O tema foi ainda motivo de algumas observações apoiando o jornalista no 

coluna Painel. Em 07 de abril o jornalista voltou à carga afirmando, entre 

outras coisas, que ―datas certas nada têm a ver com positivismo‖; e então 

lembra o 18 Brumário
234

  de Marx que em 87 páginas indica, corretamente, 

100 datas e 70 nomes... 

Posteriormente, ou melhor, até hoje, julho/2002, nada mais foi registrado no 

periódico referido, a respeito, embora eu saiba da indignação de alguns 
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234

 MARX, Karl. 18 Brumário de Louis Bonaparte e Kugenalmann, 6
o
 ed. SP: Paz e Terra, 

1997. 

professores. Esse debate mereceria melhor tratamento. E este aqui seria o 

fórum adequado. 

 

Voltando à questão de não fazer uma história impressionista e muito menos 

positivista, quero lembrar uma publicação recente ―Conversa com 

historiadores‖
235

 em que as nossas eminências na disciplina História, 

mostram um percurso de vida acadêmica sempre no sentido proposto por 

Febvre de fazer uma história das transformações, não mais puramente 

narrativa descritiva e dogmática como me referi acima. Na Introdução, 

assinada por Elias Thomé Saliba, há referência a uma carta de Capistrano de 

Abreu a João Lúcio de Azevedo
236

 em que o historiador afirma:  

 

―A História do Brasil dá a idéia de uma casa edificada na areia. É uma 

pessoa encostar-se numa parede, pois mais reforçada que pareça, e lá vai 

abaixo toda a grampiola‖ 

 

E ainda: 

 

 ―O ideal da História do Brasil seria uma... em que o lugar ocupado pelas 

guerras flamengas e castelhanas, passasse aos sucessos estranhos a tais 

sucessos. Talvez nossos netos consigam ver isto‖. 

 

 No livro ―Conversa Com Historiadores‖, Saliba enaltece a 

preocupação com as pesquisas dos 15 historiadores entrevistados. É a 

investigação documental a ferramenta sempre usada por todos eles. E 

encerra sua introdução com o seguinte: 

 

 ―Talvez seja conveniente terminar dizendo que a História pode não ser a 

melhor e nem a mais importante entre as ciências humanas e sociais, mas 

talvez tenha sido, pela sua iniludível vocação de prender-se ao fluxo do 

                                                           
235

 MORAES, José Geraldo Vinci de. Conversas com Historiadores brasileiros 
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passado e ás contingências da vida, a mais diretamente capaz de pensar as 

transformações do país. Porque, afinal, forjada na impermanência, presa aos 

fluxos da vida social, virada e revirada, inventada e reinventada pelos 

remoinhos do tempo, a História pode iluminar como um clarão 

emancipador o Brasil do presente – que é onde toda vocação do historiador 

começa e para onde toda a história deve retornar (MORAES, pp.7)  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA : A MICROFILMAGEM DE 

PRESERVAÇÃO E A                                                                       DINAMIZAÇÃO 

DA PESQUISA ACADÊMICA  

 

O SISTEMA DE CONCESSÃO DE MERCÊS E PRIVILÉGIOS 

REAIS EM MINAS COLONIAL. 

 

Carla Maria C.de Almeida
I
  

Carlos Leonardo Kelmer Mathias
II

 

 

 

O objetivo desta comunicação é apresentar, em linhas gerais, uma 

das propostas de pesquisa que nasceram articuladas ao projeto Resgate 

digital da identidade histórico-cultural de Minas Gerais: arquivos das 

câmaras de São João Del Rei, Barbacena e Tiradentes, visando ao 

aproveitamento acadêmico do material a ser microfilmado pelo referido 

projeto.  

A pesquisa que ora se apresenta busca estabelecer as articulações 

existentes entre a elite econômica mineira, a composição das câmaras 

municipais e o acesso às mercês e privilégios reais, integrando um objetivo 

mais genérico que é o de compreender a função dos poderes locais na 

sociedade colonial brasileira e suas relações com as instâncias centrais do 

Império Português. 

Neste sentido, também será realizada uma investigação do perfil 

produtivo de tal elite econômica, a forma como seus integrantes eram 

cooptados, os tipos de relacionamentos existentes no seio do grupo – como, 

por exemplo, relacionamentos mercantis ou de parentesco –, e a 

correspondência ou não do seu perfil econômico e desempenho político. 

Os marcos cronológicos desta pesquisa são os anos de 1750 e 1822, 

compreendendo dois momentos diversos da economia mineira, a saber, um 

primeiro  subperíodo de auge minerador (1750-1779), e um segundo 

(1780-1822) – denominado por Carla Almeida de acomodação evolutiva –, 
                                                           
I
 Professora Adjunta da UFJF 

II
 Graduando em História da UFJF – Bolsista da FAPEMIG 

quando, então, a economia da região sofreu um processo de diversificação 

da produção com tendências para a auto-suficiência
237

. Um dos objetivos 

centrais da pesquisa será verificar a correspondência ou não entre a 

composição das elites econômicas e a sua representação nas câmaras 

municipais nestes dois momentos distintos da conjuntura econômica 

mineira. 

Neste sentido, questões como: quais os critérios mais adequados 

para definir a composição das elites locais; como atuavam politicamente os 

homens que compunham a elite econômica da região; e finalmente a 

existência ou não de uma correspondência entre elite econômica e elite 

política, servirão de base para uma investigação acerca da composição das 

câmaras municipais, do sistema de concessão de mercês reais e das 

possibilidades dessa elite de ter acesso a tais benefícios. 

No sistema de concessão de mercês, cuja origem remonta às Guerras 

de Reconquista da Baixa Idade Média, o rei cedia terras e privilégios à 

aristocracia como forma de recompensar serviços prestados pelos súditos. 

Ulteriormente estendido até os domínios de além mar, este sistema foi 

caracterizado por concessões régias de ―postos administrativos e militares 

que podiam proporcionar, além dos vencimentos, privilégios mercantis, 

viagens marítimas em regime de exclusividade ou isenção de taxas e 

direitos alfandegários‖
238

. 

Segundo Ângela Xavier e Antônio Hespanha, ―a atividade de dar 

integra uma tríade de obrigações: dar, receber e restituir. Estes actos 

cimentavam a natureza das relações sociais e, a partir destas, das próprias 

relações políticas. Deste modo, o dom podia acabar por tornar-se um 

princípio e epifania do Poder‖
239

. Nesta perspectiva, o rei, conquanto 

tivesse o poder de dar e de retirar as mercês, via-se numa situação de 
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―obrigatoriedade‖ no sentido de recompensar um bom serviço de um dado 

vassalo que, por sua vez, embora a mercê lhe cabia enquanto um ―direito‖, 

também encontrava-se em posição de retribuição ao rei, uma vez que 

ocupar postos públicos era servir a este mesmo rei.  

Compreendendo-se o funcionamento de tal sistema, é possível 

vislumbrar a lógica de ação das redes de poder local e de sua articulação 

com as instâncias mais centrais do Império, assim como uma melhor 

investigação dos benefícios concedidos aos homens listados pelo provedor 

da fazenda, Domingos Pinheiro, como os mais ricos moradores do termo de 

São João Del Rei
240

. Malgrado tais considerações, a compreensão do 

referido sistema dentro da lógica de funcionamento da sociedade mineira 

colonial permite uma reflexão acerca da vinculação existente entre a 

concessão de benefícios reais e a maior ou menor possibilidade de 

acumulação de riquezas. 

Fruto do estreitamento de contatos entre historiadores brasileiros e 

portugueses, a nova tendência nos estudos da expansão colonial portuguesa 

e de seus domínios no além Tejo compreende o Império Português não 

enquanto um composto de regiões isoladas umas das outras, dotadas de 

determinações internas ou funcionando como um apêndice da metrópole 

mas, pelo contrário, como um vasto Império formado por regiões integradas 

e que tinha seus domínios estendidos desde a Índia e partes da China e 

Japão, passando pelo norte da África muçulmana e pelas costas ocidental e 

oriental africanas até o território do Brasil. 

O primeiro a pensar nestes termos foi o historiador inglês Charles 

Boxer, que procurou abordar o funcionamento integrado do conjunto do 

Império resguardando, ao mesmo tempo, as especificidades da ocupação de 

suas distintas áreas, resguardando as especificidades da ocupação de cada 

região. Concernente a isto – e mais especificamente em relação à temática 

dos poderes locais –, Boxer destacou a importância das câmaras e das 

irmandades leigas para a manutenção do Império. Seguindo esta linha 

interpretativa, Maria Fernanda Bicalho admite que as câmaras devem ser 
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 A referida lista foi mandada fazer em 1756 pelo Conselho de Marinha e Ultramar com o 

nome dos mais ricos moradores das Minas Gerais, buscando definir as pessoas mais 

capacitadas a contribuir para a reconstrução de Lisboa, destruída pelo terremoto de 1755. 

entendidas ainda como órgãos fundamentais de representação dos interesses 

e das demandas dos colonos
241

. 

Dotadas de patrimônio e finanças próprias, independentes do Real 

Erário, competia às câmaras editar posturas, processar e julgar os crimes de 

injúrias verbais, pequenos furtos e as infrações de seus editos (as causas de 

almotaçaria); resolver embates relativos a servidões públicas (caminhos, 

águas, etc.); cuidar do abastecimento, da política sanitária, da urbanização, 

da educação, dos serviços sociais além de terem responsabilidade sobre 

órfãos e enjeitados. Elas eram formadas através de um processo eleitoral 

cujos eleitores e candidatos a cargos só poderiam ser selecionados entre os 

―Homens Bons‖ da localidade. Dentre os cargos disputados encontravam-se 

os Juízes Ordinários, vereadores, procuradores, tesoureiros e, em alguns 

caos, o Juiz de Órfãos, Juiz Ordinário. 

Analisando o papel das câmaras municipais no período colonial, sua 

lógica de funcionamento e sua composição, poderemos compreender 

melhor os mecanismos de estabelecimento dos poderes locais e de suas 

vinculações com as instâncias administrativas centrais do Império 

Português. Não obstante, tal análise sobre as câmaras coloniais mineiras 

também possibilita refletir sobre a vinculação existente entre a ocupação de 

cargos públicos na administração colonial e a possibilidade de acumulação 

de riquezas.  

Nestes termos, é possível afirmar que na sociedade mineira colonial 

– sociedade esta de Antigo Regime – a capacidade individual dos 

integrantes da elite econômica em estabelecer estratégias, seja de 

casamento, de acúmulo de cargos e privilégios, de mercês reais garantidoras 

de prestígio social, do estabelecimento de redes interpessoais de poder, ou 

da diversificação eficaz de seus negócios, seria fundamental para o sucesso 

de suas trajetórias individuais. 

De porte deste arcabouço teórico, o tratamento dispensado às fontes 

busca unir, tal como propõe Emilia Votti da Costa, um abordagem macro 

com uma abordagem característica da micro-história, uma vez que, segundo 
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a autora, ―é impossível compreender uma sem a outra‖, pois ―as ações 

humanas constituem o ponto em que se resolve momentaneamente a tensão 

constante entre liberdade e necessidade‖
242

. Desta forma, a presente 

pesquisa conjuga os métodos mais tradicionais da história econômica e 

social (utilização de fontes massivas com tratamento serial) com a análise 

mais qualitativa das fontes, típicos da prosopografia e da micro-história
243

. 

Neste sentido, a presente pesquisa busca contribuir com a 

historiografia revisionista sobre Minas Gerais, ainda tão recente e que trava 

uma luta acirrada conta as noções de ―decadência‖ e ―estagnação, tão 

amplamente difundidas, não só nos meios acadêmicos, mas também na 

própria consciência coletiva da população em geral. 
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 COSTA, Emilia Viotti da. Coroas de glória, lágrimas de sangue: a rebelião dos 

escravos de Demerara em 1823. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 19. 
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 Ver: STONE, Lawrence. Prosopography. Daedalus, v. 100, n. 1, inverno de 1971; 

GINZBURG, Carlos. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: A 
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imaterial: trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: COMO E PORQUE  NÃO FAZER UMA 
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LEGADOS: REPRESENTAÇÃO DA DEVOÇÃO BARROCA NA COMARCA 

DO RIO DAS VELHAS 1716 – 1755 

 

FERNANDA ALINA DE ALMEIDA ANDRADE 

GRADUANDA EM HISTÓRIA – UFMG 

 

 

Este estudo foi produzido a partir do meu trabalho junto ao projeto Memória Social e 

Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século XVIII. Trata-se de uma pesquisa 

fundamentada no uso de fontes primárias - os testamentos da Comarca do Rio das Velhas no 

período de 1716 a 1755
244

 - e busca apresentar as possibilidades provenientes da pesquisa 

empírica e do estudo de uma história serial e quantificada. Os testamentos constituem-se em  

uma fonte riquíssima para a investigação histórica e sua abrangência inclui a história social, 

cultural, a vida material, a vida cotidiana, dentre várias possibilidades. É uma documentação 

que permite o acesso ao homem comum do século XVIII – de portugueses a forros – sua 

moradia, sua família, seus filhos – legítimos ou não – seus bens, seus objetos pessoais, sua 

escravaria, sua fonte de renda, suas últimas vontades, seu enterro; enfim, um panorama da 

sociedade, da economia,   da família, do universo cultural na Comarca do Rio das Velhas. 

Entre 1707 e 1750, Portugal vivenciava o auge de sua cultura barroca: o Reinado de 

D. João V. Similar a sua metrópole, a Capitania de Minas Gerais e todas suas comarcas 

constituíam-se em uma sociedade profundamente marcada por essa cultura. A visão de 

mundo da época era formada pela crença na imortalidade da alma, na presença dos mortos na 

vida cotidiana e, principalmente, na existência concreta do Purgatório
245

. A crença do 

homem do setecentos no Purgatório – e conseqüentemente a preocupação para que a alma 

saísse desse estágio e alçasse aos céus – orientava os valores éticos e morais, as condutas e os 

hábitos da sociedade mineira do século XVIII. Ou seja, a vida após a morte representava a 

vida espiritual, o importante encontro com o sagrado; e esse encontro deveria ocorrer de bem 
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 Pertencentes ao acervo arquivístico da Casa Borba Gato/Iphan 
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 DAVES, Alexandre Pereira. Vaidades das Vaidades: Os homens, a morte e a religião  

nos testamentos da Comarca do Rio das Velhas (1716-1755). Tese de Mestrado: Belo 

Horizonte, Departamento de História. FAFICH / UFMG, 1998,  mimeo. 

com Deus e com os homens na terra. Para tanto, a cultura barroca criou a concepção da boa 

morte. O bem morrer representava a forma de encontro com a imortalidade, a quitação das 

dívidas terrenas, a remissão das culpas e dos pecados presentes na vida mundana.
246

 O 

fechamento da vida terrena e o início da imortalidade dava-se através de uma formalidade: o 

testamento.  

Na Capitania de Minas Gerais, o testamento não se resume a um documento cuja 

única finalidade é a sucessão de bens em benefício de herdeiros mas também, em um 

instrumento de salvação da alma. Para a sociedade barroca, o testamento simbolizava a 

passagem da vida terrena para o Além, sendo portanto, um documento necessário a todos os 

indivíduos, o que acarretou uma documentação que abrange grande parte da  sociedade 

mineira, das pretas forras aos burocratas
247

. É durante a preparação do testamento, que o 

homem comum fará um ajuste de contas de seus atos - o fim da vida mundana - e garantirá a 

ida de sua alma para o Reino dos Céus. É no testamento que o indivíduo declara seus filhos 

ilegítimos, alforria seus escravos, beneficia os mais pobres e quita suas dívidas. Além dessas 

atitudes cristãs para com a sua comunidade, o testamento revela uma preocupação extrema 

com a salvação individual da alma. Em uma sociedade marcada pela exteriorização 

ritualística da fé, como a sociedade barroca o era, essa preocupação revelava-se no cuidado 

com o cerimonial fúnebre, na busca da intercessão dos santos pela salvação da alma  – era 

dirigida a toda corte celeste, ao anjo da guarda e aos santos de devoção do fiel – pela 

instituição de sufrágios – orações pelos mortos -  no pagamento de missas em favor da alma 

do defunto, e pela distribuição dos legados.  

A pesquisa foi desenvolvida através da seleção de uma cláusula testamentária: a 

distribuição de legados. O direito sucessório do século XVIII garantia os direitos dos cônjuges 

enquanto meeiros dos bens e, aos filhos reconhecidos, era garantido o direito ao restante da 

herança.  Os legados eram doações feitas nos testamentos, provenientes de uma parte da 

herança que era de livre uso do testador: a terça. A terça poderia constituir-se em até 1/3 dos 

bens do testador, salvo suas dívidas, despesas com o funeral e os 2/3 de direito dos herdeiros 
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obrigatórios
248

. Os legados, enquanto doações de livre escolha, permite apreender valores e 

aspectos da mentalidade do homem setecentista. Para quem e por que era destinado  parte dos 

bens acumulados durante uma vida? Em que essas doações podem ser representativas das 

relações sociais, familiares e, também, da concepção individual da época? Através dessa 

prática de doações, tentaremos demonstrar a importância da salvação individual da alma e o 

universo relacional do homem mineiro setecentista. 

    Os legados poderiam ser pios ou profanos. Entende-se como legados pios as 

doações feitas a instituições religiosas, tais como: igrejas, irmandades, santos de devoção, 

conventos e hospitais. Os legados profanos abrangiam qualquer doação cuja finalidade não 

fosse, diretamente, a Igreja Católica: parentes, pobres, órfãos, cativos, etc. Em sua maioria, as 

doações eram feitas em dinheiro, mas poderiam ser objetos, ―trastes‖, roupas, animais, 

escravos, ―uma crioulinha‖, ―um moleque‖ ou ―um negro barbeiro‖. Às vezes, era 

condicionada a utilização desses bens: dote, obras, ornamento de altares,  educação de jovens 

ou para alforrias. Nota-se que a distribuição de legados abrange vários aspectos da 

mentalidade e do comportamento do homem barroco: a possibilidade de remissão dos 

pecados, a preocupação com o próximo e o temor de ir para o inferno. 

Para essa pesquisa foram analisados um total de 406 testamentos. Do total desses 

testamentos, 87% são de livres e 8% de forros
249

. 85% eram de brancos, 7% de negros e, 

apenas, 1% de pardos
250

. A extensão da documentação pesquisada só foi possível a partir do 

levantamento estatístico e do cruzamento de variáveis que a utilização do banco de dados 

possibilita.  

O hábito de se deixar legados era comum à quase totalidade, como pode ser 

percebido no GRAF. 1. O que permite definir essa prática como uma prerrogativa de extrema 

importância  para o cerimonial de passagem para a imortalidade. 

No GRAF II, tem-se o percentual entre os legados pios e profanos. O maior volume 

de doações destinava-se à Igreja Católica. Essa análise é fundamental para constatar a 

prioridade dada, pelo homem barroco, à salvação individual de sua alma. O dinheiro 
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 Sobre a prática da terça dos defuntos ver CHAMON, Carla Simone. O bem da alma: a 
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 É importante ressaltar que para poder testar era necessário ser livre. 
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 Em relação ao perfil dos testadores, em 5% e 7%  não foi possível definir a cor e a 

condição jurídica respectivamente.  

destinado à Igreja é uma garantia da remissão dos pecados de sua  vida mundana. A 

necessidade da salvação divina supera o caráter filantrópico da preocupação com o próximo. 

O medo do Purgatório, de certa forma, individualiza o homem. Essa sensibilidade perante a 

morte da sociedade mineira setecentista pode ser pesquisada por outras formas de doações 

pias, como a instituição da alma por herdeira universal e a instituição de missas destinadas ao 

próprio testador
251

. 

Nos GRAF. III discriminamos a destinação dos legados pios. Há um expressivo 

predomínio de doações paras as Irmandades, essa importância é derivada de mais de um 

fator. Primeiramente, as Irmandades configuravam-se em importantíssimos núcleos de 

convivência social, geralmente, elas correspondiam aos diferentes segmentos da sociedade. 

Havia as Irmandades exclusivas dos brancos - Santíssimo Sacramento – dos negros - Rosário 

dos Pretos – dos pardos - Nossa Senhora das Mercês - dentre outras. Elas representavam uma 

válvula de escape a uma rigidez social. O escravo, inserido em uma Irmandade, assumia, 

temporariamente, outro papel que não o de cativo, era um espaço que proporcionava uma 

participação cultural e formas de sociabilização. Além desse aspecto, as Irmandades possuíam 

um caráter assistencialista e caridoso para com seus irmãos, zelavam por eles em caso de 

doença, assistiam o funeral e garantiam as missas em tenção da alma de seus associados 

falecidos
252

. Os legados para as irmandades podiam ,também, corresponder ao pagamento 

de anuidades.  

Os hospitais recebiam uma menor parte. Esse valor devia-se ao fato de que as 

Irmandades supriam a função de ajuda aos enfermos – no século XVIII, a assistência social, 

na Colônia, era, em grande parte, praticada via Irmandades. Entretanto, a carência de 

instituições hospitalares era sentida, já em 1817; em Vila Rica, Saint-Hilaire escreveu: 

 

Existe em Vila Rica um hospital civil mantido pela Irmandade da Misericórdia, mas este 

estabelecimento apenas atesta a mais deplorável das negligências. Não é para lamentar que na 

capital de uma região que se diz cristã, e onde tantas somas se despendem para construir 

igrejas inúteis , não se tenha pensado e oferecer um asilo conveniente à pobreza sofredora? E 
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se os particulares são tão indiferentes ao cumprimento desse dever não é de se espantar que os 

governos não tenham tomado a menor disposição para suprir o seu pouco zelo?
253

 

 

Em seguida, temos 33% dos legados destinados para os Santos de devoção. Era um 

dinheiro encaminhado diretamente à Igreja, sob a forma de obras nas capela, ornamento de 

altares ou outros. A preocupação em designar esse dinheiro a um Santo, era uma forma de 

garantir a intercessão do mesmo pela alma do testador.  

A baixa taxa recebida pelos conventos – 2% - é em função da não difusão desses 

estabelecimentos na Colônia, a sua função de recolhimento era incompatível com a carência 

de mulheres brancas para o casamento. O governo português preocupado com o excesso de 

uniões ilegítimas, com o predomínio da mestiçagem e com a ―desordem‖ que essa população 

mestiça poderia causar, coibia o retorno de mulheres a Portugal e coibia a opção delas pela 

vida religiosa.
254

 Uma exceção, em Minas Gerais, é o Recolhimento de Nossa Senhora de 

Macaúbas de 1714. 

Dentre os legados profanos, pode-se perceber uma similaridade em relação ao 

elevado número de doações para as Irmandades: uma solidariedade praticada para com seus 

pares. A maior parte dos legados era para os próprios parentes, geralmente  para os mais 

pobres. Em geral, esses parentes eram sobrinhos – órfãos ou não – irmãs – comumente 

solteiras ou viúvas – ou os pais, se ainda fossem vivos. Os filhos geralmente participavam dos 

legados, além da herança, recebendo uma doação específica – uma roupa, animal, jóia ou 

escravo – ou, quando em moeda, com a sua utilização previamente determinada, para o dote 

ou para os estudos. Uma presença constante era a dos afilhados. Normalmente, vinha 

especificado filho ou filha de meu compadre ou comadre; isso demonstra um sentimento de 

obrigatoriedade em relação ao fato de se batizar uma pessoa. Em um tempo onde a vida  era 

fugaz e o número de órfãos altíssimo, o papel de apadrinhar uma criança acarretava uma 

grande responsabilidade cristã. Quando não era especificado os pais desses afilhados, pode-se 

deduzir que, boa parte deles, eram filhos ilegítimos não reconhecidos pelo testador. A 

existência de filhos ilegítimos era bastante comum nas Minas Gerais do século XVIII, em 
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 SAINT-HILAIRE, Auguste de. Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. São Paulo, ED. Da Universidade de São Paulo, 1978. Apud Campos, Adalgisa 
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 FIGUEIREDO, Luciano Raposo de Almeida. Barrocas Famílias: vida familiar em 

Minas Gerais no século XVIII. São Paulo, Hucitec, 1997, pg 21 – 30. 

função do alto número de relações ilícitas. Caso o testador não reconhecesse seus filhos no 

testamento, ele poderia prover esse filho de algum bem através dos legados
255

.  

O mais comum era as mulheres forras reconhecerem seus filhos, os homens 

dividiam-se entre a preocupação com a herança de seus filhos oriundos do casamento e a 

importância em se admitir os pecados na hora da morte. Às mulheres brancas e livres era 

impraticável assumir um fruto de uma relação ilícita. A ilegitimidade de um filho levou 

muitos pais a abandonarem essas crianças. A alta taxa de orfandade na Capitania é um dos 

motivos dos órfãos receberem 20% dos legados. Outra possibilidade é de o próprio testador 

ter abandonado um filho, legando dinheiro como forma de redimir sua culpa . 

As doações feitas aos pobres, ao contrário do que aparenta, não se constituía em uma 

prática caridosa. O dinheiro aos pobres era doado sob a condição de acompanhamento do 

funeral, o que no cerimonial barroco simbolizava a alma piedosa do defunto. 

Assim como as doações para Irmandades e parentes configuram uma preocupação, 

não com qualquer próximo, mas com alguém próximo socialmente; os donativos para a 

libertação dos cativos  privilegiava os escravos afetivamente próximos ao testador. Eram 

alforrias destinadas a escravos a muitos anos em companhia de seu dono ou com excelentes 

serviços prestados, por vezes os cativos recebiam donativos com a condição de servirem à 

família do testador por um período determinado de tempo. Um fato comum era a alforria dos 

próprios filhos e a libertação de escravas concubinadas com o testador.  

As mulheres eram as grandes beneficiadas no recebimento dos legados. As doações 

destinadas para alforrias beneficiavam, em maior número, as escravas. Dentre os testadores 

forros, a maioria eram mulheres, o que indica um maior poder aquisitivo das forras em 

relação aos homens na mesma condição jurídica. Uma hipótese para essa diferença seria  as 

uniões entre os senhores e as escravas, não raro elas tornaram-se companheiras de toda a vida 

e mães de seus filhos. 7% dos legados são destinados às donzelas para servirem como dote: 

―para que se casem‖, ―desde que sejam honestas‖. Também sob a condição de ser utilizado 

como dote, a maior parte do dinheiro encaminhado a órfãos e parentes era, também, 

destinado às mulheres. Deve-se observar o caráter moral dessa preferência. Era bastante 

comum que, para receber o dinheiro, a mulher tivesse que ser honesta. Havia uma 

preocupação com a moral e o comportamento feminino. Os legados eram uma forma a mais 
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de controle, seja induzindo ao casamento ou premiando o bom comportamento. Porém, as 

alforrias e o acesso a um determinado dinheiro provavelmente contribuíram para uma certa 

autonomia das mulheres e possibilitaram a elas uma mobilidade social. 

Tentou-se aqui apresentar algumas possibilidades de estudo utilizando-se da prática 

de legados. Este texto é apenas uma introdução às diversas abordagens possíveis à história de 

Minas Gerais do século XVIII através de seus testamentos. 

 

                                                                   

                                                    

 

GRÁFICO I 

FONTE: Projeto Memória Social e Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século 

XVIII 

 

 

 

 

GRÁFICO II 

FONTE: Projeto Memória Social e Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século 

XVIII 
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GRÁFICO III -  

FONTE: Projeto Memória Social e Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO IV 

FONTE: Projeto Memória Social e Administrativa da Comarca do Rio das Velhas no século 

XVIII 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: PEREGRINO, GALES, 

INFÂNCIA ABANDONADA E SISTEMA CARCERÁRIO EM 

MINAS COLONIAL E PROVINCIAL 

 

UM PEREGRINO MELANCÓLICO: CLÁUDIO MANUEL DA 

COSTA E SEU LIVRO OBRAS (1768) 

 

Heloisa de Meira Lopes 

 

O trabalho que ora apresentamos resultou de um projeto de iniciação 

científica, no qual nos dedicamos a observar o modo como Cláudio Manuel 

da Costa trabalhou as imagem do peregrino e do melancólico. Essas 

imagens são muito significativas na obra de Cláudio Manuel. O poeta 

diversas vezes se auto-titula melancólico ou peregrino, o que nos permitiu 

identificar um caracter conflitante, no que diz respeito a representação das 

imagens. 

Concluída essa etapa de nosso estudo, hoje nos empreendemos em 

analisar  as imagens acima descrita e ainda a representação da natureza nos 

sonetos de Cláudio Manuel, o que vem a corroborar com o aspecto 

conflitante presente nos versos claudianos. 

Essa comunicação busca apresentar os aspectos que o peregrino e o 

melancólico assumem nos sonetos de Cláudio Manuel da Costa. 

Para a realização desse trabalho partimos do pressuposto de que o 

peregrino vive pelo futuro, na convicção de alcançar o objetivo que o levou 

a peregrinar; já o melancólico confina-se às lembranças passadas, 

enunciando sua desventura presente, e por fim, um futuro sem perspectivas. 

Diante disso, nosso primeiro propósito foi observar a forma 

representativa que essas imagens admitem ao serem trabalhadas por 

Cláudio. 

1-  Nossa análise das imagens peregrina e melancólica nos sonetos 

de Cláudio se deu a partir de quatro etapas. As duas primeiras foram de 

caráter exploratório; sendo que as seguintes podem ser tidas como 

promotoras diretas dos resultados que obtivemos. 

No primeiro momento, nos restringimos a assimilar tanto quanto 

possível, os termos e as formas trabalhadas por Cláudio na construção de 

seus poemas. Num segundo instante nos detivemos às questões teóricas que 

dizem respeito ao melancólico e ao peregrino. E a partir desse ponto 

identificamos o perfil representativo de ambas as imagens, o que nos 

remeteu diretamente à terceira etapa do trabalho. 

Das 43 referências ao termo peregrino na obra de Cláudio, 

enfatizamos em nosso trabalho a noção de peregrino enquanto ser que 

caminha, que possui uma perspectiva futura, em busca de algo. Sendo ele 

um detentor do espírito de segurança, perseverança e fortaleza. Esse 

peregrino se associa algumas vezes a persona poética de Cláudio Manuel 

(os sonetos I e XV e a Epístola I podem comprovar o sobredito). 

A melancolia foi abordada por Cláudio enquanto sentimento a ser 

apreendido tanto pelos personagens de seus versos quanto pela natureza. 

Causadora de um mal incomensurável ela é representado como promotora 

da dúvida, da desordem interna e da perda do  interesse pela vida. Como 

aliada da melancolia temos a manifestação da memória que se projeta 

causando um acréscimo no sofrimento do eu lírico. 

O que caracteriza um distanciamento real entre a figura do peregrino 

e do melancólico nos poemas de Cláudio é a direção para qual o olhar deles 

de voltam; a do primeiro direciona-se para o futuro enquanto que para o 

melancólico sua vida é representada pelo tempo (presente/passado) sem 

projeção de futuro. 

O último ponto que observamos neste estudo, diz respeito, a 

inserção de Cláudio numa tradição literária ao representar o peregrino e a 

melancolia. Essas imagens não devem ser vistas em sua obra como sendo 

expressão de sua individualidade poética, mas sim como tópicas das quais 

ele se apropria ao compor, a exemplo de outros tantos poetas como: 

Marquesa de Alorna; Francisco Rodrigues Lobo e Bocage. 

1.1  Nos poemas de Cláudio Manuel o peregrino se assimila à figura 

feminina; aos pastores; à paisagem arcádica e também a uma paisagem 

diferenciada de composição rochosa, identificada como o rústico solo 

mineiro, o berço desse poeta. Admitindo-se que esses são os cenários e 

personagens típicos dos versos de Cláudio Manuel, temos aqui uma imagem 

que se integra à obra não exercendo apenas um papel singular nas peças, 

mas assinalando uma fidelidade à beleza feminina, ao amante, aos astros e 

aos pastores. 
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1.2-  Uma vez lidos os sonetos de Cláudio Manuel, são de fácil identificação 

os versos em que a tristeza profunda, o desalento e a dor irremediável se 

manifestam e em tons sombrios transformam personagens e cenários, 

denotando-lhes um caráter comumente chamado de melancólico. 

Em verdade, não somos aptos a responder o que faz de Cláudio Manuel um 

poeta melancólico, pois é de amplo conhecimento a capacidade dos poetas 

de criarem e se apropriarem de emoções que não lhe são próprias, mas que 

no entanto se fazem essenciais à construção dos topoi que desejam 

representar. O que, por outro lado, também não nos dá o direito de 

excluirmos a possibilidade de um poeta, e neste caso de Cláudio Manuel, 

desenvolver em seus versos algo que lhe seja intimamente próprio. 

Sergio Buarque, preocupado em situar cada obra desse poeta em seu 

contexto natural, considera que a base para essa poesia sentimentalista e 

nebulosa esteja no Barroco hispânico e português
256

, o que provoca um 

distanciamento de várias poesias de Cláudio Manuel da simplicidade e 

amenidade propostas pelo arcadismo. Não será excessivo acrescentarmos 

nesse caso o trabalho desenvolvido por Ronald Polito, que define como 

local de representação da melancolia o locus terrificus, lugar da provação, 

labirinto onde se encontra o mesmo: a mortal melancolia. 

Diante dessas evidências, trabalhadas por Sergio Buarque e Ronald 

Polito, por mais árcade que o poeta tenha procurado se manifestar, a 

paisagem em que os poemas melancólicos se inserem esquiva-se dos 

cenários arcádicos. A sua própria denominação pastoril apresenta-se como 

uma patente melancólica.        

O que mais nos inquieta ao lançarmos um olhar sobre ambas 

imagens simultaneamente, diz respeito, ao contraste assumido por elas, que 

nos leva a distanciá-las. Mas observando com minúcias veremos que essa 

tensão entre o peregrino e o melancólico tende a diminuir. O que queremos 

dizer é que essas figuras nos oferecem subsídios que nos permitem tanto 

aproximá-las como apartá-las. A partir dessa constatação buscaremos 

apontar os traços que lhe são comuns e destacar as disparidades que se 

apresentam em meio ao caminho que elas percorrem nos sonetos de Cláudio 

Manuel.            

                                                           

 

Ainda que nosso trabalho esteja em fase revisão, acreditamos que seja 

impossível fazermos alusão ao peregrino e ao melancólico simplesmente 

como antônimos, de maneira que Cláudio Manuel se bifurcasse ao 

adotá-los; pois o que seria do peregrino desprovido de estabilidade diante 

das inúmeras vias que se formam a sua frente, podendo ou não conduzi-lo a 

um futuro desejado? Talvez o soneto LXVI seja a melhor resposta para essa 

questão, ou seja, a ligação dessas imagens às características do melancólico. 



 

 

 

Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

156 

Bibliografia 

 

AGUIAR, Melânia Silva de. O jogo de oposições na poesia de Cláudio 

Manoel  da   Costa .Dissertação apresentada ao Departamento de Letras 

da UFMG. Belo Horizonte,   1973.134p. 

 

HOLANDA, Sergio Buarque de.  Capítulos  de  literatura colonial.  

Organização e introdução de Antonio Candido. São Paulo: Brasiliense, 

1996.177-409p. 

 

-----------------. Antologia dos  poetas  brasileiros  da  fase  colonial. São 

Paulo : Perspectiva,1979. p. 195-230. 

 

KLIBANSKY,  Raymond,  PANOFSRKY,  Erwin,  SAXL,  Aritz.   

Saturne  et   la mélancolie. Paris: Gallimard, 1989. 

 

KRISTEVA, Julia. Sol Negro: depresíon y melancolía. Traduccíon Mariela 

Sánchez Urdaneta. Caracas: Monte Ávila, 1991. 211p 

 

LAPA, Manuel Rodrigues. Subsídios para a  biografia  de  Cláudio  Manoel  

da  Costa. Revista do livro. Separata. Rio de Janeiro. n.9.p. 7-25, março, 

1958. 

 

MATOS, Olgária C. F.  O  iluminismo  visionário:  Benjamin,  leitor  de  

Descartes e Kant. São Paulo: Brasiliense, 1993. 184p. 

                                             

PROENÇA FILHO, Domício. A  poesia  dos  inconfidentes:  poesia   

completa. Rio de  Janeiro: Nova Aguilar, 1996 

 

SONTAG, Susan. Sob o  signo  de   Saturno.  In:  Sob  o  signo   de  

Saturno. Trad.  Ana  Maria Capovilla e Albino Poli Jr.  Ed:LEPM,1986. 

p. 85-104. 



 

 

 

Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

157 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: REPRESENTAÇÕES E 

FORMAS DE CONTROLE DO CORPO NO BRASIL (SÉCULOS 

XVIII E XIX) 

 

PRÉDICAS E PRÁTICAS SOBRE O CORPO NO BRASIL DO 

SÉCULO XVIII 

 

Jean Luiz Neves Abreu 

Mestre UFMG 

Professor de História – UNIVALE – MG 

Pesquisador do Núcleo de História Regional – 

 UNIVALE-MG 

 

 

Fruto das novas abordagens e da incorporação de novos objetos, a 

história do corpo tem sido colocada cada vez mais em relevância.
257

 O 

interesse pelo tema na historiografia brasileira pode ser detectado nos  

trabalhos dedicados à sexualidade, à mulher, às prédicas sobre o amor, a 

medicina e à vida privada.
258

 Abordado até o momento enquanto 

coadjuvante, o objetivo dessa comunicação é mostrar que o corpo foi objeto 

de diversas prédicas e práticas no século XVIII. 

As prédicas morais da época moderna demonstram como o controle 

sobre os corpos preocupava a Igreja.  Além da vigilância sobre a 

sexualidade, o homem deveria buscar controlar seu corpo de todas as 

formas. Tome-se como exemplo Nuno Marques Pereira que advertia sobre 
                                                           
257

 A relevância do tema  no Brasil pode ser comprovada no Dossiê: a história do corpo, 

com o texto de apresentação de Mary Del Priore e comentários de historiadores diversos, 

como Ronald Raminelli, Renato Pinto Venancio, Ronaldo Vainfas, entre outros. DEL 

PRIORE, Mary. "Dossiê: a história do corpo" Anais do Museu Paulista. São Paulo. Nova 

Série. VOL 03, jan/dez, 1995, p. 9-26 Também a Mesa redonda sobre o tema "Corpo e 

História", debatido durante o XIX Simpósio Nacional de História da ANPUH, 

Belo-Horizonte, Jul. 1997, indicam os múltiplos debates sobre o tema.  
258

 DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo, p. 333; DEL PRIORE, Mary. Viagem pelo 

interior do corpo feminino, Revista brasileira de História. V. 19, n.37, São Paulo, Set. 

1999; CARNEIRO, Henrique. A Igreja, a medicina e o amor: prédicas moralistas da época 

moderna em Portugal e no Brasil 

os perigos dos religiosos caírem no pecado da gula pelo "grande estrago que 

faz nos corpos". Aconselhando sobre esse perigo a um fiel que lhe pediu 

conselho dizia: "Senhor, que vos não domine o vício  da gula, enchendo a 

mesa de muitos pratos; e principalmente fugi de ceias largas e comeres 

flatulentos. Porque as muitas iguarias costumam fazer ruim cozimento no 

estômago, e por isso tem acontecido morrerem muitos de repente."
259

 Nuno 

Marques Pereira nos oferece uma dietética com finalidades espirituais: 

"Comei fruta por fruta, e não a fartar. Porque parece, que assim como nela 

veio a nossos primeiros pais o pecado e a nós a culpa original , também nos 

vêm várias enfermidades do corpo."
260

  

Tais preceitos faziam eco a reflexão greco-clássica da medicina 

pré-cristã que defendia que o governo do corpo e seu controle começava 

pelo controle da alimentação
261

. Seguindo os princípios da patologia 

humoral, uma má alimentação podia contribuir para o desequilíbrio dos 

humores tornando o corpo suscetível as doenças.
262

 De acordo com Piero 

Camporesi, a teologia católica se apropriou da teoria clássica dos humores. 

Na perspectiva da Igreja, o desequilíbrio humoral foi proveniente do pecado 

original e a gula fruto da tentação do demônio. Para conquistar o equilíbrio 

perdido o homem deveria levar uma vida ascética, buscando  controlar sua 

alimentação. Era fundamentado na teoria galênica e hipocrática que Nuno 

Marques Pereira mencionava os atributos positivos do vinho, pois este 

"aviva os espíritos, favorece o sangue [...] tempera os humores, desterra as 

tristezas", desde que seu uso fosse moderado. Caso o homem beba em 

excesso pode causar danos ao corpo: "Priva-o tanto dos sentidos, que o 

torna pior que um bruto, pelos efeitos que lhe faz obrar." 
263

 

Um outro tema abordado pelas prédicas moralistas sobre o corpo é a 

questão do sofrimento físico. Nuno Marques Pereira afirmava que o homem 

era um ser condenado a suportar ―trabalhos, pobrezas e doenças, para 

                                                           
259

 PEREIRA, Nuno Marques. O peregrino da América, V. l, p. 313-314 
260

 Ibidem, p. 314 
261

 CAMPORESI, Piero.  Il Governo del corpo, p. 60 
262

 BETHENCOURT, Francisco. O imaginário da magia: feiticeiras, saludadores e 

nigromantes no século XVI, p. 116 
263

 PEREIRA, Nuno Maques.  Op. cit. ,p. 315 
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descontos das culpas‖
264

. Segundo o peregrino, ―quem cuida que há de ir 

gozar de Deus, sem primeiro passar pelas amarguras deste mundo está 

enganado.‖
265

  O peregrino tomava os santos como modelo em que 

deveriam se espalhar os homens, pois ―sendo de carne e osso, como nós [...] 

sofreram com admirável paciência suas dores e aflições muito maiores que 

as nossas, por amor de Cristo.‖
266

 O sofrimento da carne é exposto através 

de diversos exemplos: "S. Francisco de Assis teve tantas enfermidades de 

várias maneiras, que não ficou no seu corpo membro algum, que não 

sentisse grande dor e intensa paixão.[...] Santa Syncletica tinha as entranhas 

podres e os ossos carcomidos: e em lugar de cuspinho, cuspia e escarrava 

pedacinhos de bofes desfeitos e derretidos com os fogos, que a abrasavam, e 

ninguém a podia sofrer por seu mau cheiro: e ela tudo sofreu com alegria e 

desejava padecer mais por amor de Deus. 
267

 

Esse breve comentário sobre as prédicas nos dão uma idéia do 

investimento da Igreja no controle do corpo. Este controle, como 

procuramos demonstrar, ia além das questões relacionadas à sexualidade. A 

"reorganização das funções do corpo, dos gestos e dos hábitos"
268

 foi, como 

percebeu Mary Del Priore, o reflexo de um processo normatizador que 

tomou conta do Ocidente no período moderno. No caso da América 

Portuguesa, a Igreja foi uma das principais responsáveis por esse processo, 

tendo como aliada a medicina, que por sua vez tratava a doença como fruto 

do pecado. 

Se por um lado, compreender quais eram esses modelos de 

comportamento que passavam a reger as funções do corpo no contexto da 

época moderna, poderia ser uma forma de explicar como a sociedade 

colonial brasileira inseria-se nos moldes da cultura européia; por outro lado, 

investigar as práticas cotidianas, as relações que os homens e mulheres 

tinham com o seu corpo e como tais relações eram um possível indicativo 

do imbricamento de culturas diversas ou de modelos alternativos às normas 

                                                           
264

 Ibidem,  p. 318 
265

 Ibidem,  p. 318-319 
266

 Ibidem , V.1 p. 320-321 
267

 Ibidem,, V. 1 p. 321 
268

 DEL PRIORE, Mary. Ao sul do corpo...Op. cit.,, p.26 

impostas, aprofundaria o estudo sobre a especificidade do "viver em 

colônias". 

Embora ainda o estudo das práticas e dos cuidados com o corpo 

esteja ainda por se fazer, alguns elementos podem ser destacados. Uma das 

primeiras questões a ser observada é a distância que havia entre as prédicas 

e as práticas com relação ao controle do corpo. Diversas pesquisas 

demonstraram a distância entre o permitido e o praticado no que diz respeito 

à sexualidade.  

Em um estudo sobre a contravenção nas festas religiosas no século 

XVIII, Mary Del Priore mostra como as festas religiosas, a princípio 

voltadas para o adestramento do corpo e da alma, revelava-se em espaço 

secularizado. Os esforços da Igreja se mostram inúteis no tocante ao 

controle sexual e moral dos corpos. "O corpo sedutor, guloso e 

desobediente" indicava a existência de uma sociabilidade mais forte do que 

as normas clericais para disciplinar o corpo.
269

 Em ouras palavras, 

proibia-se os excessos do corpo. Some-se a isso, os concubinatos de 

clérigos, os tratos ilícitos, os amancebamentos entre senhores e escravas 

que conviviam ao lado do matrimônio abençoado pela Igreja.
270

 

  A relação que os colonos mantinham com o  corpo não era só de 

desregramento. Também procuravam fórmulas para prolongar a vida e 

evitar as enfermidades. Várias dessas fórmulas podiam ser encontradas nos 

lunários vendidos por ―cegos, mancos e aleijados pelas ruas e praças das 

cidades, vilas e lugares, pelo interesse que disso resulta‖, conforme indica 

Nuno Marques Pereira.
271

 Amplamente utilizados na Europa do período 

moderno, os lunários eram fiéis à concepção do homem-microcosmo e 

fundamentavam-se na idéia de que a saúde do corpo era influenciada pelo 

ciclo lunar.  

A considerar os indícios, é difícil afirmar que tais preceitos fossem 

seguidos. Os relatos demonstram, por exemplo, que muitas das 

                                                           
269

 DEL PRIORE, Mary. Deus dá licença ao diabo. A contravenção nas festas religiosas e 

igrejas paulistas no século XVIII, p. 89-106.  
270

 Ver sobre a vida sexual na América Portuguesa o estudo de VAINFAS, Ronaldo. 

Moralidades brasílicas: deleites sexuais e linguagem erótica na sociedade escravista, p. 

221-273 
271

 PEREIRA, Nuno Marques. Compêndio narrativo do peregrino da América, V. 2, p. 307  
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enfermidades que acometiam os colonos eram provocada por vermes. A 

causa desses vermes era atribuída ao consumo de ―muitos mantimentos 

frios, flatulentos, mal cozidos.‖
272

 Para se livrarem das doenças 

provenientes da má alimentação, falta de higiene e outros fatores, os 

colonos recorriam a várias estratégias.  

No tocante às enfermidades não há como dissociar os cuidados com 

o corpo das concepções religiosas. No imaginário popular, Devido à crença 

de que a doença estava associada a uma causa sobrenatural, uma das 

soluções a que mais recorriam homens e mulheres para se virem livres das 

mazelas do corpo, era recorrer aos santos. Uma prática bastante difundida 

pelos portugueses no Brasil do século XVIII era oferecê-los ex-votos, isto é, 

oferendas materiais — quadros, réplicas dos membros do corpo, utensílios 

domésticos — com a finalidade de curar os males do corpo.
273

 

Em uma tábua votiva de 1787, retribui-se o milagre que fez o Senhor 

de Matosinhos a ―Maria Angélica da Conceição, que estava com um frouxo 

de sangue sem esperanças de vida‖.
274

 Conforme registram algumas tábuas 

votivas, era comum também os escravos recorrerem aos santos para se 

livrarem do sofrimento que os acometia: ―mercê que fez Senhor de 

Matosinhos a João escravo de Maria Leme que estando gravemente 

enfermo doente, apegando-se com dito Senhor logo teve saúde, 1722.‖
275

 

Outro exemplo é uma tábua votiva em que João Amaro recorre a São 

Benedito para ser curado de uma febre.
276

  

Os ex-votos não deixam de ser uma prática de fé e devoção, mas uma 

devoção que colocava o corpo em primeiro plano.  O fato de homens e 

mulheres recorrerem aos ex-votos para curar os males que os afligiam não 

significa uma adesão aos princípios do cristianismo. As práticas de fé e 

piedade no Brasil colonial conviveram com outras de buscar a cura do 

corpo. Eugenia Maria que estava ―com uma pustema debaixo do peito‖ só 

recorreu aos santo de sua devoção após recorrer às ervas, simpatias e 

                                                           
272

 FERREYRA, Luis Gomes. Erario Mineral, p. 12 
273

Sobe a prática votiva no Brasil do século XVIII ver: ABREU, jean Luiz Neves.  O 

imaginário do milagre e a religiosidade popular, 2001  
274

 EX-VOTO, Legenda, Museu do Diamante, Diamantina, 1787 
275

EX-VOTO, Legenda, Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, Congonhas, 1722 
276

 EX-VOTO, Coleção de Pinturas do Museu da Inconfidência, Ouro Preto, século XVIII 

rezas.
277

 Associado à feitiçaria e atrelado ao universo da medicina popular, 

esses procedimentos eram utilizados principalmente por africanos, índios e 

mestiços no Brasil colonial.
278

 

Além de ervas e simpatias, havia remédios extraídos do próprio corpo 

humano. Piero Camporesi enfatiza que as próprias receitas da era 

pré-industrial permitem sentir de maneira mais palpável a materialidade do 

corpo. Havia, principalmente no universo popular, uma familiaridade com 

os dejetos do corpo humano, uma confiança com o impuro, o sórdido e o 

nauseabundo.
 279

  ―De todos pode a medicina tirar proveito. A saliva do 

homem em jejum, é boa contra a mordedura de serpente [...], a cera das 

orelhas, é remédio específico e infalível contra a cólica [...] a urina do 

homem pura resiste ao veneno da víbora, em bebendo algumas onças dela. 

O excremento do ventre humano, aplicado sobre bubões pestilentos, aplaca 

a dor e atrai para si o veneno com tanta eficácia, que brevemente saram 

todas as feridas da pele.
280

 

Prática comum no mundo ibérico, as receitas que utilizavam os 

produtos do corpo humano foram introduzidas no Brasil pelos 

colonizadores, onde as condições impostas pelo meio contribuíram para o 

emprego desses elementos.
281

 O cirurgião Luis Gomes Ferreyra, que andou 

pelas Minas no século XVIII, era um dos que incluía no seu receituário o 

excremento do corpo humano. Este era considerado ―o melhor remédio 

sobre todos‖. Ainda que fosse ―áspero e horroroso para se tomar pela boca‖, 

sua ingestão ―na quantidade que cada um lhe aparecer‖ era imprescindível 

no caso de picada de cobra.
282

  

Segundo nos parece, ao compartilhar dessas práticas, contrárias ao 

ascetismo da religião oficial, muitos homens e mulheres no Brasil colonial 

desenvolveram outra concepção em relação ao corpo e seus princípios, que 

revelava a existência de uma cultura  em que se misturavam elementos, 

africanos, indígenas e europeus. Há também elementos que nos remetem à 
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visão positiva do corpo;  do ―princípio da vida material e corporal‖, 

relacionados com o universo da cultura popular, e mais amplamente com 

"uma concepção de vida prática que caracteriza essa cultura‖, conforme 

assinalou Bakhtin.
 283

  

Nessa comunicação, nossa pretensão foi a de assinalar a relevância e 

algumas possibilidades de estudo da história do corpo enquanto forma de 

iluminar seus aspectos. Os indícios que permitem entrever a distância entre 

as prédicas e as práticas com relação ao corpo permitem mostrar os limites 

da normatização das funções e gestos do corpo. É possível também perceber 

como as relações que homens e mulheres mantinham com seu corpo 

estavam relacionadas não só com um universo cultural híbrido, mas 

também com as dificuldades impostas pela vida cotidiana. Numa sociedade 

em que a medicina era precária, homens e mulheres foram buscar prolongar 

a vida lançando mão de um vasto repertório que ia das orações e votos aos 

santos, às práticas mágicas e da medicina popular.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: A PRODUÇÃO DO SABER 

HISTÓRICO A PARTIR DOS REGISTROS PAROQUIAIS: VILA 

RICA – SÉCULOS XVIII E XIX 

 

ARTÍFICES E OFICIAIS MECÂNICOS EM VILA RICA NO 

SÉCULO XVIII: PINTORES E ENTALHADORES 

 

Jeaneth Xavier de Araújo
284

 

 

 

Qual a importância das artes e ofícios mecânicos do ponto de vista 

social e humano para a vida das populações na América portuguesa? O 

texto em questão trata dos artífices e artesãos responsáveis pela 

ornamentação e decoração dos templos religiosos, atuantes em Vila Rica no 

século XVIII.  

Na Idade Média o termo artista nomeava apenas indivíduos que 

exerciam as  Artes Liberais, que compreendiam o Trivium (Gramática, 

Dialética e Retórica) e Quadrivium (Geometria, Aritmética, Astronomia e 

Música)
 285

. Somente no final do século XIII, que artista passou a designar 

aquele dotado de habilidade técnica especial, artífice compreendia aos 

artesãos/artistas e Ofícios Mecânicos eram todas as atividades realizadas 

manualmente. Em Portugal no século XIV, o termo mester é sinônimo de 

ofício mecânico, homens de mesteres era expressão adotada para os oficiais 

mecânicos
286

. 

 O Banco de Dados para a  Paróquia de N. Sra. Do Pilar de Ouro 

Preto, concentra informações para o estudo que propomos. O Projeto 
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contempla a documentação de natureza paroquial (atas de batismos, 

casamentos e óbitos). Consideramos ainda os testamentos e inventários 

pertinentes, que se encontram no Arquivo da Paróquia do Pilar em Ouro 

Preto.  É possível  conferir  dados e reconstituir as famílias destes artistas, 

através dos assentos.  

 Fonte igualmente importante é o Censo dos Ofícios de 1746, 

produzido com o objetivo de recolher o pagamento da capitação referente 

aos 1º e 2º semestres do ano mencionado
287

. Nele constam nomes de 

artífices e oficiais mecânicos dos quais  abordamos apenas a mão-de-obra 

especializada. Do códice em questão elaboramos tabela e gráfico com 118 

nomes a partir do grupo profissional que nos interessa diretamente. Quanto 

aos carpinteiros e carapinas ocorreram 15 casos que receberam dupla 

classificação, pois no primeiro semestre declaravam uma ocupação e no 

segundo semestre declaravam outra, razão pela qual adotamos 

carapina/carpinteiro para 15 indivíduos. Entre os oficiais encontrados 

apareceram três violeiros, provavelmente dizia respeito ao fabricante do 

instrumento.  

Trata-se de fonte relevante por  listar os oficiais mecânicos 

residentes nas localidades de (Ouro Preto, Antônio Dias, Padre Faria, 

Itabira, Casa Branca, Itatiaia, Cachoeira) com as respectivas ocupações para 

1746. Como sabemos, as autoridades recomendavam a execução listas de 

habitantes para o reconhecimento do número efetivo de moradores visando 

a cobrança de taxas e impostos. Este censo de 1746, não foge à regra: 
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Censo dos Ofícios de 1746 

 

Ofícios Totais Ofícios  Totais 

Carpinteiros 40 Violeiros 3 

Ourives 25 Entalhadores 2 

Carapinas 21 Pintores 2 

Carapinas/Carpinteiros 15 Escultor 1 

Marceneiros 9  Total: 

118 

Fonte: ARQUIVO Público Mineiro. Pagamento da capitação 

referente aos 1º e 2º semestres. Ano 1746. Fundo: Casa dos 

Contos, 2027. 

 

Em 1735 a taxa de capitação foi adotada na capitania pelo 

governador Gomes Freire de Andrade, sendo extinta somente em 1750. 

Uma das razões alegadas pela Coroa para impor esta nova forma de 

cobrança era abarcar universo maior de colonos, não incidindo apenas sobre 

mineiros ou faiscadores, como ocorria no sistema de quintos. Todos os 

escravos maiores de doze anos independente do sexo eram taxados por 

cabeça, mesmo velhos e doentes. Também negros, mulatos e mestiços livres 

(se não tinham escravos a seu serviço), pagavam imposto sobre si. Artífices 

e trabalhadores, também eram tarifados. Oficinas, lojas e hospedarias eram 

divididas em pequenas, médias e grandes, com valor respectivo de acordo 

com sua categoria. A taxa de capitação devia ser paga em duas parcelas, 

caso contrário o devedor corria o risco de perder bens (escravos, 

mercadorias, objetos pessoais) como forma de quitação. Assim como 

escravos da mineração que não conseguiam significativa quantia de ouro,  

da mesma forma que poucos escravos que tinham sorte em encontrar maior 

quantidade deste metal, donos de oficinas, lojas e hospedarias mal 

sucedidos, todos eram taxados  e obrigados a pagar a mesma quantia dos 

estabelecimentos lucrativos. 
288

 

Herculano Mathias argumenta que nem sempre os levantamentos 

abrangiam a totalidade da população. Em alguns casos eram listados apenas 
                                                           
288

 BOXER, Charles. A idade de ouro do Brasil. São Paulo, Nacional, 1969. 

os fazendeiros, mineiros e comerciantes, ficando de fora a maioria dos 

habitantes de cada localidade. Altos funcionários e militares raramente 

eram relacionados, quando o principal interesse das autoridades, era saber o 

número efetivo de moradores que deveriam ser taxados e quanto pagariam, 

de acordo com classificações pré-estabelecidas 
289

. 

O fato de aparecerem poucos artistas neste Censo (dois 

entalhadores, um escultor, dois pintores) pode-se explicar que teriam 

declarado outras profissões, não entraram no censo por residirem à época 

em outras localidades, ou estariam executando obras em outras regiões visto 

tratar-se de profissão que exige grande mobilidade. Encontramos muitos 

carpinteiros, marceneiros e carapinas que poderiam ter executado trabalhos 

artísticos em igrejas. Como sabemos pedreiros desempenharam funções de 

arquitetos, a designação de pintor podia ser tanto para pintor de paredes 

como do executor da policromia em forros religiosos. 

Consta no Banco de Dados que o entalhador Antônio Rodrigues 

Quaresma, possuía cinco escravos também entalhadores a seu serviço, na 

década de 1740. O exemplo evidencia uso da mão-de-obra escrava sob 

direção do senhor. Tivemos conhecimento destes nomes devido a consultas 

às séries de batismo (Xavier, Joze, Emanuel e Francisco) e óbito (Manoel 

Courano). Antônio Rodrigues Quaresma é singularmente importante, pois 

foi louvado ,isto é,  perito ou expert no metier em 1754 nas obras de 

reconstrução da Matriz do Pilar de Ouro Preto. Faleceu sem testamento, 

entre os bens arrolados constavam: ―cento e sete imagens de vários santos 

de pau pertencentes e herança do defunto abintestado Antonio Rodrigues 

Quaresma‖ 
290

 . 

Antonio Henriques Cardozo, (listado no Censo dos Ofícios de 1746) 

entalhador, morador em Ouro Preto, natural de Lisboa. Ajustou, em 1745, a 

fatura da primitiva portada da Matriz do Pilar. Em 1747 acertou juntamente 
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com Francisco Xavier de Brito a talha da capela-mor da mesma matriz. 

Teve três filhos com Joanna Maria (natural da ilha do Fayal), batizados na 

Paróquia do Pilar: João, Alexandre e Joanna. Em  planilha de óbito do 

Banco de Dados consta que era dono do falecido Manoel e de sua mãe 

Joana
291

.  

Em 1750, o considerado carpinteiro Ventura Alves Carneiro, 

recebeu pela execução de magnífica talha do arco-cruzeiro da Matriz do 

Pilar. Ano depois fora louvado  nas obras da capela-mor do Pilar. Também 

realizou trabalhos na Matriz de Antônio Dias, capelas do Carmo e de São 

Francisco de Ouro Preto. Possuía os escravos Joaquim, Roza, João e 

Manoel
292

.  

Adotamos a expressão artífice em sentido genérico para contexto do 

setecentos mineiro. Conhecer o universo dos conflitos e disputas (motivos e 

desfechos), torna-se importante para entendermos esta população do século 

XVIII. Qual a trajetória dos portugueses ou mestiços que viveram e 

trabalharam na comarca de Vila Rica? Muitos ainda são completamente 

desconhecidos.  

Constatei a inexistência de limites entre os ofícios do grupo 

estudado. Tornou-se necessário agrupar as atividades de acordo com sua 

natureza, optei por reuni-las nas categorias: pintores (douradores) e 

entalhadores (escultores, santeiros, imaginários, marceneiros e 

carpinteiros). Tratamos daqueles que destacaram-se na cultura artística. 

Muitos transferiram-se de Portugal para este atrativo território e 

colaboraram na aprendizagem de mestiços. Nos canteiros de trabalho ou nas 

oficinas (ateliês) havia hierarquia - mestre, oficial e aprendiz- de acordo 

com antigas corporações medievais. A mão-de-obra era formada por 

homens livres, forros e escravos.  

Em Minas desde finais do XVII, as atividades auríferas exigiram 

organização de vários setores. A comarca de Vila Rica foi escolhida como 

foco privilegiado devido à sua relevância econômica e social, não sendo 
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possível empreender pesquisa sobre a história dos artífices e oficiais 

mecânicos, sem esclarecermos local e período para análise. Vila Rica foi 

caracterizada pelo rápido desenvolvimento urbano que propiciou 

concentração de enormes contingentes populacionais e trouxe extrema 

diversificação de atividades. Nela conviveram mineradores, comerciantes, 

ambulantes e artesãos, formando expressivas camadas médias. Para 

manutenção das necessidades básicas atuaram profissionais como ferreiros, 

carpinteiros, alfaiates, sapateiros, além dos pequenos agricultores voltados 

para o cultivo e atendimento da demanda micro-regional.  

Na América portuguesa, inicialmente as obras religiosas tinham 

procedência européia. No século XVII elas serviram de modelos para a 

produção em oficinas conventuais situadas no litoral. Já no dezoito, 

caracterizado pela interiorização da colonização, houve a proibição das 

ordens religiosas regulares em áreas mineradoras. Assim paulatinamente a 

fatura de imagens religiosas tornou-se produto de artistas leigos. 

Acentuaram-se as diferenças regionais, levando à criação de escolas 

autônomas como (pernambucana, baiana, carioca, mineira)
293

. No entanto, 

por todo o XVIII e parte do XIX continuou a importação de imagens vindas 

principalmente de Portugal.  

Nas Minas setecentistas entre os artigos de grande circulação, 

constavam os objetos de culto: imagens, oratórios, medalhas, estampas e 

tudo que dissesse respeito à vida católica. São elucidativos os trabalhos da 

profa. Beatriz Magalhães, que ao estudar testamentos e inventários, 

descortinam a vida cotidiana dos mineiros no século XVIII
294

. O aspecto 

devocional era característico da religiosidade dos povoadores provenientes 

de Portugal, que transplantaram seus costumes. Sabemos da vinda de 

acervo lusitano e de outras regiões (Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco), 

como também de mobiliário e vestuário. Contudo, as dificuldades no 

transporte, preços elevados, ocasionaram o desenvolvimento de produção 

própria. 

                                                           
293

 OLIVEIRA, Myriam Ribeiro de. A imagem religiosa no Brasil. São Paulo: Brasil 500 

anos, 2000. 
294

 MAGALHÃES, Beatriz Ricardina. A demanda do trivial. Belo Horizonte: Revista 

Brasileira de Estudos Políticos, 1987.  



 

 

 

Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 

165 

Nas vilas e cidades o Senado da Câmara encarregava-se de 

regulamentar a vida municipal, o fazia também no tocante aos ofícios 

mecânicos. No 1º livro de atas da CMOP (1711 a 1715), podemos ver um 

dos primeiros atos para ordenar o município no que diz respeito aos ofícios 

mecânicos: ―que todas as pessoas que tivessem lojas abertas e vendagens, e 

todos os oficias de qualquer ofício (...) tirassem novas licenças‖ 
295

.  

A partir de 1730 ocorre a reforma, reconstrução e ornamentação dos 

principais templos de Vila Rica (reconstrução da Igreja Matriz do Pilar após 

1730)
296

. Apesar de na terceira década do setecentos as catas auríferas já 

mostrarem sinais de esgotamento, este fato não será imediatamente sentido 

nas obras das capelas e matrizes. Pois a pobreza podia ser individual, mas 

quando escravos ou brancos pobres reuniam-se confrarialmente, eles 

adquiriam condições econômicas para construir belíssimas igrejas 

ornamentadas de ouro. Entretanto, já por volta de 1840 ou mais 

precisamente ―na segunda metade do oitocentos, tinham desaparecido os 

grandes entalhadores e artífices da Província‖.
297

 

 Ao estudarmos as corporações de ofícios é necessário ter em mente 

que cada região será constituída pelos trabalhadores necessários ao seu 

funcionamento. Em áreas rurais teremos artesãos ligados às atividades que 

darão suporte à agricultura, nos setores urbanos contaremos com artesãos 

necessários ao desenvolvimento citadino. Podemos basear-nos na origem e 

estrutura destas organizações apenas para termos vaga idéia de como elas 

teriam sido em Portugal, ou tentativa de funcionamento das mesmas na 

Íbero-América. 

Charles Boxer salienta que no fim do século XIV artesãos e 

trabalhadores das cidades portuguesas estavam agrupados em corporações. 

Apesar de todos serem considerados oficiais mecânicos, existia hierarquia 

das profissões. Nesta questão, o autor compartilha a mesma opinião de 
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estudiosos das demais corporações européias: esta diferenciação baseava-se 

no grau de dificuldade, exercício ou qualidade dos materiais empregados 

com ourives e vidraceiros no topo da escala e sapateiros na base. Cita a 

estratégia do arruamento: era usual na Idade Média que artesãos, 

comerciantes, donos de logeas e tendas, agrupassem em ruas ou bairros, de 

acordo com cada profissão. Como no restante da Europa, cada oficina 

possuía aprendizes e oficiais sobre direção do mestre. A jornada de trabalho 

era interrompida pelos vários dias santos, festas e feriados. Nestas 

comemorações cívicas ou religiosas os oficiais mecânicos eram obrigados a 

acompanhar as procissões com as respectivas bandeiras de seus ofícios, 

estas eram estampadas com imagem do santo protetor ou patrono.
298

 

Na América a câmara municipal tinha características distintas das 

similares portuguesas. Não tivemos as corporações de ofícios organizadas 

nos moldes lusitanos, nem a Casa dos Vinte e Quatro responsável pelas 

principais decisões de interesse dos oficiais mecânicos e por sua 

representação no Senado através do juiz do povo. Existiram organizações 

confrariais de alguns segmentos profissionais sob a bandeira de um santo 

patrono. Vieira Fazenda nas Antiqualhas do Rio de Janeiro descreve a 

situação destas bandeiras naquela cidade e menciona quais ofícios estavam 

ali representados e respectivos santos patronos.
299

  

Nas Minas como nas demais capitanias, existiam normas para reger 

as ocupações através das posturas das câmaras. Os oficiais mecânicos 

tinham que prestar exames no senado da câmara diante de um juiz de ofícios 

e obter licença para exercer sua profissão.
300

 Ao passo que pintores, 

douradores, entalhadores, escultores, considerados artistas liberais, também 

deveriam prestar exames para obtenção de licença, mas estes não se 

apresentavam às câmaras para serem examinados.  

Quanto às instituições de ensino artístico somente no  primeiro 

quartel do século XIX, Manuel da Costa Ataíde envia petição ao rei para 

                                                           
298

 BOXER, Charles. O império Colonial português. Op. cit. 
299

 FAZENDA, Vieira. Antiqualhas do Rio de Janeiro. RIHGB, vol. 140. Rio de 

Janeiro,1921.  
300

 VASCONCELOS, Salomão de.  Ofícios mecânicos em Vila Rica durante o século 

XVIII. Revista do SPHAN. Rio de Janeiro, n. 4, 1940. 
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que se crie escola de desenho e pintura em Mariana 
301

. No setecentos a 

aprendizagem deu-se no próprio canteiro de obras. Era comum o escravo de 

ganho, principalmente nas áreas urbanas. Estes viam-se obrigados a 

aprender ofício para serem alugados a terceiros. Caso conhecido foi do 

entalhador português Francisco  Vieira Servas que manteve sob seus 

ensinamentos o escravo Silvério Dias, propriedade de senhora marianense 

por um período de sete anos.  

 

― Silvério Dias – Entalhador (Mariana – 1815)  

Natural de Mariana, aprendeu durante sete anos, `a custa de sua senhora, D. 

Ana Pulqeria de Queiroz, com o fulano Servas, o oficio de entalhador...‖ 
302

 

                                                           
301

 BOSCHI, Caio César. O Barroco Mineiro: artes e trabalho. São Paulo, Brasiliense, 

1988.  
302

 Martins, Judith. Dicionário de artistas e artífices dos séculos XVIII e XIX em Minas 

Gerais. Rio de Janeiro, IPHAN, 1974. Vol. 1, p.246. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: COMO E PORQUE NÃO 

FAZER UMA HISTÓRIA IMPRESSIONISTA 

 

HOMENS DE DEUS: O CLERO SETECENTISTA MINEIRO 

ATRAVÉS DOS TESTAMENTOS DA COMARCA DO RIO DAS 

VELHAS (1716-1815) 

 

Michelle M. Freesz 

 

 

Este trabalho apresenta dados obtidos através do estudo de 150 

testamentos de religiosos, que viveram na Comarca do Rio das Velhas, 

produzidos entre os anos de 1716 e 1815 e que resultaram na monografia de 

bacharelado intitulada ―Homens de Deus: o clero setecentista mineiro 

através dos testamentos da Comarca do Rio das Velhas (1716-1815)‖. 

Os documentos aqui analisados são pertencentes ao acervo da Casa Borba 

Gato/Museu do Ouro de Sabará – IPHAN, e estão, em sua maioria, 

sistematizados através do banco de dados de testamentos do ―Projeto
303

 

Memória Social e Administrativa da Comarca do Rio das Velhas, no século 

XVIII‖, sob coordenação da Profa. Dra. Beatriz Ricardina de Magalhães.  

 

Os clérigos 

 Desde o final do século XVII e início do século XVIII, a região 

mineradora, que mais tarde iria compor a capitania das Minas Gerais, 

recebeu grande afluxo de aventureiros em busca de riqueza, e entre eles 

muitos clérigos regulares e seculares
304

. Nos despertou a atenção, o fato de 

                                                           
303

 Participei deste projeto como bolsista PIBIC/CNPq. 
304

 De acordo com Luís Mott: ―Desde que se erigiu em 1696 a primeira capela nas Minas 

Gerais, tendo como sacerdote pioneiro a celebrar na região o padre Francisco Gonçalves 

Lopes,centenas de presbíteros se dirigiam para a região, clérigos seculares do Hábito de 

São Pedro em quase sua totalidade, posto que a legislação proibia a construção aí de 

conventos de religiosos‖. Cf. MOTT, Luiz. Modelos de santidade para um clero devasso: a 

propósito das pinturas do cabido de Mariana, 1760. In: Revista do Departamento de 

História. Belo Horizonte: Fafich/UFMG, n.9, jun. 1989. p. 103. Em nossas pesquisas 

identificamos a grande maioria dos testadores como seculares do Hábito de São Pedro. 

muitos historiadores terem ressaltado os ―desvios de conduta e moral‖ 

destes clérigos que se dirigiram para a região das minas. Nas palavras de 

José Carrato, em seu estudo sobre a história religiosa de Minas Gerais no 

século XVIII: 

 

 ―O padre das Minas, como se vê, não leva seu trem de vida muito diferente 

de qualquer homem do século. É, tantas vezes, apenas um homem de batina. 

Quando a usa... O sacerdócio não é um apostolado, é uma profissão como 

qualquer outra. Ele é o filho-padre (...) que vai se tornar um desses muitos 

vigários displicentes da Igreja mineira. Esses párocos negligenciam o seu 

dever de combater os vícios, de verberar os abusos, de explicar a doutrina, 

de inculcar o bem e a virtude segundo a fórmula prescrita pelos cânones da 

Igreja‖
305

. 

 

Para entendermos melhor as atitudes de vida destes homens, foi 

preciso inseri-los no contexto histórico das minas setecentistas, procurando 

entender, sobretudo, a própria estrutura da Igreja neste período. 

Ficou patente que a legislação eclesiástica, se tornou muitas vezes 

impraticável frente à realidade colonial. O clero se adaptava às condições 

impostas pelo padroado e pela incapacidade, ou até mesmo descaso da 

Igreja, na sustentação e formação de seus pastores. 

De acordo com o direito de padroado e beneplácito régio, o rei português, 

como Grão Mestre da Ordem de Cristo, tinha o direito da cobrança dos 

dízimos, o que possibilitava a incorporação dos valores recolhidos pelo 

tributo eclesiástico, aos cofres da administração secular. Concedia-lhe 

                                                                                                                                                 

Apesar disso, não podemos descartar que, no primeiro momento do povoamento das 

Minas, muitos clérigos regulares para lá migraram, como se pode perceber nas palavras de 

Antonil: ―a mistura é de toda a condição de pessoas: homens e mulheres, moços e velhos, 

pobres e ricos, nobres e plebeus, seculares e clérigos, e religiosos de diversos institutos, 

muitos dos quais não têm no Brasil convento nem casa‖. Cf. BOSCHI, Caio César. ―Como 

os filhos de Israel no deserto‖? (ou a expulsão de eclesiásticos em Minas Gerais na 1
a. 

metade do século XVIII. In: Varia História. Belo Horizonte: Depto. de História da 

Fafich/UFMG, n.21, 1999. p.80. Ver ainda BOSCHI, 1986 p.80.  
305

 Apud HOORNAERT, Eduardo et al. História da igreja no Brasil: ensaio de 

interpretação a partir do povo. Petrópolis: Vozes, 1992. 2v. p. 186. 
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ainda, o direito de apresentar aos bispos os beneficiários para os cabidos, 

paróquias e capelanias coladas
306

, contribuindo para que a seleção destes 

clérigos nem sempre seguisse os trâmites legais aprovados pela Igreja. 

A coroa estipulava ainda, as côngruas dos bispos, cabidos e 

ministros diocesanos, assim como dos párocos das freguesias coladas. Estes 

valores, pagos muitas vezes com anos de atraso, foram considerados em 

muitos casos injustos pelos religiosos, além de só serem repassados a uma 

parcela mínima do total do clero
307

. O Estado não tinha interesse em 

aumentar o número dessas capelas colativas, o que aumentaria a despesa 

com as côngruas, apesar de o dinheiro destinado para esta função provir dos 

dízimos próprios das Igrejas, recolhidos para este fim
308

. 

Os bispos passaram então a atender o crescente número de almas, 

criando outras paróquias ―não-coladas‖, onde os párocos não recebiam 

côngrua da Real Fazenda e se sustentavam com dificuldades, por meio das 

assim chamadas ―conhecenças
309

‖.  

O descaso do Estado Português, com a ―formação das almas‖ de 

seus colonos, levou o aparelho religioso, portanto, a implementar estrutura 

tributária própria para sustentar seus sacerdotes; o ―baixo clero‖, 

marginalizado em relação às ―benesses‖ da realeza portuguesa, dependia da 

sustentação direta de seus fregueses, o que deu origem ao abuso de muitos 

párocos
310

. 

                                                           
306

 Nelas havia párocos selecionados por concurso e efetivados em seus cargos, com 

manutenção garantida pela Fazenda Real.  
307

 Somente o clero colado. 
308

 Sobre este assunto ver OLIVEIRA, Dom Oscar de. Os dízimos eclesiásticos do Brasil 

nos períodos da colônia e do império. Belo Horizonte: UFMG, 1964. p.148. (Coleção 

Estudos). 
309

 De acordo com o cônego Raimundo Trindade: ―conhecença é um dízimo pessoal, ou 

diminuta contribuição pecuniária pessoal que os fiéis que cumpriam os preceitos da 

confissão anual e da comunhão pascal por essa ocasião tributavam aos curas de almas‖. Cf. 

TRINDADE, Raimundo. Arquidiocese de Mariana. Vol.II, p.986. 
310

Guilherme Neves confirma a idéia de que ―com exceção de algumas áreas da capitania 

de Minas Gerais, quanto maior o afastamento do litoral, menor a densidade populacional, 

mais extensas as práticas de uma economia de subsistência, e mais ampla a autonomia em 

relação às autoridades centrais. Conseqüentemente, menos numerosas as ocasiões para os 

sacerdotes suplementarem suas magras côngruas com os rendimentos da sua estola. 

Em Minas Gerais, um outro problema bastante comum, foi a má formação 

do clero, dificultada ainda mais pela criação tardia de seu primeiro 

seminário
311

; sendo que, mesmo após a sua criação, muitos clérigos foram 

ordenados fora dos preceitos tridentinos, estipulados na legislação 

eclesiástica vigente, sobretudo nos períodos de Sé vacante
312

.  

 

Os dados  

O primeiro trabalho com as fontes foi identificar, entre os 

testamentos do acervo da casa Borba Gato – Museu do Ouro de 

Sabará/IPHAN, aqueles pertencentes a religiosos; após o que, fizemos uma 

lista onomástica dos 150 testadores encontrados.  

Passamos então a analisar dados referentes a estes clérigos, 

dividindo os resultados em três grupos: dados obtidos para todo o período 

trabalhado (1716 - 1815)
313

 e, para a possibilidade de nos atermos ao 

trabalho comparativo, dividimos os resultados em dois grupos menores: um 

abarcando os anos de 1716 a 1760, e o segundo entre 1761 e 1815.  

O volume de documentos encontrado para o primeiro período 

corresponde a apenas 21% do total dos testamentos trabalhados, enquanto 

79% correspondem ao segundo período. Esta discrepância já era esperada 

tendo-se em conta que no início do século XVIII a população da região 

                                                                                                                                                 

Inversamente, nos centros urbanos do litoral, de onde emanava o poder da Coroa (...) 

multiplicavam-se as oportunidades para serviços de todo tipo, que, ou somavam-se aos 

vencimentos fixados por alvarás e cartas régias, ou os substituíam completamente‖. Cf. 

NEVES, Guilherme P. E receberá a mercê: a Mesa da Consciência e Ordens e o clero 

secular no Brasil – 1808-1828. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997. p.181.  
311

 Somente em 20/12/1750, foi inaugurada, pelo primeiro bispo de Mariana, Dom Frei 

Manuel da Cruz, a primeira casa de formação para os candidatos ao sacerdócio, em solo 

mineiro: o antigo ―Seminário Nossa Senhora da Boa Morte‖.  
312

 O relaxamento no regime de ordenações foi constatado por Marcos Magalhães Aguiar 

em seus estudos sobre os processos De Genere et Moribus no Bispado de Mariana onde, 

segundo ele, foi possível observar ―certo desleixo e, em alguns casos, desconsideração com 

a legislação eclesiástica‖. Capelães e vida associativa na Capitania de Minas Gerais Cf. 

AGUIAR, Capelães e vida associativa na Capitania de Minas Gerais, 1997. p.85. Os 

períodos de Sé vacante eram caracterizados por intensa desordem administrativa, 

refletindo-se na formação e prática sacerdotais. 
313

 As datações levam em consideração o ano de feitura dos testamentos. 
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ainda era incipiente, sofrendo um aumento significativo ao longo dos anos, 

principalmente com a corrida pelo ouro; o número de clérigos teria também 

seguido esta mesma tendência, se fazendo cada vez mais necessários à 

medida que o número de almas aumentava
314

. 

Com relação à nacionalidade, 45% do total dos testadores eram de 

origem brasileira e 51% portuguesa. Os gráficos revelaram, tanto para o 

primeiro quanto para o segundo período, uma pequena diferença entre o 

valor percentual do número de brasileiros e portugueses, sendo estes 

últimos por volta de 10% a mais que os primeiros. 

No entanto ao analisarmos os resultados em intervalos de 10 anos, 

foi possível notar que o número de brasileiros sofre acréscimo considerável 

a partir da década de 80.  

Nos primeiros anos do século XVIII a população de clérigos, 

principalmente de origem brasileira, era pequena, até mesmo pela 

dificuldade de sua formação
315

, como já assinalamos.  

Ao analisarmos os dados relativos à naturalidade dos testadores 

entre 1716 e 1815, percebemos que a maioria dos portugueses provinha da 

região de Braga e do Porto enquanto, entre os brasileiros, a grande maioria 

era natural da região das Minas. 

Percebemos ainda, que de 1716 a 1760, entre os brasileiros, 

mineiros e pernambucanos apresentaram os mesmos percentuais (17%), 

seguidos de perto pelos baianos (13%). Isto talvez possa ser explicado por 

terem sido edificados, nestas regiões, os primeiros colégios
316

 jesuítas; 

                                                           
314

 Para entendemos o comportamento dos dados aqui apresentados devemos, primeiro, 

lembrarmo-nos que estamos trabalhando com testamentos, isto é, documentos feitos na 

preeminência da morte. Desta forma, quando observamos algum dado, ele nos remete a um 

período anterior.  
315

 Um dos grandes empecilhos à existência de um clero nativo, eram as restrições à 

admissão da raça indígena ou negra entre o clericato, como se pode perceber no texto das 

―Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia‖ Op. Cit., Livro Quinto, tít. LIII, 224, 

onde se apresenta como impedimento para se ordenar ao candidato que fizesse ―parte de 

nação hebrea, ou de qualquer outra infecta, ou de negro ou mulato‖. Discussões em torno 

deste assunto ver  FADEL, Op. cit, 1994;  VILLALTA, Op. cit., 1993 e AGUIAR, Op. cit., 

1997. 
316

 Durante o século XVI foram fundados três colégios jesuítas de grande importância na 

área educacional: o colégio da Bahia, o colégio do Rio de Janeiro e o colégio de Olinda, em 

colégios estes que formaram os primeiros seminaristas em território 

brasileiro. 

Entre os anos de 1761 e 1815, já com a presença do seminário de 

Mariana, o número de clérigos mineiros é incomparavelmente maior: 38%. 

Entre os naturais de Minas Gerais, encontramos o percentual predominante 

de 65% dos testadores provenientes da Comarca do Rio das Velhas, contra 

28% da Comarca de Vila Rica e 7% da Comarca do Rio das Mortes, 

levando-se em conta a divisão político-administrativa
317

 da região.  

 

Entre a norma e a prática 

Embora os testamentos não sejam os documentos mais indicados 

para estudos de cultura material, tentamos fazer um levantamento, dentro 

do possível, do nível de riqueza dos  150 clérigos identificados
318

 entre a 

documentação. Para efeito de comparação, apresentamos aqui os 

testamentos redigidos nas duas vilas mais antigas da Comarca: Sabará e 

Caeté
319

, entre os anos de 1716 e 1800
320

. 

Pelo tipo de imóveis e bens profissionais que possuíam, tentamos 

identificar algumas atividades desenvolvidas pelos testadores, paralelas ao 

sacerdócio. 

Entre os testadores de Sabará
321

, 33% desenvolviam atividades 

agropastoris, 8,4% mineração e a mesma porcentagem praticava penhora. 

Os testadores de Caeté
322

 apresentaram o seguinte quadro: 20% 

desenvolviam atividades agropastoris, e 30% mineração. Encontramos 

ainda um único indivíduo praticando agiotagem. 

                                                                                                                                                 

Pernambuco. De 1560 até meados do século XVIII os colégios tornaram-se os centros de 

formação sacerdotal da maior parte do clero brasileiro. HOORNAERT, Op. cit., 194. 
317

 De acordo com a divisão eclesiástica, teríamos 10,6% dos clérigos naturais da Comarca 

de Mariana, 6,4% da Comarca de São João Del Rei, 17% da Comarca de Vila Rica, 27,7% 

da Comarca de Caeté e 38% da Comarca de Sabará. 
318

 Foram levantadas as seguintes variáveis: nome, filiação, naturalidade, data de feitura do 

testamento e localidade onde foi redigido. 
319

 Estas vilas apresentaram os maiores volumes de documentos no período. 
320

 O período trabalhado corresponde aos códices fichados até o momento. 
321

 Ente os testadores de Sabará aqui apresentados 29,17% eram brasileiros, 58,33% 

portugueses. Não foi possível identificar 12,5% do total. 
322

 90% dos testadores eram portugueses. 
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HOONAERT confirma essa tendência do clero em desenvolver outras 

atividades e justifica: 

 

―É muito comum que durante o período colonial os clérigos sejam 

absorvidos por atividades profanas, seja de caráter comercial, seja de 

participação política. As côngruas dos clérigos nunca foram elevadas no 

período colonial. Era comum, portanto, que aqueles que desejassem levar 

uma vida de maior conforto se dedicassem à criação de gado ou a algum 

tipo de comércio‖
323

.  

 

Os dados obtidos contradizem um ponto bastante destacado nas 

―Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia
324

‖ - o exemplo de vida 

e bons costumes, que deveriam ser dados pelo clero aos seus fregueses. 

  No livro terceiro destas constituições estão descritos alguns 

comportamentos indesejáveis ao clero e suas punições, entre os quais ―usar 

de trato, e mercancia, e fazer fianças por ganhos, ou interesses‖. Mas é no 

Livro Quinto onde são descritos os piores crimes; os quais não deveriam ser 

cometidos por qualquer pessoa, sobretudo pelo clero. Aqui são citados a 

usura, as usuras paliadas
325

, advertindo ser ―a usura um doloso, e injusto 

lucro, roubo e latrocínio manifesto, que redunda em grande dano da 

Republica, e prejudica não somente ao bem espiritual d‘alma: mas também 

ao temporal do comercio humano‖
326

, e considerando um crime ainda pior a 

                                                           
323

 Op.Cit., p.184. 
324

 Constituições Primeiras do Arcebispo da Bahia: feitas e ordenadas pelo ilustríssimo e 

reverendíssimo Sr. D. Sebastião Monteiro da Vide, 5
O
. arcebispo do dito arcebispado, e do 

conselho de sua majestade,propostas e aceitas em o synodo diocesano, que o dito senhor 

celebrou em 12 de junho do anno de 1707. São Paulo: Typographia de Antônio Louzada 

Antunes, 1853.  
325

 ―Também se comete usura palliada quando se empresta dinheiro sob penhor, com tal 

condição, que, não tornando o dinheiro até certo tempo, fique vendido pela quantia, que se 

emprestou, sendo menos do que a cousa val com dinheiro na mão: ou se no emprestimo do 

dinheiro, ou de outra cousa se puzesse condição, ou pacto, que o que recebeo o emprestimo 

será obrigado a lhe comprar suas mercadorias, moer no seu engenho, ou outras obrigações 

semelhantes‖. Cf. Constituições Primeiras, Op. cit., Livro 5 - Tit. XV – 952, p.330. 
326

 Ibidem, Livro Quinto, tit. XIV-940, p.327. 

usura paliada, prevendo castigos até mesmo de  degredo para África e 

excomunhão. 

Apesar das advertências, três testadores, encontrados em nossa 

pesquisa, nos chamaram a atenção - Padre Felix da Silveira
327

 (1757), Padre 

Manoel Nunes Neto
328

 (1773), ambos residentes na Vila de Sabará, e o 

Padre Antônio Teixeira de Andrade
329

, morador da Vila Nova da Rainha de 

Caeté - por praticarem esta atividade, em sua forma mais ―condenável‖. 

No testamento do Padre Felix da Silveira (brasileiro), este relata ter 

vários penhores: uma ―verônica com seus trancelins‖, ―uma Senhora da 

Conceição com seu cordão e 4 cordões de ouro‖. Além disso, no 

levantamento das dívidas ativas encontramos: 15 oitavas de penhores da 

―Crioula Inácia‖; ―Breve da marca com sua corrente de fita, dois botões 

pequenos, uma cruz de ouro, um cordão de uma volta, duas facas de cabo de 

prata, 5 cordões pequenos e duas verônicas‖ de penhores de Maria da Mota; 

31 oitavas, um par de brincos,  um botão de ouro grande e uma cruz cravada 

de pedras de penhores de Maria Teresa; 39 oitavas de cordão de ouro de 

penhoras de ―Custódia Crioula‖; e ainda, dois pares de botões, anel de ouro, 

cruz de ouro, um botão pequeno, e uma Senhora da Conceição e 50 oitavas 

em penhores de Felipa Sergipana‖. Afirmava ainda, possuir: ¼ de engenho 

de açúcar em sociedade, uma roça, um rego de água ―no capão acima do 

Papa Farinha‖, um rego de água na ―Paragem chamada Cachoeira‖, e duas 

moradas de casas. Isto nos faz pensar que além de desenvolver as atividades 

de sacerdote e da prática da penhora, este homem possuía ainda outras, 

ligadas à mineração e à agricultura. 

Ao que parece, a penhora praticada pelo padre Manoel Nunes Neto 

(português) era um pouco mais comedida. Encontramos apenas a citação da 

dívida de um ―crioulo João Nunes‖, como ―o que ele dever por penhora‖. 

Já o Padre Antônio Teixeira de Andrade (português), morador da 

Vila de Caeté, apresenta uma lista com vinte e um nomes de devedores seus, 

aos quais ele atribui valores de dívidas e seus respectivos juros; ao que tudo 

indica, este sacerdote praticava também, o crime da usura. 

                                                           
327

 Arquivo da Casa Borba Gato – CPO - L20(33), f.39-44. 
328

 Arquivo da Casa Borba Gato – CPO - L28(43), f.254-257. 
329

 Arquivo da Casa Borba Gato – CPO - L13(22), f.65-69v. 
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Algumas considerações 

É preciso ressaltar que, apesar de elucidativos, os exemplos aqui 

citados, não devem ser entendidos como regra para a atuação do clero na 

Comarca do Rio das Velhas. Só podemos inferir que, entre este grupo, 

existiam aqueles que não conseguiam se livrar do apego aos bens materiais 

ou mesmo dos ―pecados da carne‖, agindo em desacordo com os preceitos 

pregados pelo Concilio Tridentino.   

Não nos cabe aqui julgar atitudes. Não nos é possível saber até que 

ponto, muitos assumiram o sacerdócio por vocação, ou apenas pela 

oportunidade de uma atividade remunerada. 

 Embora nem sempre as atitudes dos religiosos estudados 

condissessem com os ideais da Igreja, nem por isso podemos concluir que 

eram homens de pouca fé, ou como muitas vezes afirmou a historiografia, 

funcionários régios despreocupados com a propagação da fé cristã; 

poderíamos percebê-los, por vezes, como homens que procuravam adequar 

suas práticas de vida a uma realidade muitas vezes adversa. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: COMO E PORQUE NÃO 

FAZER UMA HISTÓRIA IMPRESSIONISTA 

 

AS ATIVIDADES DE CRÉDITO E USURA NA COMARCA DO RIO 

DAS VELHAS SETECENTISTAS: 1723-1754. 

 

Raphael Freitas Santos 

Graduando em História - UFMG 
 

Neste trabalho, proponho, a partir da documentação cartorária que 

se encontra hoje no Museu do Ouro/ Casa Borba Gato - IPHAN, fazer uma 

pesquisa serial, baseada em inventários e testamentos, abordando temas 

pertinentes ora à História Econômica, ora à História Social. O foco do 

estudo é a região da Comarca do Rio da Velhas durante o período de 30 

anos (entre 1723 e 1754).  

Foi escolhido este marco inicial devido à escassez da documentação 

correspondente ao período anterior à década de 20: preferi limitar o estudo, 

entretanto, em meados do século XVIII, pois mudanças conjunturais 

aconteceram neste momento, devido ao decréscimo da extração mineral e 

ao conseqüente redirecionamento da mão-de-obra para outras atividades 

produtivas, conforme a historiografia vem demostrando. 

Foram arrolados 179 Inventários. Desses, na imensa maioria, foram 

encontrados monte-mores
330

 inferiores a 1:999$999, conforme o gráfico 1. 

Neste contexto de concentração de riqueza, já trabalhado por uma 

extensa bibliografia, é importante destacar o papel da atividade mineradora. 

Percebe-se, de acordo com o gráfico 2 (em anexo), que os investimentos 

realizados pelos inventariados em questão, são da ordem de 50% em 

escravos, 23% em imóveis (nos quais estão incluídas, também, datas 

minerais) e 8% em objetos pessoais e profissionais (entre estes, observamos 

elevada incidência de instrumentos para mineração, como alavancas, 

almocafres, balanças,...).  

                                                           
330

 O monte-mor, parte integrante de um inventário, que corresponde a um registro do valor 

total resultante da soma dos bens do patrimônio extraídas as dívidas e, eventualmente, os 

gatos com o funeral. 

Estes dados são indicativos de que a população inventariada se 

dedicava, na maioria da vezes, a atividades ligadas à mineração de qualquer 

espécie. Encontram-se, portanto, desde  faiscadores, donos de escravos 

jornaleiros, até grandes proprietários de datas minerais. Desta forma 

compreende-se o contexto a partir do documento e não como um dado a 

priori Explica-se, assim a predominância das atividades mineradoras pelo 

menos economicamente, na sociedade mineira na primeira metade do 

século.  

Entretanto, a análise do contexto, muitas vezes, acaba por sublimar a 

complexidade do momento histórico. Nesta perspectiva, é possível observar 

que o comércio exercia uma função essencial na mosaica economia mineira, 

onde, a agropecuária, desde a primeira metade do século XVIII, também 

figurava como uma atividade importante. Um exemplo de tal importância é 

o montante de 12% no que tange ao total de investimentos em animais. Já a 

importância da atividade comercial, por sua vez, pode ser representada por 

volumosos monte-mores de comerciantes declarados em inventários como, 

por exemplo, o do Mathias de Crasto Porto que correspondia a uma fortuna 

de mais de 80:000$000
331

. Isto fazia dele, por esses e outros motivos, um 

integrante da elite local
332

. 

 Infere-se que se trata de um inventariado comerciante quando, em 

seus bens observa-se uma predominância de estoques (inseridos nos bens 

pessoais e/ou profissionais) e créditos conforme o gráfico 3(em anexo). 

  Ao compararmos o gráfico 2 com o gráfico 3, que representa os 

investimentos do comerciante Domingos Gonçalves de Carvalho, que, em 

1754, morreu ―de um tiro que recebera pelas partes de Paraopebas‖
333

, 

podemos observar a diferença entre os perfis de investimentos entre os 

comerciantes e média da população.  Tal comparação garante subsídios para 

discutir como se davam as atividades comerciais em tal sociedade. O dito 

comerciante é um caso exemplar já que seus investimentos estão 

concentrados em estoques (inseridos no item objetos profissionais e/ou 
                                                           
331
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pessoais) e, principalmente, em dívidas, uma vez que, como veremos a 

seguir, o comércio, na maioria das vezes, se fazia por via de compras a 

prazo: os créditos. 

A partir desta conclusão preliminar, pode ser colocado o seguinte 

problema: Qual a importância do sistema de débitos e créditos na sociedade 

mineira colonial? 

De forma simplificada, podemos explicar o ―fenômeno do 

endividamento‖ da seguinte forma: devido à circulação restrita de moedas, 

agravado, em seguida, pela decadência da extração mineral, a troca 

tornou-se a base da economia mineira. A troca nesta sociedade variava 

desde o escambo elementar, até complexas redes de crédito, onde, muitas 

vezes, a palavra funcionava como moeda.  

Assim, lastreada na palavra, o crédito passou a significar um título 

de troca: ―...existiam empenhos de palavras e promessas, fossem ou não 

embasados em papeis escritos‖, como já foi observado por Marco Antônio 

da Silveira
334

.  

Podemos Ilustrar esta modalidade de troca a partir do inventário de 

Jerônimo da Costa Valle, datado de 1740, um ―viandante comerciante‖, 

morador em São Pedro‖. Entre os seus devedores consta o nome de Manoel 

Roiz, morador em Minas Novas que ―deve 103$000 na mão de João 

Miranda Pinto‖
335

. Pode-se perceber, neste caso, que João Miranda Pinto 

repassou sua dívida para com o testador a Manoel Roiz, que passaria a ser, 

portanto, o novo devedor. 

Esta prática parece ser utilizada muito freqüentemente, entre os 

moradores das Minas setecentistas. Uma dívida contraída era repassada a 

um terceiro para o pagamento de algum benefício recebido e esta mesma 

dívida, por sua vez, poderia ser repassada novamente e assim 

sucessivamente. Assim como Manoel Teixeira de Queirós, morador em 

Curral d‘el Rey, que declarou dever ―por um crédito por trespasse que fez 

para sua mão à Mathias João da Costa à juros crescidos de janeiro de 47 
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 Ver: SILVEIRA, Marco Antônio da. Universo do Indistinto. SP: HUCitec, 1997. (pp. 

100) 
335

 MO-Casa Borba Gato/IPHAN: Testamentos CSO Códice 08(03), fls. 107-116v. 

para cá a quantia de1:092$200‖ (leia-se um conto e noventa e dois mil e 

duzentos réis)
336

. 

Outras formas de crédito identificadas são os empréstimos, a juros, e as 

penhoras. Nestas duas modalidades o devedor recebia em espécie. O 

objetivo do devedor era negociar algo que não poderia ser pago a prazo, ou 

mesmo para o pagamento de outras dívidas, por exemplo. Os juros 

variavam, normalmente, entre 4% e 6% do ano, conforme informações 

declaradas em inventários e testamentos. Porém, existiam pessoas 

(inclusive padres) que chegavam a cobrar juros maiores mas, quando 

descobertos, eram punidos pela Igreja Católica por crime de usura. 

Utilizando novamente o testamento de Jerônimo da Costa Valle, observa-se 

que o testador ―deve, na cidade da Bahia, por crédito, 10000 cruzados a 

Bento Gonçalves com juros de 6,25% ao ano‖
337

.  

Essas últimas transações tratadas acima, eram realizadas, com freqüência, 

por grandes comerciantes certamente porque em seus estabelecimentos 

circulava algum ouro em pó. Assim, na falta de bancos, alguns 

estabelecimentos comerciais, funcionavam como instituições de crédito. O 

empréstimo, por sua vez, não era uma atividade exclusiva de 

estabelecimentos comerciais. Segundo Fragoso, devido à instabilidade da 

economia colonial, a população com cabedal procurava aplicar o 

sobretrabalho conseguido em múltiplos investimentos, e a atividade rentista 

era uma delas
338

; além de representar, como vimos anteriormente, uma 

forma de criar laços de clientelia e compadrio na incessante busca pela 

distinção. 

Os dados do gráfico 4 (em anexo) corroboram a hipótese levantada por 

Fragoso na medida em que observamos os militares como a categoria 

profissional que mais negociava à prazo e/ou emprestava em espécie; 

seguido, em segundo lugar, pelos eclesiásticos.  

Assim como os militares eram os maiores credores, podemos afirmar, 

baseado no gráfico 5 (em anexo), que eles representavam, também, o grupo 

dos maiores devedores. Os eclesiásticos, entretanto, deviam um montante 
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maior do que tinham a receber, enquanto os militares, embora fosse a 

categoria mais devedora, apresentavam um saldo positivo entre o que 

deviam e o que tinham a receber. Isto se explica em parte devido à busca 

pela distinção, onde os eclesiásticos, algumas vezes, mantinham uma vida 

marcada pela ostentação, haja vista o que se observa nas Igrejas, em seus 

ornamentos, suas vestimentas e demais utensílios; ou pela necessidade de 

sobreviver devido à demora do recebimento das côngruas e do dinheiro 

arrecadado com o dízimo e outros impostos. Com isso o montante à receber 

em Crédito não era suficiente para sustentar os débitos contraídos, 

conforme pode-se observar no gráfico 7. 

Observamos, portanto, que, além de um ―profissional‖ exercer múltiplas 

funções nesta sociedade, o ―fenômeno do endividamento‖ atingia todas as 

esferas da sociedade, desde negros e forros até capitães-mores e religiosos.  

Por fim, é importante destacar que as atividades de crédito e usura eram 

realizadas por uma população local, que aplicava o sobretrabalho, seja ele 

da mineração, da agropecuária, ou do comércio em múltiplas atividades, 

haja vista os volumosos registros de débitos e créditos. Assim, investiam o 

excedente dentro da própria colônia, seja para aumentar a própria renda, 

corroborando a instituição de um processo de acumulação endógena na 

colônia.  
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ANEXOS: 

 

 

Gráfico 1- Monte mor por faixa de riqueza entre 1723 e 1754 

Fonte: Projeto Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca 

do Rio das Velhas – Séc. XVIII 
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Gráfico 2- Perfil dos investimentos entre 1723 e 1754 

Fonte: Projeto Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca 

do Rio das Velhas – Séc. XVIII 

 

Gráfico 3- Perfil dos investimentos do comerciante domingos Gonçalves de 

carvalho –1754 

Fonte: Projeto Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca 

do Rio das Velhas – Séc. XVIII 

 

 

 

Gráfico 4- Perfil devedor entre 1723 e 1754 (em réis) 

Fonte: Projeto Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca 

do Rio das Velhas – Séc. XVIII 

 

 

 

Gráfico 5- Perfil do credor entre 1723 e 1754 (em réis) 

Fonte: Projeto Banco de Dados de Inventários e Testamentos da Comarca 

do Rio das Velhas – Séc. XVIII 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: FONTES OFICIAIS: 

ANÁLISES, INTERPRETAÇÕES E ABORDAGENS 

METODOLÓGICAS 

 

AS EXÉQUIAS DE D. JOÃO V: CÓDIGOS SIMBÓLICOS 

PORTUGUESES NAS MINAS DO SÉCULO XVIII 

 

Raquel Aparecida Pereira – UFMG 

 

As exéquias são o conjunto de cerimônias litúrgicas ou honras 

fúnebres que precedem o sepultamento de um fiel que, segundo o ritual, 

morreu em visível união com a Igreja
339

. Já as exéquias reais, no século 

XVIII, transcendem o aspecto ritualístico e transformam-se numa espécie 

de apoio mágico e persuasivo à monarquia católica. As exéquias de D. João 

V são um exemplo de como a ritualística em torno da morte do rei 

ultrapassa os aspectos mágico-religiosos. Essas celebrações são também o 

louvor à vida memorável do rei e a afirmação do poder real nos territórios 

do império português. Mas, como atingir essa realidade festiva em torno da 

morte? 

Ao decidir-se pelo estudo de aspectos dessa manifestação coletiva 

numa cultura tradicionalmente oral, como é o caso da sociedade mineira 

colonial, o profissional da história enfrenta dificuldades prioritariamente 

metodológicas. O historiador serve-se de fontes que são indiretas em dose 

dupla; primeiro por serem escritas e, segundo por causa da relação 

estabelecida entre seus autores e a chamada cultura dominante.  

No entanto, longe de se tornarem entrave ao conhecimento histórico, 

esses mediadores e filtros que deformam o momento festivo, não deixam de 

nos oferecer, numa leitura minuciosa, a própria especificidade do 

intermediário. No caso das exéquias reais, os relatos de contemporâneos, 

apesar de breves, estão repletos de adjetivações, elogios e orações fúnebres 
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 MAIA, A. Pequeno Dicionário Católico. Rio de Janeiro: Coleção Estrela do Mar, 1966. 

verbete: exéquias. 

que nos aproximam do ambiente de louvor e comemoração da imagem 

depurada e idealizada dos monarcas póstumos. 

O historiador não traz a festa de volta, mas elabora interpretações e 

proposições a respeito do que ela foi. Como nos adverte Le Goff, o que 

sobrevive não é a totalidade do que existiu no passado, mas uma escolha das 

forças que concorrem no mundo e na humanidade e também dos próprios 

historiadores que elaboram a releitura do passado. O documento histórico 

foi, durante muito tempo, relegado às fontes oficiais e escritas e utilizado 

como caráter probatório de uma realidade passada.  

Todavia, a moderna historiografia tem outra concepção do 

documento histórico. Nesta, o documento é também monumento, ele está 

imbuído de significados que o relacionam com a realidade (tempo, espaço e 

sociedade) que o criou, é um legado à memória coletiva na tentativa de 

impor ao futuro determinada imagem das sociedades históricas. O 

documento na medida em que exalta a memória de determinada sociedade, 

reveste-se de uma roupagem, uma aparência que direciona o olhar do 

espectador-historiador e, este deve desestruturá-lo e trazer à tona suas 

condições de produção mostrando de que modo o documento pode ser um 

instrumento do poder
340

.  

Sendo assim, o historiador não pode iludir-se de encontrar nos 

escassos relatos das festas barrocas do século XVIII o esboço exato do que 

foi o ―real‖. A festa, enquanto representação e prática cultural, está 

contaminada com as visões de mundo dos seus participantes, promotores e, 

principalmente daqueles que construíram seus relatos.  

Diante da possibilidade de estudo das celebrações das exéquias reais 

nas Minas do século XVIII, é preciso ter em mente que estas festividades 

eram promovidas pelo Senado da Câmara. Essas festividades exerciam um 

efeito demonstrativo do poder metropolitano sobre os colonos ao apresentar 

a realeza como uma instituição ―imortal‖. 

As exéquias reais fugiam ao calendário das festas cotidianas e, como 

festejos extraordinários, instauravam o diferente sem, no entanto, 
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escaparem do momento social de sua criação. Dessa forma, como práticas 

culturais, representantes profundas da cultura tradicional remetiam seus 

valores e atributos à comunidade. 

Para compreendermos a importância dos festejos fúnebres, em 

especial das exéquias reais, na composição e formação desta sociedade 

permeada pela crença mágico-religiosa da ressurreição, não podemos 

perder de vista a leitura dos silêncios. Percebemos a assimilação, por parte 

da população, desse conteúdo mágico e o seu redimensionamento quando 

superamos o que está explicito nas fontes. Além dos registros oficiais, para 

trabalhar as festas torna-se necessário recorrer a recursos da oralidade, da 

iconografia, da música, da literatura. Em nossa análise das celebrações das 

exéquias de D. João V, em Vila Rica, privilegiamos as seguintes fontes: 

autos de vereação, registros de receitas e despesas da Câmara, editais 

produzidos para divulgação da notícia, cartas, mapas, além dos relatos 

descritivos dessas festas. 

Nos autos de vereação observa-se a movimentação das autoridades 

desde o recebimento da infausta notícia
341

 até os preparativos para o dito 

evento. Para além da preocupação com o aspecto formal do ritual, o que se 

percebe nestes documentos é um grande receio dos promotores da festa 

quanto ao comportamento da população. Os registros de receitas e despesas 

do Senado da Câmara trazem, para nossos dias, questões referentes ao 

volume financeiro empregado nesses eventos e tornam-se ricos quando se 

pode, neles, perceber as articulações para a produção do fausto fúnebre. 

Os editais eram, talvez, exemplo maior da tradição oral presente na 

organização administrativa da América Portuguesa, mostravam-se 

eficientes na transmissão de informações numa sociedade com baixo índice 

de alfabetização. Determinações do governo e do Senado da Câmara, os 

editais eram afixados em lugares públicos, como as portas de Igreja, os 

passos da Câmara e os pelourinhos. A propagação do teor desses papéis 

passava, possivelmente, pela transmissão oral, eram proclamados para que 

o grosso da população tivesse conhecimento de seu conteúdo. 
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 Os termos em itálico referem-se à expressões ou palavras encontradas com freqüência 

nos documentos analisados. 

As exéquias régias eram assimiladas no espaço urbano-profano, por 

um cerimonial protagonizado pelos Senados da Câmara, ao qual se dava o 

nome de quebra de escudos. Possuímos uma descrição particularizada de 

como deveria ser tal cerimônia em Vila Rica através das deliberações da 

Câmara. A solenidade de quebra de escudos reais era talvez ainda mais 

dramática pela ênfase dada ao simbólico e visual. O cortejo cerimonial mais 

parecia uma mancha negra a percorrer as ruelas da vila. Vestidos com capas 

pretas e empunhando varas, as autoridades políticas já impressionavam os 

habitantes da vila antes mesmo do início da cerimônia
342

.  

Se recorrermos a cartografia, o estudo da cerimônia de quebra de 

escudos pode ser enriquecido. O mapa de Vila Rica é um recurso para 

melhor visualizar a profundidade da celebração, permite-nos traçar o 

possível trajeto do cortejo e, assim, verificar o valor dessa cerimônia que 

transcendia os limites do templo sagrado e envolvia a comunidade urbana. 

A magnificência e o impacto visual dessa celebração envolvia a sociedade 

convocando códigos litúrgicos perfeitamente consensualizados, embora 

nem sempre totalmente compreendidos pelos que nela tomavam parte. 

Os relatos de contemporâneos, a respeito destas manifestações, são 

importantes para que possamos compreender a amplitude da festa oficial e 

religiosa da celebração das exéquias no imaginário dos participantes. Os 

relatos são ricos, pois revelam o poder cristalizante da arquitetura efêmera 

(catafalcos e mausoléus) e dos elementos decorativos e alegóricos como 

caveiras e tecidos, por exemplo, indispensáveis na encenação do espetáculo 

fúnebre. 

Os vestígios materiais da encenação lutuosa são raros, quando 

muito, desenhos dos mausoléus reais gravados nos relatos. Mesmo assim, o 

estudo das exéquias nos remete a aspectos materiais da sociedade colonial 

mineira presente, particularmente, nestas festividades tradicionais. Toda a 

sociedade era envolvida numa celebração da vida pela morte. 

Nos trâmites para fabricação da festa é possível traçar a profunda 

necessidade de realizar cerimônias ordenadas e com presenças marcantes 

(autoridades e eclesiásticos), as exéquias acabavam por ser verdadeiros 
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espetáculos cênicos. As celebrações só acontecem porque fazem parte de 

uma rede de tradições culturais que as produzem e enriquecem. Dessa 

forma, remetem às complexas relações internas da sociedade tornando-as, 

de certa forma, públicas através dos cortejos e das restrições impostas a toda 

a população para o bem desenrolar do ritual. Mais ainda, as exéquias são 

responsáveis pela produção de uma verdadeira memória do poder, na 

medida em que colocam por meio de símbolos a transcendência do poder 

real para além da morte. 

Em 17 de dezembro de 1750 reunidos em Câmara, os vereadores 

decidiram abrir uma carta do governador e capitão-geral da Capitania, 

Gomes Freire de Andrada. A carta informava o falecimento do ―muito alto 

e poderoso rei D. João o quinto‖ e que, a pedido do rei D. José o primeiro, 

se fizessem ―os lutos por seis meses e as demonstrações fúnebres 

costumadas às reais pessoas‖
343

.  

Os preparativos para a cerimônia lutuosa do monarca em Vila Rica 

haviam dado início. No dia 18 do mesmo mês os oficiais da Câmara 

decidiram fazer editais para a Vila, Arraiais e Freguesias do Termo. Depois 

de proclamados nas partes públicas das ditas localidades, os editais foram 

fixados. As proclamações de decisões do governo e outras notícias eram 

importantes na medida em que, como colocou Dorival Vieira, o falado se 

ajustava às condições da colônia: desprovida de prelos, de gazetas e quase 

de leitores. ―Nunca o verbal foi tão importante e tão adequado, sendo ao 

mesmo tempo via requerida pela propaganda ideológica e o recurso 

cabível nas condições locais‖
344

. 

Os editais mais pareciam advertências do que propriamente 

comunicados. Além de revelar a notícia do falecimento do rei, os editais 

expunham a preocupação dos organizadores do evento com o 

comportamento da comunidade. Aos mercadores, mascates, contratantes e 

mais atravessadores estava posto o controle dos preços dos panos pretos e 

tudo mais pertencente a lutos. Assim estava dito: 
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―[...] mandamos que nenhum morador de loja aberta, mascate, vendeiro ou 

ainda qualquer pessoa de qualquer qualidade ou condição que seja, venda 

as ditas fazendas por maior preço do que se fazia antes da chegada desta 

infausta notícia com pena de que tenha aquele que for [compreendido] 

pagar três dobros respectivo ao preço que se vender as ditas fazendas paga 

na Cadeia onde estará trinta dias‖
345

.  

 

Alegando a divulgação da infausta notícia, foram produzidos dois 

tipos de editais, aquele referente aos mercadores, já citado acima e o outro 

que era direcionado a toda a população e dispunha sobre o luto devido de 

seis meses e estendido a todos. Diz o edital: 

 

―[...] que todos seus vassalos (do rei) tragam luto sem exceção de pessoa 

alguma por seis meses [...] e serão obrigados a faze-lo dentro de oito dias 

da publicação deste, pena de que o não fazendo deixe-os presos na Cadeia 

desta Vila por tempo de trinta dias e quarenta oitavas de ouro de 

condenação pagas na Cadeia‖
346

. 

 

Os 44 editais produzidos não variaram em conteúdo, apenas em 

destinatário. Assim sendo, foram publicados e fixados em Vila Rica quatro 

editais na praça da Câmara: dois referentes aos lutos e dois referentes aos 

mercadores. Nas partes públicas da Freguesia de Antonio Dias outros 

quatro. A cruz do Padre Faria e o Caquende desta Vila também receberam 

outros quatro editais
347

. Vila Rica estava devidamente informada, restava, 

no entanto, as freguesias e arraiais. 

O restante dos editais foi enviado às Freguesias de Itaubira; de 

Cachoeira; de Santo Antonio da Casa Branca; de São Bartolomeu; de 

Congonhas do Campo; de Ouro Branco e de Itatiaia e arrabaldes. Cada 

freguesia recebeu quatro editais, a saber, duas cópias de cada modelo. Vila 
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Rica funcionou como uma espécie de núcleo que difundiu a notícia às 

demais localidades. 

A grande preocupação dos oficiais da Câmara em tornar pública a 

morte do rei não se justifica unicamente em produzir o pranto coletivo ou a 

demonstração do sentimento comum. Os documentos atestam-nos a 

necessidade de ordenar a sociedade frente à manifestação que terá início e 

envolverá toda ela de uma forma ou de outra. Os vereadores sabem que não 

há grande quantidade de tecidos pretos para serem vendidos naquela 

ocasião e que, portanto, o mercado se inflacionaria, daí a necessidade de 

coibir o aumento dos preços e, assim, justificar a imposição do luto a todos. 

Mesmo assim, o pequeno espaço de tempo decorrente entre a 

publicação do edital e sua efetivação (oito dias) provoca, na população, 

reações antipáticas a essas medidas. Isso pode ser constatado a partir da 

produção de outro edital, também enviado as demais localidades, 

minimizando as exigências anteriores. Em 20 de dezembro acordaram o 

seguinte: 

 

―[...] por estarmos cientes das várias representações que dos povos temos 

recebido [...] Reconhecemos não podem os ditos povos cumprirem em razão 

de não haverem alfaiates que possam vencer a feitura dos ditos lutos [...] 

acrescendo mais outro sim não haverem fazendas pretas que para os ditos 

lutos possam bastar [...] Havemos por bem prorrogarmos até o dia 15 de 

janeiro do ano que vem [...]‖
348

. 

 

O Senado da Câmara não só reconhece as dificuldades na feitura dos 

lutos como também a pobreza da população mineira. E, no mesmo edital, 

dispõe que aqueles que ―vivem da agência do seu trabalho‖ usariam em 

mostra do sentimento um fumo ou insígnia presa pendente para fora no 

chapéu.  

Ordenada a população, os oficiais da Câmara se dedicaram a 

promover o teatro da morte e da glória de D. João V. As janelas dos Passos 
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do Conselho foram fechadas como manifestação do sentimento e não houve 

despacho durante três dias nos quais os cartórios ficaram fechados
349

.  

Segundo o antigo ritual português, era imperativo que se fizessem as 

cerimônias de quebra de escudos e que estas deveriam se realizar nas três 

praças mais importantes do lugar. O estudo dessas cerimônias é 

imprescindível na medida em que é durante a celebração de quebra de 

escudos que toda a população pode observar as demonstrações do 

sentimento pela morte do monarca. 

O Senado da Câmara de Vila Rica decidiu que em 21 de dezembro 

pelas sete ou oito horas da manhã faria a ação pública de quebra de escudos. 

Para tanto, foram providenciadas três tarimas
350

; quarenta até cinqüenta 

varas tintas de preto, sendo sete com as armas reais e três escudos tintos de 

preto com as armas reais fúnebres para serem quebrados nas ditas três 

tarimas. Alem disso, encomendou-se uma bandeira de dezesseis côvados
351

 

de baeta preta farpada nas pontas; haste de doze palmos e um cavalo todo 

coberto de preto.  

As autoridades dignas de participarem do cortejo fúnebre receberam 

cartas que as informavam do acontecido e pediam sua presença 

―achando-se de luto com capa comprida sem que fique exposto as 

pernas‖
352

. Foram produzidas 49 cartas e enviadas às pessoas distintas e aos 

chefes militares. Entres eles figuravam potentados da região, alferes, 

guardas-mores, sargentos-mores, capitães, tenentes entre outros. 

No dia 21 a Igreja de Santa Ana fez os sinais que serviam de aviso 

para as demais paróquias e capelas. Cabe aqui ressaltar que provavelmente 

este sinal seria feito por meio dos sinos e é possível imaginar a pequena vila 

fora tomada por um amontoado de sons que partia de todas igrejas. Os 

escudos foram quebrados, um em frente aos passos do Conselho, no largo 

da praça, o segundo no largo da Igreja de Antonio Dias e o terceiro e último 

no largo da Igreja de Nossa Senhora do Pilar de Ouro Preto. 

                                                           
349

 Auto de vereação. RAPM nºIX (1904). 
350

 Espécie de estrado de madeira. 
351

 Um côvado equivale a 3 palmos. 
352

 APM CMOP Códice 55 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 181 

O cortejo com mais de cinqüenta autoridades devidamente vestidas 

de capa comprida preta e empunhando varas negras que tinha a frente o 

procurador do Senado ―à cavalo com capa e casaca de baeta preta, levando 

ao ombro a dita bandeira preta que arrastará no chão‖
353

 percorreu a vila 

de uma extremidade a outra. Assumindo uma rígida hierarquia, seguiu o 

cortejo negro pela vila. O mesmo assustava, espantava e despertava no 

grosso da população mais respeito ainda, principalmente, a cada quebra de 

escudos. Quando da quebra, subia-se nas tarimas e pronunciava-se em altas 

e inteligíveis vozes: ―Chorai nobres! Chorai povo! Que é morto nosso rei e 

senhor Dom João o quinto de Portugal!‖, quebrava-se o escudo e o cortejo 

continuava lento e cauteloso.  

Não há registros que informem exatamente o trajeto efetuado pelo 

cortejo. Na tentativa de apreender o envolvimento dessa cerimônia com o 

espaço urbano, traçamos esboços possíveis do percurso daquela ―mancha 

negra empunhando varas‖. Para isso, partimos do pressuposto de que o 

séqüito não tomaria o mesmo caminho quando voltasse do largo da Igreja 

de Antonio Dias mas, preferiria os caminhos  que pudessem provocar maior 

interação com a população de Vila Rica. 

Foram enviadas duas cartas aos reverendos vigários das paróquias 

de Ouro Preto e Antonio Dias para que os fizessem cientes e mandassem 

fazer os sinais que se costumam e são devidos nos falecimentos de reis. O 

Senado ordenou que se preparasse um rico mausoléu o qual respeitasse a 

memória do rei pela riqueza do objeto e por sua grandeza e ostentação 

ficasse pública a saudade dos súditos. Os senhores João de Souza Costa e 

Francisco Xavier de Brito foram responsáveis por sua execução ―por se 

conhecer nestes inteligência e capacidade para tudo bem cumprirem‖. O 

Senado também se encarregou de todos os gastos efetuados para a 

encenação lúgubre:  

 

―[...] todas madeiras, taboados, prego, baetas, veludos, galões, franjas, e 

tudo mais que for necessário e lhe for pedido pelos ditos acima executores 

do risco, e oficiais, armadores, e pintores ou outras quaisquer que para 
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ajudarem a dita obra for necessário e que a todas se satisfará pelos bens 

deste conselho, tanto jornaleiros, e ajudantes e avarias que houver nas 

fazendas que se pedirem emprestadas e as que comprarem, tudo para o 

ornato do dia‖
354

. 

 

A Igreja de Nossa Senhora do Pilar fora destinada para celebração 

das exéquias. No dia 7 de janeiro de 1751 seu frontispício exterior estava 

adornado com panos pretos e no alto dele estavam duas mortes com asas 

segurando nas mãos uma ampulheta, mais abaixo o busto do rei ladeado por 

duas Famas que insistiam em divulgar a glória de seu poder. As armas reais 

portuguesas caíam numa grande tarja sobre a porta principal da igreja.  

Ao entrar na igreja deparava-se com uma grandiosa armação de 

panos negros e brancos que envolviam toda a construção. Essa estrutura que 

misturava o claro e o escuro envolvendo todas as paredes terminava num 

grande laço sobre o Coro arrematado por uma caveira prateada com asas de 

morcego e borlas de ouro nas pontas do laço. Por todos os lados estavam as 

armas reais portuguesas, caveiras aladas, esqueletos que provocavam 

admiração, espanto e principalmente respeito. Muitas estátuas alegóricas, 

como a Fama, a Fênix, o Tempo, a Foice, o Pelicano entre outras foram 

usadas apoiando-se numa tradição simbólica de representação. A igreja 

estava preenchida por dísticos e emblemas explicativos, evocativos e 

moralistas escritos em latim.  

Todas as imagens aludiam ao rei. O rei, mesmo morto, havia 

demonstrado seu poder aos quatro cantos do mundo, era louvado por suas 

ações persistirem mesmo após a vida. As imagens alegóricas da Fama, da 

Fênix, da Caveira coroada e também as numerosas tarjas com as armas reais 

portuguesas espalhadas por toda a igreja remetiam à força da monarquia 

portuguesa, ao poder régio que é enunciado, dado a conhecer. 

No meio da Igreja estava o edifício fúnebre em fingido mármore 

preto com aproximadamente 4,5m de altura e sustentava um tumulo 

simulado do falecido monarca coberto de veludo preto adornado com ouro. 
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Sobre o túmulo uma almofada, também de veludo, decorada com ouro 

sustentando as insígnias reais: Coroa, Cetro e Bastão de comando. 

Estava armado o cenário para o ofício fúnebre que se realizaria 

naquele dia 7 de janeiro de 1751 e duraria de 9 horas da manhã até 

aproximadamente 17 horas.    

 

―Assistiu o ouvidor geral da comarca com os juizes, e da câmara em corpo 

unido e com eles a maior parte da nobreza que tinha servido a República, 

tudo com capas compridas e varas pretas, cujo corpo honrava todo o lado 

esquerdo da Igreja, ficando da outra parte dela, e nas tribunas, e coro, em 

grande número, as mais pessoas distintas que havia na terra‖
355

.  

 

As cerimônias de luto do monarca em Vila Rica traduziam a 

necessidade do Senado da Câmara ―controlar‖ o grosso da população. 

Somente as pessoas consideradas distintas e aqueles que colaboraram com a 

República deveriam presenciar os atos sacros e solenes do ritual fúnebre. 

Esse ―privilégio‖ das autoridades dignifica os comandos locais, na medida 

em que estão em contato direto com o rei (representado), adquirem aspectos 

que os tornam honrados. A estrutura do cerimonial litúrgico informa-nos a 

hieraquia social posta como parte do espetáculo que se torna o rito exequial, 

como exemplo de ordem a ser seguido.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: O IDEÁRIO DA MORTE NO 

XVIII MINEIRO 

 

A ARTE DO ―BEM MORRER‖ NO XVIII MINEIRO: EXÉQUIAS 

DOS HOMENS COMUNS 

 

Sabrina Mara Sant Anna 

UFMG 

 

 O homem barroco do século XVIII, envolto em uma profunda 

religiosidade, possui preocupações internas que se expressam durante sua 

existência terrena e podem ser observadas em seu cotidiano, através das 

manifestações políticas e sociais. 

 Suas concepções e atitudes diante da vida vão refletir e constituir 

uma linha contínua que se inicia desde seu nascimento até a morada no 

além.  

 A morte para o homem barroco não representava o fim, era vista 

como uma passagem necessária, uma vez que estava mergulhado na crença 

da imortalidade da alma, o que gerava preocupação com uma boa morte. ―A 

imaginação religiosa dos clérigos do declínio da Idade Média e época 

Moderna dá uma representação visual precisa para a boa e péssima morte, 

divulgando-a através da ―Ars Moriendi‖, literatura devota dirigida à vida 

virtuosa, cuja exortação é voltada para a aceitação tranqüila da morte. 

Segundo essa concepção aquele que vive dentro de uma orientação ética, 

tem boa morte, isto é, sentença divina favorável, enquanto o pecador 

renitente conta certamente com a morte ruim, ou seja, perderá sua alma 

para o demônio.‖
356

  

Na tradição católica do além, a morte espiritual existia apenas para 

as almas que fossem para o Inferno, pois ali estariam presas nas chamas da 

danação, sem a menor chance de serem salvas. O destino da alma resultava 

do julgamento individual, que se seguia imediatamente ao falecimento do 
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corpo. A alma poderia ser condenada ao Inferno, receber a condenação mais 

leve e mais comum de expiar as culpas no Purgatório, ou ter como resultado 

a absolvição absoluta, alcançando o descanso eterno no Paraíso. A estada no 

Purgatório, era muito almejada pelos fiéis devotos, pois representava uma 

região de passagem na topografia celeste.
357

 O Purgatório suscitava a 

relação entre vivos e mortos, porque para dele escapar mais rapidamente, 

além do arrependimento na hora da morte, os mortos precisavam das 

orações e promessas a santos que ficava a encargo dos vivos. 

Estando a pessoa moribunda chamava-se o padre para lhe ministrar 

os últimos sacramentos: extrema unção, penitência e eucaristia. A aplicação 

dos três sacramentos ao agonizante, é relatada nos registros de óbitos com o 

termo todos. Desse jeito, a morte, para além de pública e organizada como 

referiu Philipe Ariès, possui no mundo católico uma feição de confirmação 

da fé. Os sacramentos que a precedem possuem mais que um caráter social, 

possui também um forte apelo teológico. Havia ainda o batismo na 

iminência da morte (in-extremis). 

Só estavam isentos de receber os sacramentos que precediam a 

morte: os inocentes,  meninos e meninas que não têm uso da razão; os que 

morressem por morte violenta por justiça; os que entravam em batalha ou 

perigosa navegação no mar; os excomungados e impenitentes que 

estivessem em pecado público; os loucos, e os que faleciam repentinamente. 

Prevendo a morte, o testador no Brasil Colonial, e mesmo até 

meados do XIX, utilizava a situação testamentária para estar ―em paz com a 

consciência‖. Ao mesmo tempo, era prática comum a todos que possuíssem 

o mínimo de bens, estes variando de roupas e ferramentas a imóveis, 

testarem, revelando sua vontade. A declaração de fé contida nos 

testamentos, o agir visando a boa morte, o fechamento harmonioso da vida, 

não se exprime apenas à confraternização da vida material, mostra 

principalmente a visão intercessora dos santos por intercessão da alma. 

Normalmente, depois de passada toda a corte celeste, a intercessão era 

dirigida ao santo de mesmo nome e ao anjo da guarda. Em seguida se referia 

aos santos de maior devoção dos fiéis. Depois, vão designar o local da 
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sepultura escolhido pelo testador. Esses locais se referem em sua maior 

parte ao local da cova a ser sepultado e era direito inalienável de quem o 

fazia. O próximo aspecto a ser percebido nos testamentos, sobre a boa morte 

barroca refere-se aos sufrágios (ato pio ou oração pelos mortos). Eles vêm 

em dois planos. Primeiramente pela alma do próprio testador. No próprio 

sepultamento deveriam ser ditas missas de corpo presente pelos sacerdotes 

que acompanhassem o enterro. Era comum que se deixassem de 5 a 100 

missas ou mais, e em alguns casos chegando a 700 e 1000, pagando por 

cada uma a ―esmola costumada‖ ou eram essas ―missas de meia oitava‖. Em 

muitos casos quando o testador não tinha herdeiros forçados ele instituía a 

alma por herdeira. Essa prática consistia em que se pagando todas as dívidas 

do testador e todas as despesas do sepultamento, ele designava que todos os 

restantes de seus bens deveriam ser convertidos em missas por sua alma. 

Em segundo plano, após as missas pela própria alma, os testadores 

do século XVIII comumente deixavam missas em intenção das almas dos 

seus entes queridos. Determinavam-se missas em favor das almas dos pais, 

filhos e demais parentes. Do mesmo modo eram as missas pelas almas do 

―fogo do purgatório‖. Ainda eram determinados nos testamentos variando 

entre antes ou depois dos sufrágios pela alma a determinação da mortalha a 

ser usada no enterro. 

Utilizavam ainda o testamento como demonstração da religiosidade 

barroca no que se referem aos legados pios. Esses compreendiam as 

doações feitas as irmandades, tanto em missas como em oitavas de ouro, aos 

lugares santos como a Terra Santa de Jerusalém, as mulheres que deveriam 

tomar estado – em alguns casos exigia-se que a mulher a casar fosse cristã 

velha – e aos santos da devoção pessoal acreditando que intercederiam por 

ela. 

Por último como prática de passar a consciência a limpo muitos 

testadores alforriavam e coartavam alguns de seus escravos e reconheciam 

alguma falta ou abuso não ―emendado‖ que tiveram, casos como o 

reconhecimento de filhos ilegítimos são um exemplo. 

Logo após o falecimento do moribundo, seguia-se o cuidado com o 

corpo, que eram de suma importância, uma garantia de que a alma não 

ficaria por aqui penando. Era necessário cortar o cabelo, barba e unhas. O 

morto era banhado em infusões especiais ou perfumes. As roupas eram 

outra peça fundamental para a passagem. Entre as mortalhas de santo 

destacava-se a de São Francisco e Nossa Senhora do Carmo. O uso dessas 

mortalhas surgiu em apelo a ―proteção dos Santos‖. Vestir de santo poderia 

significar um desejo de graça, estar mais perto de Deus, um reconhecimento 

pelo Santo em sua passagem pelo purgatório. 

Enquanto o morto era preparado arrumava-se a casa para o velório, 

que deveria ser toda decorada com os símbolos do luto. Na entrada da casa, 

capelas, ramos fúnebres ou panos cortinados avisavam os transeuntes sobre 

a presença da morte. 

―Segundo nossos folcloristas, a posição correta do cadáver no 

espaço do velório era com os pés voltados para a rua. Os sapatos deveriam 

estar limpos de areia (levando qualquer areia a alma volta, saudosa, atraída 

pela recordação da família)‖
358

 

Quem chegava para visitar o morto saudava-o com água benta. As 

mulheres rezavam  e o recém defunto atravessava a noite na presença de 

parentes, amigos, conhecidos e desconhecidos, para os quais se 

providenciava comida e bebida. O importante era não deixar o recém 

defunto sozinho, pois assim, era presa fácil para o demônio. 

No Brasil as mulheres das irmandades recebiam aos berros o 

passamento dos membros da sua comunidade. Tudo fazia parte de uma 

obrigação ritualística, o comportamento objetivava afastar os maus espíritos 

de perto do morto e a própria alma deste de perto dos vivos. 

Após o velório, seguia-se o cortejo fúnebre, representando a última 

passagem do defunto pelo espaço mundano, (em geral, lugares por onde 

havia circulado durante a vida). Esta era a derradeira despedida que o morto 

fazia ao mundo dos vivos, já que entrando este no local da sepultura, 

normalmente a igreja, estaria se integrando ao espaço sagrado.
359
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 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e a revolta popular no Brasil do 

século XIX. Rio de Janeiro: Companhia das  Letras, 1999, p. 130. 
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 REIS, João José. O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. In: ALENCASTRO, Luiz 

Felipe de. (org) História da vida privada no Brasil: império: a corte e a modernidade 
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As irmandades tinham papel fundamental nesta hora, uma vez que 

acompanhavam o irmão até a sepultura, rezavam e também choravam por 

ele. 

Ao entrar na Igreja, celebrava-se a missa de corpo presente e logo 

após o sepultamento. Os defuntos filiados a alguma irmandade leiga, tinham 

suas covas junto às mesmas, claro, que quando pagas. Alguns podiam ser 

enterrados ―pelo amor de Deus‖, expressão usada para aqueles 

―notoriamente pobres‖ que morriam e eram sepultados em cova da fábrica. 

O lugar da sepultura vai expressar a condição social do falecido e sua 

relação com a idéia da morte. João José Reis menciona que na mentalidade 

colonial, ser enterrado na Igreja era uma forma de não romper com o mundo 

dos vivos, inclusive para que estes, em suas orações, não esquecessem os 

que tivessem partido. Os mortos eram sepultados nos mesmos templos que 

freqüentaram durante a vida.
360

 Isso explica bem a relação das Irmandades 

leigas com o sepultamento de seus irmãos. Segundo as leis do Arcebispado 

da Bahia, todo católico tinha o direito de ser enterrado na Igreja de sua 

escolha. As autoridades eclesiásticas ameaçavam com pena de excomunhão 

os religiosos que, por algum motivo, induzisse alguém a optar por sua 

igreja, capela ou convento. 

Segundo Adalgisa A. Campos, existia um espaço funerário maior, 

em adro aberto – terreno em frente e/ou ao lado da igreja -, usualmente 

nomeado como cemitério, com as covas ―apud ecclesiam‖. O cemitério 

abrange o terreno descoberto a céu aberto, em que se enterram os 

defuntos.
361

 Existiam ainda as covas da fábrica. Era a fábrica a 

administração dos bens e receitas da paróquia. Esta administrava as 

sepulturas, afora aquelas adquiridas por meio de licenças específicas das 

irmandades alojadas no espaço paroquial interno. A fábrica contava com 

inúmeras sepulturas internas (ad sanctos), próximas aos altares, fonte 

preciosa de rendimentos, através dos direitos da fábrica. E era a mesma 

fábrica que concedia as ―sepulturas pelo amor de Deus‖. As sepulturas mais 

                                                           
360

 REIS, João José. Op. Cit. p.171 
361

 Apud. CAMPOS, Adalgisa A. A idéia do barroco e os desígnios de uma nova 

mentalidade: a misericórdia através dos sepultamentos pelo amor de Deus na Paróquia do 

Pilar de Vila Rica 1712 – 1750. Revista  Barroco nº 18. Ouro Preto: Edufop.  2000. 

prestigiadas eram as de capela no interior das igrejas. Normalmente 

pertenciam as irmandades para o enterro de seus irmãos. Eram as mais caras 

e tendiam a se valorizar quanto mais próximas fossem do altar-mor. 

De acordo com a Legislação Civil Colonial, o tempo de uso do luto 

estava ligado ao grau de parentesco com o morto. O luto tinha várias 

funções: demonstrar o prestígio social, expressar a dor e defender a família 

de um possível retorno do defunto.
362
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: FAMÍLIA E DOMICÍLIO EM 

MINAS GERAIS, SÉCULOS XVIII E XIX 

 

CASAMENTO OU CONCUBINATO: UMA ESCOLHA 

NECESSÁRIA? 

 

Silvia Maria Jardim Brügger 

Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ 
     

Pode parecer estranho que, num GT de História Quantitativa, eu tenha 

proposto uma comunicação, na qual não utilizo diretamente dados desta 

natureza. No entanto, a questão que pretendo abordar vincula-se à 

interpretação normalmente atribuída aos índices de legitimidade, nos 

trabalhos de cunho demográfico. Sua análise tem como objetivo a 

compreensão do comportamento conjugal das sociedades estudadas. A 

maior presença de nascimentos legítimos é tida como indício de valorização 

do matrimônio, enquanto os ilegítimos indicariam relações extraconjugais 

e, consequentemente, uma desvalorização do casamento. Embora aceite os 

índices de legitimidade como indicativos da presença do matrimônio, creio 

que algumas questões precisam ser levantadas. Será que a contraposição 

entre casamento e concubinato é suficiente para se entender o 

comportamento conjugal da sociedade, no Brasil escravista? Será que 

efetivamente as pessoas de então escolhiam entre casar-se ou 

concubinar-se?  

Não resta dúvida de que o discurso moral da Igreja manifestava esta 

dicotomia. A Igreja Tridentina, empenhada na difusão do matrimônio, 

parecia não poupar esforços no combate ao concubinato
363

. Provas disto 

encontram-se nas inúmeras punições a concubinos, realizadas por ocasião 

                                                           
363

 O discurso eclesiástico de condenação ao concubinato ligava-se, sem dúvida, à visão do 

ato sexual como pecaminoso e só justificado quando voltado para a procriação, dentro do 

casamento. Sobre os embates na e da Igreja sobre o casamento e o ato sexual, cf. 

VAINFAS, Ronaldo. Casamento, Amor e Desejo no Ocidente Cristão. SP, Ática, 1986. 

das devassas eclesiásticas
364

. Mas será que, na prática, as pessoas 

efetivamente vivenciavam as situações desta forma antagônica? Parece-me 

que não. 

Diversos casos que pesquisei para minha tese de doutorado, relativos 

à região de São João del Rei, no século XVIII e primeira metade do XIX, 

revelam situações que, por diferentes vias, apresentam a conciliação entre 

casamento e concubinato. João Lopes Siqueira, denunciado, na visita 

eclesiástica de 1730, por concubinato com a bastarda Teresa e que, ao 

morrer, afirmou a possibilidade de ter tido uma filha natural com a sua 

escrava Maria Angola, nem por isto deixou de se casar e ser pai de uma 

prole de quatorze filhos legítimos. Além disto, ele mesmo parece ter 

agenciado o casamento de sua suposta filha natural. Não creio, portanto, que 

seja plausível atribuir-lhe uma não-valorização do matrimônio. 

Tampouco creio que teria semelhante postura o forro bígamo 

Domingos Luís. Pelas descrições feitas no seu processo inquisitorial, ele 

não parecia importar-se em viver concubinado com Luzia, sendo já casado 

anteriormente, no Rio de Janeiro, com Martinha. O segundo casamento 

parece ter sido realizado efetivamente por pressão do provável 

ex-concubino de Luzia, o Padre Colaço. Aliás, como bem afirma Ronaldo 

Vainfas
365

, as situações de bigamia longe estão de demonstrar um desprezo 

pelo casamento. Pelo contrário, parecem mais confirmar um tal apreço por 

este estado, que fazia com que fosse buscado sucessivamente, por mais que 

isto ferisse os preceitos da Igreja e colocasse em risco os que assim agiam. 

Também Maria Jesuina Carmo, mesmo a ser verdadeira a alegação de 

que mantivera relacionamento com João Evangelista, ainda em vida de seu 

marido Manoel Oliveira Dias, não parecia desprezar o matrimônio. Tanto 

assim que insistiu na realização da união de sua filha, Ana Nicolina, com 

seu suposto concubino, João Evangelista. 
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As três situações têm em comum, portanto, o fato de que o casamento 

não excluía o concubinato, ou vice-versa. Creio ser extremamente 

pertinente, neste sentido, a afirmação de Ronaldo Vainfas: 

 

(...) faz-se necessário reler o lugar que o concubinato ocupava na 

sociedade colonial, desvinculando-o de vez da idéia de que era ele, 

necessariamente, uma espécie de casamento informal, uma conjugalidade 

de fato que, como tal, podia substituir o casamento legítimo
366

. 

 

Casamento e concubinato parecem ter sido instituições distintas que, 

como tais, tinham funções e objetivos próprios na sociedade. O casamento 

era, acima de tudo, um arranjo familiar calcado em interesses de ordem 

socioeconômica e/ou política. Era, portanto, um projeto e uma escolha que 

visavam a satisfação da família. Já o concubinato abria espaço para a 

satisfação de interesses pessoais, inclusive os de cunho afetivo e sexual. É 

claro que se podem encontrar situações de relações não sancionadas pela 

Igreja, que longe estavam de atender exclusivamente aos interesses 

pessoais, mas que também podiam satisfazer à unidade familiar como um 

todo, entre eles o de 

 

Dona Vitoriana, mulher de um Luís Pinhão de Matos, tirara toda a família 

da miséria através do adultério que cometia com o Ouvidor da Comarca, 

José Pinto Ferreira. Este entrava e saía livremente da casa da amante, que 

humilhava o pobre marido, trazendo-o ̀ debaixo do pé, dando-lhe pancadas 

e chamando-lhe cornudo diante de gente‘. Satisfeita com o sucesso de seu 

novo estado, Dona Vitoriana passou a alcovitar as filhas, `dizendo que não 

há cousa como ser mulher dama, que sempre tem duas patacas na 

algibeira‘
367

. 
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 VAINFAS, Ronaldo. ―Moralidades Brasílicas: Deleites Sexuais e Linguagem Erótica 

na Sociedade Escravista‖, in SOUZA, Laura de Mello e. História da Vida Privada no 

Brasil: Cotidiano e Vida Privada na América Portuguesa. SP, Cia. das Letras, 1997. 
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 SOUZA, Laura de Mello e. Desclassificados do Ouro: A pobreza Mineira no Século 

XVIII. RJ, Graal, 1990, p. 155. 

Em alguns casos, as relações não sancionadas pela Igreja – passassem 

elas pela prostituição ou pelo adultério – podiam ser até mesmo mais 

―vantajosas‖ que o casamento. Nestes casos, o ―negócio‖ parecia estar 

presente também nas relações consensuais. Mas, de qualquer forma, o local 

privilegiado e socialmente reservado para a construção de alianças 

familiares era o casamento e não as relações que, não à toa, então eram tidas 

como ilícitas. Casamento e concubinato não se confundiam. Aliás, é preciso 

distinguir até mesmo as diversas formas que poderia assumir o universo das 

relações conjugais não sancionadas pela Igreja. O concubinato não se 

confundia, por exemplo, com a prostituição ou com relações fortuitas. 

Segundo Ronaldo Vainfas, 

 

Na perspectiva eclesiástica o concubinato aludia (...) a uma relação 

intermediária entre a simples fornicação e o adultério, antes definida pela 

durabilidade e publicidade do que pela coabitação (...)
368

. 

 

Para o autor, raros foram os casos em que o concubinato implicou em 

coabitação, distinguindo-se, portanto, das formas de casamento informal, 

herdeiras da tradição pré-tridentina.  Na verdade, seria a durabilidade ou 

não das relações o elemento de distinção entre o concubinato e as relações 

fortuitas. Não é à toa que, nos próprios termos de culpa, assinados pelos 

acusados de concubinato nas devassas eclesiásticas, se encontra 

recorrentemente a admoestação 

 

(...) para que de todo se aparte do ilícito trato que tem tido, e o não consinta 

mais em sua casa, nem vá a dele, nem com ele fale em público nem em 

particular (...)
369

. 

 

Esta fórmula indica que não era necessária a coabitação para 

caracterizar o concubinato, embora é claro que pudesse ser um agravante na 

acusação daquele comportamento. Era, sobretudo, a durabilidade da união 
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que permitia caracterizá-la como concubinato, embora em alguns casos nem 

mesmo isto fosse requerido
370

. Mas a duração dos relacionamentos tem 

permitido a afirmação da semelhança e, mesmo, de uma opção entre o 

concubinato e o casamento, na medida em que ambos permitiriam a 

constituição de famílias, ainda que sob bases distintas
371

. Não resta dúvida 

de que muitos casais, sobretudo entre as camadas menos privilegiadas da 

sociedade, constituíram sólidos vínculos familiares sem as bênçãos da 

Igreja. Nesta situação, estariam inclusive muitas famílias de cativos ou 

libertos, constituídas segundo padrões culturais africanos, que podiam 

prescindir da legalidade de então. Parece-me, porém, que existe uma 

diferença de princípio entre esta estabilidade e a indissolubilidade do 

vínculo matrimonial preconizado pela Igreja. O casamento era, por 

princípio e definição, uma união definitiva, ainda que, em situações 

específicas, a própria Igreja admitisse o divórcio eclesiástico. Mas, mesmo 

este, é bom lembrar, não rompia o vínculo estabelecido pelo matrimônio, 

permitindo apenas a separação quanto ao toro e à mútua coabitação. Os 

divorciados deviam, segundo recomendação da Igreja, continuar a viver 

―como casados‖. A indissolubilidade do matrimônio calcava-se não só na 

argumentação teológica que o relacionava à união de Cristo com a Igreja, 

mas também na função social que exercia, qual seja a de transmissão de 

herança e de selar alianças familiares, que, para serem sólidas e confiáveis, 

deveriam pressupor a permanência.  

Já o concubinato não a pressupunha. Podia até constituir-se numa 

relação duradoura e estável, mas, quando do estabelecimento do 

relacionamento, este não era um pressuposto, o que pode ser percebido nos 

próprios termos que caracterizam esta situação na documentação. 

                                                           
370

 Londoño afirma que, na atuação da justiça eclesiástica, ―qualquer relacionamento entre 

um homem e uma mulher, fora do casamento, era entendido como concubinato ou 
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 Cf. FIGUEIREDO, Luciano R. de A. Barrocas Famílias...; e LONDOÑO, Fernando 

Torres. A Outra Família... 

Encontram-se freqüentemente expressões como ―andar concubinado‖, ―ter 

trato ilícito‖, etc. Todas estas expressões designam estados, associando-se à 

idéia de transitoriedade. Já para o casamento, utilizam-se com mais 

freqüência da expressão ―ser casado‖. Nesta, não existe a intenção de 

caracterizar um estado que possa ser mutável. Pelo contrário, o termo define 

o próprio ser em questão. A idéia explicitada no termo é a de que o estado de 

casado seria definitivo para os que contraíam o matrimônio. É claro que o 

casamento, mesmo sendo, por definição, indissolúvel, podia não implicar 

em uma convivência duradoura, fosse pelo divórcio eclesiástico ou 

simplesmente por uma separação de fato, temporária ou não.  

Um outro ponto importante a ser destacado e que diz respeito a 

diferentes formas de concubinato. Se é fato que encontramos casos de 

concubinos pertencentes a um mesmo grupo social – em geral entre os 

menos privilegiados da sociedade e que, em função principalmente de 

fatores de ordem cultural, prescindiam do matrimônio – as descrições mais 

freqüentes, sobretudo nas devassas eclesiásticas, dizem respeito a relações 

desiguais. A igualdade entre os cônjuges era um pressuposto importante 

para o casamento. Não havia uma proibição legal à união de pessoas de 

condições diferentes, mas não eram bem vistas socialmente. As alianças 

familiares deviam ser seladas entre partes que tivessem valores a se 

oferecerem mutuamente, quer fossem de ordem financeira, de prestígio 

social e/ou político. 

Já no concubinato, os interesses pessoais encontravam espaço e não se 

pautavam necessariamente pela igualdade dos envolvidos. Em São João del 

Rei, foram assinados termos de culpa, quando da realização de visitas 

eclesiásticas, nos anos de 1730, 1733, 1746, 1749, 1757 e 1763, totalizando 

112 casos de concubinato
372

. Destes, pelo menos
373

 86 (76,79%) diziam 
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respeito a relações desiguais, com forte predomínio das entre homens livres 

e mulheres cativas
374

. Como bem afirma Ronaldo Vainfas, ―(....) não resta 

dúvida de que o concubinato guardou íntimo parentesco com a escravidão, 

quer a indígena, quer a negra‖
375

. 

Mas se a escravidão colonial se constituiu num fator propiciador do 

concubinato, este, já de longa data, se achava associado à desigualdade 

entre os envolvidos. Londoño mostra como a própria origem do termo se 

vinculava a esta idéia. 

 

A palavra concubinato aparece no ocidente, durante o Império Romano, no 

tempo de Augusto. Na época se diferenciavam dois tipos de relações ilícitas 

em razão da classe de mulher que nelas se envolviam: concubinat 

designava as relações maritais tidas com mulheres inferiores ou de 

comportamento duvidoso, enquanto stuprum se referia a relações tidas com 

moças de família ou viúvas. O concubinat era permitido, mas não gerava os 

vínculos e direitos reconhecidos ao casamento. Ele era tolerado em virtude 

da desigualdade entre o homem e a mulher, regularmente ou uma escrava, 

ou uma liberta ou uma mulher sem honra
376

. 

 

Os romanos diferenciavam ainda o concubinat do contubernium, que 

era ―a união permanente dos escravos‖
377

. Ainda segundo Londoño, embora 

não houvesse consenso entre os cristãos,  teria sido a postura de Santo 

Agostinho, na condenação dos atos carnais que não visassem a procriação, 

fundamental para que o concubinato passasse a ser ―criminalizado‖
378

. 

Desta perspectiva é que ele foi encarado pela Igreja no Brasil Colônia, 

                                                                                                                                                 

que não havia qualquer atributo de cor/condição, as pessoas foram consideradas livres. 

Vale ressaltar, porém, que a ausência de informação poderia encobrir uma outra condição. 
374

 Dos 86 casos de concubinato envolvendo pessoas de condições sociais distintas, 40 

eram de homens livres com escravas e 32, de homens livres com mulheres libertas.  
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 VAINFAS, Ronaldo. ―Moralidades Brasílicas...‖, p. 234.  
376

 LONDOÑO, Fernando Torres. A Outra Família..., p. 21. 
377

 Ibidem, p.21. 
378

 Ibidem. 

embora não pareça ter sido visto da mesma forma pelo conjunto da 

sociedade. 

A criminalização do concubinato fez-se acompanhar de um discurso 

que distinguia as partes envolvidas. Os homens eram referidos como 

―delinqüentes‖, enquanto as mulheres, como ―cúmplices‖
379

. Claro está que 

por trás deste discurso existia a construção de um ideal de passividade 

feminina em contraposição à atuação masculina – reforçada pelo fato de ser 

ela, em geral, de condição socialmente inferior à do companheiro. Não era à 

toa que, nos casos de coabitação, os homens é que eram instados a ―lançar 

fora de sua casa‖ a ―cúmplice‖.  Este discurso não deve, no entanto, 

conduzir a análises que o reiterem como prática, ou seja, não se podem 

atribuir as relações apenas à iniciativa masculina, como parece fazer 

Londoño, em algumas passagens de seu livro. Para ele, 

 

Mulheres pobres, morando em áreas fluidas como as minas e as fronteiras, 

tendo de enfrentar a luta pela sobrevivência, estavam expostas no cotidiano 

aos assédios dos homens das camadas desqualificadas que as 

pressionavam para obter seus `favores‘. Cediam ou resistiam até onde 

fosse possível
380

. 

 

Ora, nesta perspectiva de análise, apenas o homem é sujeito do 

concubinato. O autor não aventa a hipótese de ser a mulher também 

possuidora de interesses que a conduzissem a tal prática. Esta perspectiva de 

análise de Londoño conduz também sua explicação para os motivos que 

levariam as mulheres a manterem relações extraconjugais: 

 

Mulheres honradas empobrecidas, sem muitas alternativas de casamento, 

por problemas de dotes ou por falta de pretendentes, ante uma situação de 

incômodo solteirismo, de arrimo em casas de familiares, acabavam por 

consentir com relações que as levavam à perda da virgindade, a um 

envolvimento efêmero, a uma gravidez ou ao concubinato
381

. 
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Desta perspectiva, as mulheres não faziam uma escolha pelo 

relacionamento consensual. Antes, eram levadas a ele pela falta de opção. Já 

quanto aos homens, o autor sequer se pergunta pelos motivos que os 

levariam ao concubinato. Afirma, apenas, que esta seria uma prática usual 

de homens de todas as camadas sociais, em todo o Brasil
382

. Talvez o fato de 

não buscar explicação para a atitude masculina se baseie na crença – ainda 

que não explicitada – de que este seria um comportamento ―natural‖ para os 

homens. Este ―impulso natural‖ seria ainda estimulado, na visão do autor, 

pela submissão feminina: não só a da mulher que se submetia ao 

relacionamento não legitimado pela Igreja, mas também a da esposa que 

tolerava o adultério do marido. Segundo Londoño, 

 

Acreditamos que influiu na difusão do adultério masculino a tolerância 

geral com a qual era tratado na sociedade colonial. Essa tolerância 

começava pelas próprias esposas. Educadas para obedecer, respeitar e 

aceitar os desígnios do marido, elas toleravam a vida extraconjugal de seus 

esposos. Os adultérios simples do marido e as relações com meretrizes 

eram ignoradas e as esposas as `deixavam passar‘. Só quando se 

consideravam afetadas em sua honra e em seu patrimônio colocavam elas 

um limite
383

. 

Nesta análise, além da afirmação da submissão feminina, o autor 

desconsidera o significado do matrimônio para aquela sociedade. Como 

procurei demonstrar em minha dissertação de mestrado
384

, sendo o 

casamento local de satisfação de interesses familiares, em princípio, o 

adultério não representava qualquer ofensa a seu estatuto. A existência de 

relações extraconjugais, em si mesma, em nada afetava as alianças seladas 

pelo casamento. Uma vez mais, pode-se perceber que elas eram situações de 

natureza absolutamente distintas e que, apesar do discurso moral da Igreja, 

não eram, por definição, concorrentes. Não foi por acaso que constatei que 

os pedidos de divórcio por adultério, no Bispado do Rio de Janeiro, eram, 

em geral, associados a perdas de ordem econômica, embora este não fosse 
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 BRÜGGER, S.M.J. Valores e Vivências Matrimoniais... 

um motivo canonicamente necessário para tal fim. O adultério, em si 

mesmo, justificava, aos olhos da Igreja, o divórcio. Mas, na prática, esta 

causa só era alegada quando a ela se somavam perdas de ordem econômica. 

Ora, esta situação me parece absolutamente coerente com o significado do 

matrimônio para aquela sociedade. Se o casamento se constituía uma 

aliança de interesses, só haveria ―infidelidade‖ quando estes mesmos 

interesses fossem feridos e não no puro e simples adultério. 

Não é à toa que Londoño se surpreende com a presença da 

―fidelidade‖ nos concubinatos, enquanto nos casamentos se manifestariam 

diversas situações do que ele chama de ―infidelidade‖
385

. Na verdade, em 

ambas as situações existia fidelidade, mas esta se manifestava em relação a 

objetos distintos, uma vez que as instituições nas quais se inseriam eram 

também de naturezas diversas. Sendo o casamento local, por excelência, de 

satisfação de interesses familiares de ordem socioeconômica, só haveria 

infidelidade quando estes interesses fossem traídos, em geral, quando o 

homem passava a desperdiçar os bens do casal com suas concubinas. Já o 

concubinato, ao contrário, era local de satisfação pessoal, onde, embora 

pudessem também existir interesses socioeconômicos, eram os desejos de 

ordem afetiva e sexual que deviam ser atendidos. Nesta situação, era em 

relação a tais princípios que a fidelidade deveria relacionar-se. As mulheres 

não toleravam, pois, o adultério por passividade diante de seus esposos, mas 

porque este não atingia necessariamente a aliança selada pelo matrimônio. 

Quando esta aliança era afetada, elas mostravam, por exemplo, através dos 

processos de divórcio, que nada tinham de submissas. 

O próprio Londoño mostra como o adultério não-escandaloso, ou 

seja, aquele no qual a concubina se comportava com discrição, sem 

dilapidar os bens do casal e sem ostentar afrontamento à esposa, era bem 

tolerado pela sociedade. Já o comportamento contrário seria tido como 

escandaloso e, portanto, condenado. A amante não deveria concorrer com a 

esposa, porque – uma vez mais pode-se afirmar – casamento e concubinato 

não eram instituições equivalentes ou concorrentes.  

                                                           
385

 LONDOÑO, Fernando Torres. A Outra Família..., pp. 64-65. 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 191 

Seriam denunciados nas devassas os concubinatos que, de alguma 

forma, provocavam escândalo. Seria, portanto, para Londoño, o incômodo 

causado por estas relações que levaria à sua denúncia, como indício de 

reprovação. Porém, nem toda denúncia trazia necessariamente em si um 

conteúdo de reprovação ao concubinato. Tanto assim que alguns 

concubinos chegavam a denunciar outras pessoas envolvidas no mesmo 

tipo de relacionamento. Portanto, não se deve tomar o número de denúncias 

contra concubinos como prova de condenação social a esta prática. 

A valorização do matrimônio não implicava numa condenação do 

concubinato, ou vice-versa. Esta contraposição existia apenas no discurso 

eclesiástico. Tanto um quanto o outro podiam constituir relações familiares. 

A diferença é que o matrimônio necessariamente o fazia, enquanto, no 

concubinato, a implicação não era automática. Mas, em ambos, estavam 

presentes os valores de uma sociedade patriarcal. Aliás, pode-se pensar até 

mesmo que a própria possibilidade de casamento e concubinato coexistirem 

sem contraposição, em muito, foi viabilizada pelo patriarcalismo. Afinal, a 

idéia do matrimônio como local de satisfação de interesses 

socioeconômicos e de constituição de alianças familiares, sem dúvida, é um 

dos sustentáculos da sociedade patriarcal. E é esta percepção do casamento 

que possibilita a sua coexistência com o concubinato, que se constituía em 

local de satisfação pessoal. 

O que concluo é que a existência de relações consensuais não deve ser 

interpretada como indício de desvalorização do casamento, de ausência ou 

debilidade do patriarcalismo ou das relações familiares. Antes, o 

concubinato fazia parte da e tinha papel importante na constituição destes 

valores na sociedade. A leitura inversa deste fato parece estar calcada na 

incorporação do discurso da Igreja, que não enxergava o estabelecimento de 

relações familiares nestes relacionamentos. É preciso deixar claro que não 

estou afirmando que todo relacionamento consensual, necessariamente, 

levava à constituição de relações familiares, mas sim que esta era uma 

possibilidade.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: A PRODUÇÃO DO SABER 

HISTÓRICO A PARTIR DOS REGISTROS PAROQUIAIS: VILA 

RICA – SÉCULOS XVIII E XIX. 

 

AS PRÁTICAS DE SEPULTAMENTO NA FREGUESIA DO OURO 

PRETO, 1712-1750: O HOMEM RICO 

 

Flávia Cristiny de Moura 

 (Licencianda e Bolsista BIC/ CNPQ) 

Tânia Mara Silva Alves  

(Licencianda em História pela UFMG) 

 

O presente estudo refere-se à série óbitos do Banco de Dados sobre 

os registros paroquiais da freguesia do Pilar de Ouro Preto - séculos XVIII e 

XIX. Durante o trabalho rotineiro de leitura paleográfica dos microfilmes 

cedidos pela Casa dos Contos de Ouro Preto pudemos perceber 

características da sociedade mineira do setecentos. Contudo, os resultados 

encontrados não são definitivos. Por ora, demonstramos possibilidades de 

cruzamentos de informações disponíveis e as tendências verificadas até 

então.  

A partir de dados obtidos nos registros de óbitos analisamos as 

práticas de sepultamentos em Vila Rica, notadamente na freguesia do Pilar, 

entre 1712 e 1750. A série, bastante contínua, demonstra a preocupação das 

populações católicas com os ritos fúnebres e o próprio controle exercido 

pela Igreja. Nos assentos há destaque para a condição social (livres, forros e 

escravos), ou seja, desde que tenha sido batizado, a sede da paróquia 

contabiliza todos os seus fiéis.  

Segundo Adalgisa Arantes Campos, havia na sociedade moderna 

uma crença no corpo místico da Igreja, do qual somente podiam participar 

os batizados. Estes, católicos consagrados, tinham direito à cova sagrada, a 

cortejo fúnebre, a missas para defuntos. O corpo místico da Igreja era 

composto por vivos batizados, a chamada Jerusalém Peregrina; as almas do 

Purgatório, a Jerusalém Padecente; e os santos e anjos, a Jerusalém 

Triunfante
386

. Segundo a ideologia do corpo místico da Igreja, há uma 

intercomunicação incessante entre as três Jerusaléns, por isso a ação em 

uma Jerusalém interfere nas outras.  

Assim, acreditava-se que os santos podiam ajudar na vida terrena, 

e por isso mandava-se rezar missas para estes. Também acreditava-se que, 

através de orações rezadas pelos vivos, podia-se interceder pela redução do 

tempo de pena no Purgatório. E ainda, que, santos e anjinhos, ao morrer, 

subiam direto da Jerusalém Peregrina, para a Jerusalém Triunfante, sem 

passar pela Jerusalém Padecente (o Purgatório).  

Contudo, se os ensinamentos e dogmas eram comuns aos católicos 

daquela sociedade, as práticas de sepultamento variavam de acordo com a 

condição social e econômica do defunto e/ou sua família, conforme 

veremos.  

No catolicismo a morte era  momento decisivo quando o indivíduo 

seria posto à prova pela última vez e julgado por seus pecados. Portanto, ela 

era esperada e até bem vinda, significando a recompensa por uma vida 

virtuosa. Temia-se somente o falecimento repentino, verdadeiro empecilho 

para a preparação da alma.   

O testamento materializava essa preocupação. Nele estava a vontade 

do  testador sobre o destino dos bens, do corpo e principalmente os ritos 

após o falecimento, ou seja, missas, ofícios, acompanhamento à sepultura, 

etc
387

.  

A pompa fúnebre constava de todo o cerimonial do enterro, desde o 

dobre dos sinos, o cortejo com o morto  acompanhado de padres, 

irmandades,  com cruz alçada e  com música até o sepultamento final no 

recinto do templo. Rezavam-se missas de corpo presente, ofícios e 

acendiam-se velas para iluminar o transe da alma do defunto. As últimas 
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vontades  eram detalhadamente descritas pelo falecido, ou a pedido dele,  

em seu testamento. 

Mas, se a morte iguala a todos, a pompa fúnebre os diferencia. 

Varias vezes nos deparamos com afirmações tais como ―não fez testamento 

por ser pobre e não ter o que testar‖. O homem comum, em geral, tinha 

sepultamento simples. Havia mesmo quem não possuísse o necessário para 

pagar por uma sepultura pouco valorizada, dependendo da caridade alheia 

para um fim ao menos digno.  

A crença na intercessão entre os mundos deixou uma brecha por 

onde se vislumbrou a possibilidade de expiação dos pecados cometidos ao 

longo da vida através de orações e caridade solicitadas em última hora nos 

testamentos.  

Desse modo, analisando-se os 1166 registros de óbitos referentes ao 

período entre 1712 e 1750, constatou-se que 723 do total eram escravos, 

375 eram livres e 52 eram forros. Nesses assentos, pode-se retirar o número 

de pessoas que fizeram testamento e avaliar a condição social. Assim, por 

meio do Banco de Dados, obtivemos a informação que apenas  178 do 

montante de 1166 falecidos deixaram testamento, sendo que, deles, 159 

eram livres, 17 forros e apenas dois eram escravos.  

Depois do exposto é possível observar a condição financeira da 

maior parte dos testadores, deixando clara a posição de superioridade do 

homem rico nessa economia da salvação, na qual quanto maior o capital 

empregado, melhores seriam as oportunidades de salvação. Os menos 

afortunados, uma vez impossibilitados de testar, voltavam sua atenção para 

o local de enterro. Na cultura Barroca do século XVIII, verifica-se enorme 

importância ao ato de dar sepultura e rogar pelos mortos. Além disso, salvar 

a alma é a grande preocupação desses homens
388

.  

O templo, entendido como a morada de Deus, criava naquele 

homem a necessidade de ser enterrado em solo sagrado. E, quanto mais 

próxima do altar, mais desejável a sepultura, pois acreditava-se que a 

proximidade física com os santos garantia a proteção destes no além. Dessa 

forma, o recinto religioso era hierarquizado, ficando os ricos com as 
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sepulturas mais próximas da capela-mor, e os mais pobres, na nave. Aos 

forros, livres empobrecidos e a maioria dos escravos restavam o adro (covas 

apud ecclesiam). Embora considerado sagrado, era indesejado pelos 

cristãos em geral, pois aberto, estava sujeito a profanações. Havia ainda os 

sepultamentos em cova da fábrica pelo amor de Deus, sendo esta um tipo de 

cova concedida  gratuitamente aos ―notoriamente pobres‖ ou forasteiros
389

, 

pertencentes à fábrica, ou seja, à administração dos bens e receitas da 

paróquia. A valorização das campas no interior do templo, geralmente 

destinadas aos mais distintos, refletia a segregação do espaço.  

Pode-se perceber isso ao analisar as informações obtidas do Banco 

de Dados do Pilar, segundo as quais dos 747 falecidos sepultados na Matriz, 

515 eram escravos, e foram enterrados no adro. Os livres, contabilizados em 

106, foram sepultados na nave. Nota-se ainda que somente dez escravos e 

sete forros foram sepultados na nave da Igreja. Novamente, notamos a 

preeminência dos livres obtendo lugares privilegiados. 

Uma boa morte incluía o recebimento dos sacramentos da 

extrema-unção, confissão e eucaristia e, em alguns casos, até o batismo de 

escravos adultos. Para a Igreja, a administração dos sacramentos era o 

último recurso em vida para a purificação do corpo e alma do moribundo.  

Embora todos os moribundos tivessem o direito sagrado de receber 

os sacramentos
390

 independentemente de posição social, o cruzamento dos 

dados revela certa preferência pelo atendimento dos livres e abastados em 

Vila Rica setecentista. Observa-se que, a revelia das disposições 

diocesanas, a administração dos sacramentos era  menor quanto mais pobre 

o indivíduo. Essa preocupação com os sacramentos no momento final da 

vida do homem setecentista pode ser constatada por meios das informações 

obtidas do Banco de Dados.  

Dos 1166 falecidos em Vila Rica, entre 1712 e 1750, a maioria 

morria tendo recebido algum dos sacramentos, pois 368 receberam todos os 
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sacramentos na hora da morte, 467 receberam sacramento parcial, ou seja, a 

confissão, ou somente a extrema-unção, etc. Os inocentes, que não 

recebiam sacramentos, eram 94, e assim, apenas 187 faleceram sem 

nenhum sacramento.  

Contudo, 67% daqueles que receberam todos os sacramentos eram 

livres, contra 22% escravos e 10% de forros. Já no caso dos que receberam 

sacramento parcial, a porcentagem de escravos chega a 90% do total, contra 

cerca de 9% de livres.  

E a proporção de escravos que não chegaram a receber sacramentos 

no momento da morte é também grande, ficando com 68% contra 26% dos 

livres. Interferem nesse resultado as denominadas ―mortes apressadas‖ ou 

―repentinas‖, corriqueiras nos assentos transcritos e ainda os acidentes que, 

em princípio, acometem a todos sem distinção. No caso das ―mortes 

repentinas‖,  a natureza sucinta dos assentos não nos dá a clara dimensão do 

significado desse termo. Podemos apesar disso, intuir falecimentos por 

causas não provocadas já que, assassinatos, brigas, afogamentos, acidentes, 

etc, costumam vir discriminados. Outro significado possível é o 

descompasso entre o tempo da morte e o tempo necessário para a chegada 

do sacerdote, também presente na expressão comumente encontrada: ―não 

recebeu os sacramentos por a morte não dar lugar‖. 

Não podemos, entretanto, imputar os motivos à escolha declarada 

dos ministros da fé em assistir a elite, ainda que talvez se possa creditar o 

fato a eventuais ―descuidos‖ apontados em relatórios de visitas paroquiais. 

Sabe-se também da dispersão populacional, da distância, dos crimes e 

precariedade dos caminhos, empecilhos ao atendimento das necessidades 

espirituais. Todos esses fatores podem ser explicações para a desproporção 

do que se segue. 

Em resumo tentamos evidenciar as diferenças sociais manifestadas 

através da pompa fúnebre naquela sociedade barroca. Não pretendemos 

com isso afirmar a dependência dos ritos às condições sociais e econômicas 

do homem e/ou grupo familiar. Fatores como importância política, 

distinção social, afeição e convicções pessoais não podem, nem devem ser 

descartados. Do mesmo modo, não temos a pretensão de esgotar o tema, 

sempre sujeito a novas abordagens. 
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História – século XIX 

 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: PEREGRINO, GALES, 

INFÂNCIA ABANDONADA E SISTEMA CARCERÁRIO EM 

MINAS COLONIAL E PROVINCIAL 

 

 ―O DESTINO DOS EXPOSTOS: TRAJETÓRIA SOCIAL DE 

CRIANÇAS ABANDONADAS EM MARIANA, 1800-1839‖ 

 

 

Cíntia Ferreira Araújo 

Graduanda em História pela UFOP 

 

 Esse estudo é resultado de um projeto financiado pelo CNPq, através 

do PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica/ UFOP) 

cuja duração foi de julho de 2001 a agosto de 2002, e contou com a 

orientação do professor Dr. Renato Pinto Venâncio e do DEHIS/UFOP

. E 

tem como objetivo a análise do destino de crianças abandonadas (expostos 

ou enjeitados) em Mariana  entre 1800
 
a 1839. Principalmente após 

completarem o sétimo aniversário, quando, segundo  a legislação, findava o 

auxílio pago pela Câmara Municipal as criadeiras (mulheres que recebiam 

pecúlio para criar essas crianças), e a partir de então, deveriam ser 

responsáveis pelo próprio sustento. O estudo desse tema procura analisar o 

exposto e o domicílio que o acolheu, indicando se ele voltava ao circuito do 

abandono ou se passava a pertencer à família criadeira  na forma de 

agregado. Nos permitindo, dessa maneira, investigar as formas de 

exploração do trabalho infantil no Brasil durante o período abordado. 

  O estudo das representações infantis é considerado tão 

importante que a historiografia vem acumulando uma gama de informações 

a respeito da criança e seu passado. Segundo Phillipe Ariès, pioneiro desses 

estudos, o alvorecer da Época Moderna estabeleceu a supervalorização da 

                                                           

 Tal trabalho, também, serviu de base para a elaboração de minha monografia de 

bacharelado. 

criança. As reformas protestantes e católicas fizeram da educação infantil 

um instrumento de enquadramento das populações cristãs no preceito da fé. 

Essa transformação representou uma ruptura em relação à Idade Média e 

deu origem a noção que atualmente se tem sobre a infância. 

 No entanto, ao se pensar em história da criança, não há como 

desassocia-la da história do abandono, já que essa prática, no Ocidente, foi 

sumamente difundida e legalizada. Tal constatação contrapõe-se, dessa 

forma, com a cronologia estabelecida por Ariès, pois é exatamente no 

momento da ―supervalorização da criança‖ que ocorre a institucionalização 

do abandono. Vários autores tentaram explicar esse paradoxo, alegando que 

o ato de abandonar crianças substituiu o infanticídio, demonstrando, assim, 

que houve um aumento de respeito pela vida da criança.‘‘ 

Seja qual tenha sido a causa do abandono, o fato é que no início do 

século XIV, começa-se a encontrar indícios de expostos e de medidas 

assistenciais em prol desses pequeninos. Mas é, sobretudo, a partir do 

século XVIII, com as idéias populacionistas do Absolutismo e do 

Iluminismo, onde a noção de riqueza de um Estado é medida pelo número 

de pessoas que o compunha, que se inicia uma maior preocupação com 

essas crianças; justificando os investimentos com expostos, como uma 

tentativa de aproveitar esse excedente populacional em favor da ―glória do 

reino‖. 

 No Brasil colonial, inspirado em instituições européias, surge, em 

fins do século XVII, uma forma de assistência às crianças enjeitadas, que, a 

princípio, consistia no pagamento de um pecúlio pelas Câmaras Municipais 

as criadeiras. Esse pecúlio era fornecido trimestralmente ou de uma só vez, 

quando a criança completasse sete anos de vida. No século XVIII aparecem 

as Santas Casas de Misericórdias, que, entre outros propósitos, passam a 

atuar no acolhimento dos pequeninos colocados na roda (cilindro de 

madeira fixado na parte lateral das Santas Casas, que funcionavam como 

receptáculo de expostos). 

 Mas a institucionalização do abandono  não ocorreu 

majoritariamente em todo Brasil, pelo contrário, as instituições 

especializadas só existiram em alguns poucos centros urbanos importantes. 

O que ocorria na maioria das vilas ou cidades era o abandono domiciliar, ou 
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seja, a criança era deixada em portas alheias ou lugares onde poderia ser 

encontrada. Pois o abandono, na maior parte das vezes, tinha como objetivo 

salvar vidas, mesmo que esse objetivo não fosse alcançado devido à alta 

taxa de mortalidade entre essas crianças. 

  Para investigarmos sobre o destino dos enjeitados, nos apoiamos na 

metodologia demográfica, e escolhemos como local a ser pesquisado a 

cidade de Mariana. A razão dessa escolha decorreu da disponibilidade de 

fontes documentais e por ter sido, essa cidade, uma localidade onde o 

abandono foi institucionalizado, nos possibilitando uma tentativa de análise 

do destino daquelas crianças que passaram pelo auxílio camarário. Já o 

recorte temporal se deu em razão da existência de ―Listas Nominativas‖, 

elaboradas nos anos de 1819, 1822 e 1835, para essa cidade, possibilitando 

acompanharmos o percurso do conjunto de crianças expostas.  

 Dessa forma, levantamos os dados de cinco documentações 

seriadas: livro de ―Registro de Batismo‖, ―Registro de Óbitos‖ existentes no 

AEAM (Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana); os livros de 

―Matrículas de Expostos‖, ―Receita e Despesa‖ e ―Listas Nominativas‖ 

pertencentes ao AHCMM (Arquivo Histórico da Câmara Municipal de 

Mariana). E quanto às interpretações historiográficas que nos apoiamos, 

exploramos as hipóteses de Renato Pinto Venâncio e Maria Luíza Marcílio, 

que vêem na ―morte‖ o principal ―destino‖ dos expostos; ao passo que os 

sobreviventes são, via de regra, utilizados como mão-de-obra suplementar e 

gratuita dos domicílios de acolhida. 

  Com a análise dos dados levantados e discutindo as hipóteses 

possíveis de destino para os expostos, acabamos por verificar que o 

abandono era uma forma de ruptura familiar, sendo que a morte era o 

destino mais freqüente das crianças enjeitadas. Por outro lado, o grupo das 

crianças sobreviventes acabava se integrando à família criadeira, ou a outras 

famílias, na condição de agregados, constituindo parte importante da força 

de trabalho dos domicílios. 

Essa prática é uma constante durante todo o século XIX, 

principalmente no período pós-absolutista. Tal conjuntura explicaria 

porque, em fins dos oitocentos, é cada vez menor os gastos da Câmara de 

Mariana com expostos, que teria explicação no fato de as famílias criadeiras 

estarem acolhendo meninos e meninas gratuitamente, pois, cada vez mais 

eles passam a ser vistos como trabalhadores em potencial. Talvez seja 

contemporânea a esse período o emprego do termo ―filho de criação‖, que 

na verdade, era um a forma de se adquirir mão-de-obra barata, já que as 

crianças nessa condição não faziam parte legalmente da família e nem 

participava da divisão de bens deixados em herança. Constituindo, assim,  o 

abandono de crianças, em um dos mecanismos sociais que levava a 

multiplicação de agregados nas sociedades coloniais. 

 O nosso estudo permite conhecer, assim, um pouco da trajetória das 

crianças abandonadas no início do século XIX, permitindo-nos traçar os 

laços de continuidade entre a infância desvalida do período estudado e a dos 

dias atuais, o que constitui um procedimento fundamental para os debates 

contemporâneos de formulação das políticas públicas frente à criança 

abandonada. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: TRABALHO, PROTEÇÃO E 

EXCLUSÃO SOCIAL 

 

AS ASSOCIAÇÕES BENEFICENTES DE JUIZ DE FORA DO 

PÓS-ABOLIÇÃO 

 

Cláudia Maria Ribeiro Viscardi 
391

 

 

O presente trabalho tem por objetivo investigar o mutualismo, em 

suas diversas manifestações, com o fim de compreender como foram 

estabelecidas as redes de solidariedades mútuas entre os diferentes grupos 

de desvalidos sociais, no contexto de transição do escravismo para o 

capitalismo no Brasil, tomando por base a análise deste contexto em Juiz de 

Fora, Minas Gerais. A pesquisa encontra-se em andamento e os resultados 

hora apresentados são parciais.
392

 

Segundo levantamentos já realizados, foram registradas quarenta e 

oito associações, as quais foram divididas em três grupos diferenciados, a 

saber: as de caráter leigo e profissional; as religiosas e as étnicas.
393

 

O mutualismo foi muito pouco estudado no Brasil, ao contrário de muitos 

estudos existentes sobre a Europa e até sobre nossos vizinhos latinos.
394
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 Doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora 

Adjunta do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
392

 O projeto conta com o apoio da UFJF e do CNPQ, através da concessão de bolsas de 

iniciação científica. 
393

 A divisão proposta tomou por base o caráter predominante das associações e não pode 

ser absolutilizada. Muitas compartilhavam características em comum, apesar de 

pertencerem a grupos diferentes. O levantamento na imprensa encontra-se em andamento. 

Após concluí-lo, acredita-se que novas associações serão descobertas. A listagem parcial 

encontra-se no anexo a este artigo. 
394

 Para estudos relativos ao mutualismo europeu ver: FERNANDEZ, Alejandro E. El 

mutualismo español em un barrio de Buenos Aires: San Jose de Flores (1890-1900). 

Estudios migratorios latinoamericanos. Buenos Aires: n. 13, 1989 e MARQUIEGUI, 

Dedier N. Asociacionismo, liderazgo étnico e identidad: um enfoque comparado (Lúján, 

1876-1920). Studi Emigrazione. Roma, n. 115, 1994, entre outros. Para os estudos 

relacionados aos países latino-americanos ver: BAILY, Samuel. Las sociedades de ayuda 

mutua y el desarrollo de una comunidad italiana en Buenos Aires,1858-1918. In: 

Uma das razões que justifica este desinteresse é certamente o preconceito 

estabelecido em relação a um tipo de associativismo que não tinha entre 

suas prerrogativas a de marcar uma oposição dos trabalhadores em relação 

aos abusos do capital. Tal preconceito acabou por resultar em análises que 

enfocaram o mutualismo como uma manifestação da pré-história do 

movimento sindical. Como se observou na análise do mutualismo em outros 

países, muito poucas foram as mutuais que se transformaram em sindicatos. 

E mesmo após a constituição dos mesmos, permaneceram enquanto espaços 

de sociabilidade, lazer e ajuda mútua.  

Um outro indício de preconceito caracteriza as abordagens que 

desqualificam o associativismo mutualista como um sindicalismo 

―amarelo‖, de tom colaboracionista, em oposição a um sindicalismo 

―vermelho‖, mais combativo. Através dos estudos já realizados, observa-se 

que poucas foram as mutuais que se organizaram com o fim de defender e 

lutar por melhores condições de trabalho. Na realidade, organizaram-se 

para preencher um vazio deixado pela ausência de um Estado protetor, 

promotor de políticas de amparo e forjador de um mercado previdenciário. 

Seus objetivos não abarcavam a luta na esfera do trabalho, mas apenas a 

proteção social aos desvalidos. Nem todas as associações mutualistas eram 

formadas por e para operários. Muitas eram de caráter filantrópico, e no 

caso de Juiz de Fora e Porto Alegre, muitas eram de caráter étnico.
395

 

Assim sendo, este trabalho se justifica por duas razões. A primeira pelo 

silêncio existente acerca dessa importante e dinâmica atividade social, que 

envolveu parcela significativa da população desvalida de diversos centros 

urbanos do período. Preencher essa lacuna através de um estudo de caso em 

uma cidade que conviveu com um expressivo número dessas associações 

                                                                                                                                                 

Desarrollo Económico.. Buenos Aires: volume 21, n. 84, 1982 e DEVOTO, Fernando J. 

Lãs sociedades italianas de ayuda mutua de Buenos Aires y Santa Fé. Ideas y problemas. 

Studi Emigrazione. Roma: setembro de 1984, n. 75, entre outros. 
395

 Para o caso de Porto Alegre ver: SILVA JR., Adhemar L. Condicionantes locais no 

estudo do socorro mútuo (Rio Grande do Sul: 1854-1889) In: Locus, Revista de História, 

Juiz de Fora: EdUFJF, 1999, volume 5, número 2. Para o caso de Juiz de Fora ver: 

BORGES, Célia Maia (org.) Solidariedades e conflitos: histórias de vida e trajetórias de 

grupos em Juiz de Fora, Juiz de Fora: UDUFJF, 2000.  
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torna-se tarefa muito importante. Em segundo lugar, o estudo das mutuais, 

comparado com outros estudos já produzidos acerca do mutualismo 

europeu, pode lançar luz sobre a organização da sociedade civil brasileira 

antes mesmo da proliferação das entidades sindicais. Tal estudo certamente 

contribuirá para a superação de preconceitos em relação a formas 

alternativas de organização popular ocorridas fora da esfera formal de 

trabalho. 

A partir dos levantamentos já realizados, acredita-se que as associações de 

socorro mútuo foram criadas com o objetivo de se constituir em espaços de 

sociabilidade e lazer, de proteção e amparo aos necessitados e de 

fortalecimento de identidades coletivas. Que sua inserção no mundo do 

trabalho se dava com o objetivo de garantir amparo na ausência do 

emprego, assumindo um caráter mais colaborativo do que de oposição ao 

patronato. Assim, muito poucas se transformaram em entidades sindicais. E 

que com o estabelecimento de um mercado previdenciário, a partir das 

décadas de 1920 e 1930, o papel de amparo social foi paulatinamente 

assumido pelo Estado. Assim, coube às mutuais a tarefa de se constituir em 

espaços de sociabilidade e lazer, tão somente. 

O viés teórico que inspira o presente trabalho utiliza o que 

chamamos de concepção ampliada de cultura. Ao analisarmos a vida 

cotidiana da população pobre de Juiz de Fora no pós-abolição, partiremos 

do pressuposto de que estaremos nos ―apropriando‖ dos discursos dos 

despossuídos, ao mesmo tempo em que estaremos nos ―apropriando‖ do 

discurso dos demais setores sociais a eles relacionados, direta ou 

indiretamente. Para tal, nos aproximamos conceitualmente das abordagens 

de Chartier 
396

, incorporando suas críticas às demais concepções de cultura. 

Não faz parte de nosso objetivo realizar um trabalho de ―descrição densa‖ - 

à moda de Geertz 
397

 - na medida em que a História, em nossa concepção, é 

capaz de analisar e interpretar as manifestações culturais, a partir das 

diferentes e variadas leituras possíveis de significados. Muito embora o 
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 CHARTIER, Roger. A história Cultural: entre práticas e representações, Rio de 

Janeiro: Bertrand, 1990. 
397

 GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas, Rio de Janeiro: Livro Ténico, 1989. 

resultado final seja uma representação, historicamente construída, a rigor, 

ela não é, por isso, menos explicativa. 

Da História Cultural Inglesa retiraremos os principais paradigmas 

metodológicos de nossa pesquisa. Nesse contexto nos referimos às 

concepções de E. P. Thompson
398

. Herdeiro das tradições marxistas 

inglesas, cujos maiores cânones foram Christopher Hill e Eric Hobsbawm. 

Thompson soube associar o estudo da cultura, em sua dimensão mais 

ampla, às lutas sociais dos trabalhadores ingleses do século XVIII. No 

contexto da industrialização britânica, no período de formação do 

capitalismo, o autor se preocupou em tratar das formas alternativas de 

manifestação de interesses das classes dominadas e seu esforço em construir 

identidades e valores coletivos. Muito embora tais mobilizações não 

tivessem caráter revolucionário, ou se limitassem a expressões de demandas 

pragmáticas, eram reveladoras de uma singularidade e de uma identidade 

em construção. Daí este trabalho inserir-se na abordagem da ―História vista 

de baixo‖ de Thompson. Ao optarmos pelo estudo das formas alternativas 

de associação dos despossuídos, estaremos atentos em perceber como 

nossos atores resistiram às normas impostas, de que forma compartilharam 

valores e como se diferenciaram do conjunto, fortalecendo caracteres 

comuns. Fenômenos esses inseridos na conjuntura de transição para o 

Capitalismo no Brasil, em uma cidade marcada por intensa urbanização, 

relativa industrialização e por um processo imigratório proporcionalmente 

impactante. 

Estamos investigando quais as relações estabelecidas entre as 

mutuais e as mais importantes instituições sociais existentes, tais como, a 

Intendência Municipal, a Igreja Católica, os Consulados Estrangeiros e os 

Sindicatos Patronais. Ao mesmo tempo, analisando como tais organizações 

facilitaram e/ou dificultaram a inserção social dos desvalidos em um 

período de necessária ―normatização‖ e ―higienização‖ das relações sociais 

e percebendo como as elites econômicas e políticas do município reagiram 

às formas alternativas de organização de interesses empreendidas pelos 
                                                           
398
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setores subalternos e como se associaram e/ou fragilizaram tais 

organizações. Por fim, estamos investigando se as mutuais atuaram como 

espaços de reforço e/ou construção de identidades coletivas, ao lado de 

terem se constituído em espaços de sociabilidade, solidariedade e lazer.
399

 

                                                           
399

Para este fim, estamos utilizando as seguintes fontes primárias: Arquivo Histórico da 

Cidade de Juiz de Fora: Documentação relativa à política de higiene e saúde do 

município;Documentos relativos aos serviços de amparo aos mendigos, presos, indigentes 

e vadios de Juiz de Fora;Documentos relativos ao Hospital do Lazareto, que veio a 

tornar-se, posteriormente, no Abrigo João Emílio;Documentos relativos à Sociedade 

Auxiliadora Portuguesa;Documentos relativos à Sociedade Beneficente 

Brasileira-Alemã;Documentos relativos à Sociedade Italiana Humberto 

Primo;Documentos relativos a Sociedades filantrópicas diversas;Documentos relativos à 

Santa Casa de Misericórdia;Documentos relativos à entidades médicas diversas 

Arquivo Histórico da UFJF: Coleção da Associação Beneficente Irmãos Artistas;Coleção 

da Associação Beneficente Anita Garibaldi;Coleção Sílvia Villella – Movimento Operário 

de Juiz de Fora;Coleção Padre Henrique Oswaldo – Irmandade Italiana de São 

Roque;Inventários Post-Mortem; 

Acervo da Provedoria da Santa Casa de Misericórdia: Atas, correspondências e 

documentos gerais referentes à Irmandade; 

Acervo da Provedoria da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora; Atas, 

correspondências e documentos gerais referentes à Cooperativa 

Arquivo Histórico do Seminário Santo Antônio: Diversos documentos a respeito de 

mutuais filantrópicas 

Acervos Particulares:Diversos documentos a respeito de mutuais étnicas sob a guarda de 

descendes, alguns já localizados 

Biblioteca Murilo Mendes – Setor de Memória:Imprensa do período em datas previamente 

selecionadas 

 

ANEXO: Relação Parcial de Associações já identificadas como tendo 

existido: 

 

Profissionais e/ou Leigas 

1. Associação Beneficente dos Irmãos Artistas 

2. Associação Beneficente dos Empregados Barbeiros 

3. Centro Operário Beneficente 

4. Caixa Mútua de Pensões Vitalícias 

5. Associação Tipográfica Beneficente Mineira 

6. Associação Garantia das Famílias 

7. Caixa Beneficente Bernardo Mascarenhas 

8. Sociedade Mútua A Redentora 

9. Assistência Médica Popular 

10. Sociedade de Cultura Artística e Literária 

11. Sociedade Beneficente Brasileira 

12. Sociedade Beneficente de Juiz de Fora 

13. Sociedade Brasileira de Beneficência 

14. Centro de Cultura Física Força e Coragem 

 

Filantrópicas: 

1. Irmandade Santíssimo Sacramento 

2. Santa Casa de Misericórdia (Irmandade Nosso Senhor dos Passos) 

3. Associação Protetora da Pobreza (Abrigo João Emílio) 

4. Associação de Amparo à Pobreza 

5. Lazareto/Abrigo Santa Helena 

6. Irmandade São Roque 

7. Irmandade do Rosário 

8. Sociedade Beneficente de Juiz de Fora 

9. Asilo de Mendigos 

10. Associação Garantia das Famílias 

11. Sociedade Damas da Caridade 

12. Associação Avenida Rita Halfeld 

13. Conferências São Vicente de Paulo 

14. Curato de Moças Senhora da Glória 
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15. Associação de Caridade Nossa Senhora da Conceição 

16. Entidade de Caridade Escola das Crianças Pobres 

17. Asilo Patrocínio 

18. Albergue dos Pobres 

19. Associação Metodista 

20. Caixa Beneficente Dr. João Lustosa 

21. Instituição de Caridade Seara de Jesus 

22. Sociedade Auxiliadora de Senhoras 

 

Étnicas:  

1. Sociedade Auxiliadora Portuguesa 

2. Sociedade Beneficente Alemã 

3. Sociedade Brasileira Beneficente Alemã 

4. Società Oerária Italiana di Mutuo Soccorso e Di Mutua Istruzione 

5. Società Oerária Italiana di Mutuo Soccorso e Beneficenza Umberto 

Primo 

6. Fanfarra Italiana 

7. Sociedade Beneficente Príncipe de Piemonte 

8. União Italiana Benso di Cavour 

9. Casa D‘ Itália 

10. Sociedade Ítalo Brasileira Anita Garibaldi 

11. Sociedade Dinamarquesa 

12. Cruz Vermelha Italiana 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ―TRABALHO, PROTEÇÃO E 

EXCLUSÃO SOCIAL‖ 

 

―CONFLITOS, CRIMES E RESISTÊNCIA‖ 

O COTIDIANO DOS ALEMÃES EM JUIZ DE FORA (1858/1921) 

 

Deivy Ferreira Carneiro  

 Mestrando em História Social pela UFRJ 

 

A partir de meados do século XIX, os estados, principados e 

grão-ducados germânicos passaram a enfrentar grandes rupturas 

relacionadas ao processo de desagregação tardia da sua estrutura feudal. O 

capitalismo foi introduzido, na agricultura e na indústria, através de uma 

―Revolução Pacífica‖ vinda de cima, conhecida como modernização 

conservadora ou via prussiana
400

. Este processo, somado a uma enorme 

pressão demográfica e à concentração de terras nas mãos de poucos, 

impossibilitava aos camponeses a manutenção de suas propriedades e 

forçava-os a emigrarem em massa
401

. De fato, em seu estudo sobre o 

pangermanismo no sul do país, Marionilde Magalhães observou que boa 

parte dos emigrantes  que se deslocaram para o Brasil no século XIX, 

provinham de regiões rurais ameaçadas pela concentração fundiária
402

.  

Relacionada diretamente com a concentração fundiária, a 

organização familiar rural dos grupos germânicos foi outro fator que 

expulsou os camponeses de suas terras. Em regiões em que o direito de 

herança se fundava no primogênito, os demais filhos que não quisessem 

permanecer na dependência do irmão mais velho eram obrigados ao êxodo, 

quer para as cidades, quer para outros estados ou continentes. Já em regiões 

em que o direito de sucessão obrigava os pais a repartirem seus pertences 
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 MAGALHÃES, Marionilde Brepohl de. Pangermanismo e Nazismo: a trajetória 

alemã rumo ao Brasil. Campinas: Editora da UNICAMP/FAPESP, 1998. p. 30-31. 

entre os filhos, as pequenas propriedades eram de tal forma divididas que, 

mesmo em épocas de estabilidade sócio-econômica, não comportava mais o 

número de pessoas que constituíam as famílias
403

.  

Não era somente a pressão demográfica que expulsava a população 

teuta de suas localidades. A industrialização latente e a necessidade da 

criação de um mercado de mão-de-obra, impulsionava mais e mais artífices 

e camponeses à proletarização. A título de ilustração, podemos citar o caso 

de algumas famílias de artífices e operários de Chemnitz, na Saxônia. Em 

1859, estes carpinteiros, serralheiros, costureiras, meeiros etc., emigraram 

para o Brasil não porque suas situações econômicas estivessem precárias, 

mas porque não queriam trabalhar em fábricas
404

. Boa parte das emigrações 

observadas nesta camada social, foram causadas pelas mudanças que a 

industrialização crescente provocava no status social destes artífices e 

pequenos comerciantes. Um reflexo desta situação é a variedade 

profissional dos imigrantes alemães que chegaram em Juiz de Fora em 

1858. Sapateiros, alfaiates, barbeiros, carpinteiros, pedreiros, parteiras, 

padeiros, carroceiros, relojoeiros, marceneiros, ferreiros, funileiros, 

pintores, ferreiros, carpinteiros de carros, serralheiros, entre outros, foram 

empregados nas obras da estrada União e Indústria e na construção da 

Estação de Diligências
405

.  

Outro fato que parece ter contribuído para a emigração coletiva de 

parcelas significativas da população, foi o aumento da carga tributária. 

Alguns dos pequenos Estados germânicos do período, sob um regime 

monárquico-reacionário inspirado pela orientação política da Restauração, 

aumentaram as taxas e impostos sobre a população, o que forçava-os ao 

êxodo e até mesmo à fuga, em localidades onde a imigração estava 

proibida
406

. 
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 WILLEMS, Emílio.  A aculturação dos alemães no Brasil: estudo antropológico dos 

imigrantes alemães e seus descendentes no Brasil. São Paulo: Ed. Nacional, 1980. p. 33 
404

 Idem., p. 33 
405

 STEHLING, , Luiz José. Juiz de Fora, a Companhia União e Indústria e os 

Alemães. Juiz de Fora:  FUNALFA,1979pg. 166-7 
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 WILLEMS, Emílio. A aculturação... op. cit., p. 34 
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A vinda destes alemães para o Brasil corresponde a uma 

porcentagem reduzida do total de imigrantes europeus e asiáticos que 

entraram no país, isto é, apenas 7 % dos quatro milhões que vieram entre 

1824 e 1930.  O país recebeu uma parcela mínima dos cinco milhões que 

deixaram a Alemanha neste período, ou seja, cerca de 223.000 indivíduos. 

Se compararmos este contigente com aquele que se deslocou para os EUA, 

observamos que num único ano, em 1882, 250.630  imigrantes alemães 

entraram neste país.
407

 Mesmo recebendo um número comparativamente 

reduzido de imigrantes de origem teuta, o Brasil se destaca como o segundo 

país das Américas a receber tais contigentes, precedido apenas pelos 

Estados Unidos
408

. 

Diferentemente do caso paulista, onde a imigração tornou-se o 

recurso preferencial que as elites possuíam  para abastecer seu mercado de 

mão-de-obra nas lavouras de café, em Juiz de Fora  foram os libertos que 

constituíram o principal elemento na manutenção das lavouras no 

pós-abolição, dado o grande volume de escravos que a Província possuía
409

. 

Visto que em Juiz de Fora não se fazia necessária a mão-de-obra imigrante 

na produção cafeeira – antes e depois da abolição – que fatores propiciaram 

a ida de  alemães para tal localidade?  

As pesquisas existentes apontam para duas direções. Em primeiro 

lugar, a vinda de alemães para a cidade esteve ligada indiretamente ao bem 

estar da produção cafeeira, através da construção da Rodovia União e 

Indústria; em segundo lugar, esteve ligada à implantação de um núcleo 

colonial agrícola que objetivava abastecer o mercado interno com produtos 

alimentícios.
410

 Todavia, é importante salientar que a função de abastecer o 

mercado interno não foi cumprida pela comunidade teuta; estes atuaram 
                                                           
407

 WILLEMS, Emílio. A aculturação.... op. cit., p. 41 
408

 MAGALHÃES, Marionilde B. de. Pangermanismo.... op. cit., p. 20 
409

 Cf. MARTINS, Roberto Borges. A economia escravista em Minas Gerais no século 

XIX. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 1982.; LANNA, Ana Lúcia D. A 

Transformação do Trabalho. 2 ed. Campinas: Ed.Unicamp,1989 e PIRES, Anderson J. 

Capital Agrário... op. cit.  
410

 Cf: STEHLING, Luiz José. Juiz de Fora a Companhia União e Indústria e os 

Alemães. Juiz de Fora:  FUNALFA,1979 e GIROLETTI, D. A Industrialização de Juiz 

de Fora 1850/1930. Juiz de Fora: EDUFJF, 1988. 

mais intensamente na construção da rodovia União Indústria. Com a 

inauguração da estrada em 1861 e a falência da Colônia em meados de 

1880, os alemães se concentraram no meio urbano, no setor prestador de 

serviços, em especial aqueles que não dispunham de capital para investir em 

manufaturas domésticas.
411

 

Com relação ao perfil dos germânicos contratados por Mariano 

Procópio, diretor presidente da Companhia União e Indústria, gostaríamos 

de apresentar alguns dados estatísticos a respeito de sexo, idade, religião e 

local de origem. 

 

Tabela 1 – Religião, Idade e Sexo dos imigrantes alemães de 1858 

            Sexo             Religião Idade  

Masculino 52,58% Luteranos 45,36% Mais de 45 anos 1,89% 

Feminino 47,42% Católicos 54,64% De 10 e 45 anos 68,84% 

    De 5 a 10 anos 18,15% 

    Menos de 5 anos 11,10% 

Fonte: STEHLING, Luiz José. Juiz de Fora....op. cit. p.161-5 

 

Podemos  observar que mais de dois terços dos alemães contratados 

encontravam-se em idade produtiva, ou seja, entre 10 e 45 anos. Para a 

sociedade contemporânea pode parecer estranho afirmar que crianças de 10 

anos se encontram na cadeia produtiva mas, sendo a pequena propriedade 

agrícola trabalhada exclusivamente pelos componentes da família, o 

trabalho infantil parece ter sido uma conseqüência natural das condições 

aqui encontradas. Além disto, o trabalho infantil constituía um traço da 

cultura tradicional germânica pré-industrial que foi conservado devido a 

perpetuação das mesmas condições  produtivas em solo juizforano. No 

Grão-ducado do Hessen, por exemplo, sabemos que, sobretudo nas 

propriedades campesinas, o trabalho infantil alcançava o mesmo grau de 

                                                           
411

 SOUZA, Sônia M. de. Além dos Cafezais: produção de alimentos e mercado interno 

em uma região de economia agroexportadora – Juiz de Fora na segunda metade do século 

XIX. Dissertação de Mestrado. Niterói: UFF, 1998. Ver especialmente o segundo capítulo. 
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intensidade que caracterizava as colônias agrícolas teuto-brasileiras no 

período analisado.
412

  

 O protestantismo é outro elemento cultural que os alemães 

trouxeram para Juiz de Fora. Segundo Luiz Antônio Arantes, foi a religião e 

não a nacionalidade, ou melhor, o sentimento patriótico, que serviu como 

fator de diferenciação e identificação entre os imigrantes. Além disto, para 

este mesmo autor, em Juiz de Fora se repetiu o mesmo fenômeno detectado 

por Max Weber na Alemanha. A lista dos diretores do culto protestante 

coincidia com a lista de industriais de origem germânica e, neste sentido, 

43,07% das indústrias instaladas no município, entre 1858 e 1912, 

pertenceram a elementos deste grupo. Seguindo sua argumentação, Arantes 

nota que os imigrantes germânicos de filiação católica não aparecem entre a 

camada de industriais, percebendo também que não tiveram destaque 

econômico, permanecendo sua colônia em um nível de desenvolvimento 

praticamente inalterado até a década de 1960.
413

 

Com relação a origem regional destes imigrantes, é predominante 

entre os colonos indivíduos do Grão-ducado do Hessen (335 pessoas – 

28,82%); do Tirol (227 pessoas – 19,53%); de Holstein (155 pessoas – 

13,33%), da Prússia (147 pessoas – 12,65%) e de Baden (147 pessoas – 

12,65%). Somente destas cinco regiões, temos 86,98% do total de 

germânicos contratados pela Cia. União e Indústria. O restante (13,04%) 

dos imigrantes são oriundos da Saxônia, da Baviera, de Hannover, de 

Nassau, de Hamburgo, de Hessen-Eleitoral, de Brunswick, entre outros. 

Assim como em Blumenau, foi a Alemanha do norte que forneceu os 

principais contigentes imigratórios para Juiz de Fora, com a exceção de que 

na Colônia catarinense, os Estados sulinos e a Áustria forneceram apenas 

uma minoria católica enquanto que, na Colônia D. Pedro II, a população 

austríaca somava cerca de 1/5 do total de imigrantes. 

Contudo, todo este processo de inserção dos alemães em Juiz de 

Fora foi marcado por muitos problemas e dificuldades. Durante a travessia 

do Atlântico, houve falta de água potável a bordo da Barca hamburguesa 
                                                           
412

 WILLEMS, Emílio. A aculturação...op. cit. p. 244 
413

 ARANTES, Luiz Antônio do Valle. As Origens da Burguesia Industrial de Juiz de 

Fora (1858/1912). Dissertação de Mestrado. Niterói: UFF, 1991 

Teel 
414

, o que originou o aparecimento de Tifo entre os tripulantes, 

obrigando-os a ficarem vários dias sob observação ao chegarem ao porto do 

Rio de Janeiro. Ao desembarcarem, tiveram que viajar em ―faluas a vela‖ 

até o porto da Estrela, no rio Inhomirim, nos fundos da baía da Guanabara e 

dali, subiram a serra de Petrópolis. De acordo com Stehling, todas as 

viagens de Petrópolis à Juiz de Fora – então Santo Antônio do Paraybuna – 

foram feitas em seis dias, via Paraíba do Sul, viajando as mulheres e 

crianças em carroças e os homens sempre a pé. Quando anoitecia, paravam 

nos acampamentos de trabalhadores da construção, onde se alimentavam e 

passavam a noite em barracas de lona.
415

 Já neste episódio, evidencia-se 

alguns indícios de que a Cia. não estava disposta a cumprir seus contratos à 

risca. Na terceira cláusula do contrato padrão firmado com os colonos, fica 

estipulado que ―Logo que o Contractado e sua família chegarem as Rio de 

Janeiro, por-se-hão á dispozição da companhia União e Industria , ou dos 

seus agentes, para serem gratuitamente transportados, para a principal 

estação de Juiz de Fora...‖
416

 Se levarmos em consideração que caminhar 

seis dias a pé, de baixo de sol e chuva, é ter a gratuidade do transporte 

assegurada, realmente o contrato foi cumprido plenamente.  

Na sexta cláusula, ficou estipulado que ―A Companhia logo que o 

Contractado e sua família chegarem aos logares dos seus destinos lhes 

fornecerá gratuitamente e durante um anno uma habitação conveniente para 

sua residencia, e lhes fornecerá os viveres necessários para a sua 

alimentação...‖. Mais uma vez o contrato não foi realizado integralmente. 

Num prazo de 59 dias chegaram na cidade do Paraybuna os 1.162 

imigrantes alemães, trazendo assim um grande problema para a Cia.: a falta 

de alojamentos. A União e Indústria teve que improvisar um acampamento 

                                                           
414

 As travessias marítimas que trouxeram os imigrantes germânicos para Juiz de Fora 
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na subida do Morro da Gratidão, junto a infecta lagoa existente no local. 

Como relatamos acima, os imigrantes da barca Tell contraíram Tifo durante 

a viagem por falta de água potável e, devido aos desconforto dos 

alojamentos e a má alimentação, irrompeu novamente a doença entre eles, 

ocasionando a morte de 34 homens e mulheres, que foram sepultados junto 

a lagoa da Gratidão, próximo ao atual Pronto Socorro.
417

 

A partir de então, a Companhia iniciou a construção de casas para os 

colonos nas colônias de Baixo, de Cima, na Villagem e na própria estação 

de Rio Novo. Somente no ano de 1863 é que todas as 130 famílias ficaram 

alojadas em seus prazos.
418

 Até o final de 1858, apenas 36 famílias de 

tirolezes haviam recebido seus lotes para cuidarem de suas criações e 

plantações, fato este que causava profundos descontentamentos entre 

aqueles que ainda não haviam recebido suas terras, levando a alguns 

prussianos, badenses e tirolezes a organizarem  reclamações  ao diretor da 

colônia. Tal fato desencadeou uma tentativa de sublevação, que encontra-se 

atualmente em processo de análise e resultará, oportunamente, num estudo 

de caso. 

                                                           
417

 STEHLING, Luiz José. Juiz de Fora... op. cit. p.187. 
418

 Idem., p. 188. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: TRADIÇÃO E 

MODERNIDADE EM MINAS GERAIS: ESTUDO DE CASOS NOS 

SÉCULOS XIX E XX 

 

A VILA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DO RIO PARDO 

NO SÉCULO XIX 

       

Edneila Rodrigues Chaves
1
 

 

A Vila de Nossa Senhora da Conceição do Rio Pardo, então situada 

ao Norte da Província de Minas Gerais no século XIX (1832-1872),  

constitui-se no objeto  que esta comunicação
2
 se ocupa. Correspondências 

da Câmara desta vila com a presidência da província de Minas Gerais 

compõem as fontes básicas deste objeto . É a partir do ponto de vista dos 

cidadãos desta Câmara, que esta comunicação objetiva apreender as 

representações construídas desta vila, frente às ações modernas do Estado 

brasileiro no que se referem à tributação e à guarda nacional.  

 Ponto de vista cidadão é uma categoria de análise desenvolvida por 

Silva
3
, sendo aqui entendida como estratégias discursivas, por meio das 

quais os homens públicos da vila do Rio Pardo narram os problemas e as 

histórias da sua vila, como também informam sobre seu lugar.  

Os inúmeros pontos de vista desta vila integram a leitura simbólica 

que se pode fazer dela. Correspondem à sua representação e às diferentes 

estratégias narrativas. O ponto de vista aponta para a experiência humana do 

grupo a que se refere, de como construiu suas percepções a partir do seu 

lugar social.   

É importante salientar que neste período histórico, a independência 

política do Brasil colocou a elite política diante do desafio de construir o 

                                                           
1
 Mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação da UFMG e professora da Rede 

M. de Ensino de B.H.. 
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 Versão preliminar de uma das questões de pesquisa em desenvolvimento pelo  Programa 

de Pós-graduação em História/Mestrado da UFMG. 
3
 SILVA, Armando. Imaginários urbanos. São Paulo: Perspectiva, 2001.  

 

Estado Moderno Nacional. A vila do Rio Pardo nasce e firma-se em meio à 

instabilidade do período regencial, caracterizado por uma legislação 

descentralizadora – Ato Adicional de 1834 e Código de Processo Criminal, 

1832 – e à ação centralizadora do Segundo Reinado. Que vivências 

históricas próprias do contexto político e social brasileiro do século XIX, 

esta vila experiencia direta ou indiretamente? Considerando que os 

objetivos principais da organização política deste período passam a ser a 

‗construção da ordem‘ 
4
, a modernização, qual é o ponto de vista destes 

cidadãos sobre a interferência destas questões na vida cotidiana da vila do 

Rio Pardo? 

 

―... não he possivel que semelhantes bitácolas possão carregar com hu 

Imposto Geral, outro Provincial [...] e mais direitos pagos na sua 

municipalidade. Nem se diga, como he costume que estes vendeiros feixem 

suas casas e tratem doutra vida, já que não podem com os impostos ve: se 

Rio Pardo estivesse em paralelo com a capital, Mariana, São João, Sabará, 

Campanha, Diamantina e outras villas consideráveis da província de bom 

grado carregava com os impostos [...] e depois huma terra indigente não 

admite grandes especulações de negocio.‖ 
5
 

 

Então, sob o ponto de vista destes homens públicos, a vila do Rio 

Pardo não está de acordo com o aumento da carga tributária por parte do 

Império, já que paga os impostos municipais e provinciais. Poderia até 

aceitar este aumento se estivesse em condições econômicas semelhantes às 

condições de vilas prósperas da província. Todavia, estes homens apontam 

que esta situação impõe até mesmo a falência dos vendeiros, forçando-os a 

buscarem outra atividade econômica para a sobrevivência. 

No tocante à legislação imperial que se propõe a ordenar, 

modernizar, homogeneizar; esta vila, a partir dos seus homens públicos, 

resiste a este novo, a este tratamento moderno, entendendo que não está em 

                                                           
4
 Expressão desenvolvida por CARVALHO em A construção da ordem: a elite política 

imperial. Rio de Janeiro: Campus, 1980. 
5
 Correspondência da Câmara da Vila do Rio Pardo, dirigida à Presidência da Província. 

APM, Seção Provincial, CX. 222, doc. 30, 1837.   
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condições de igualdade com as outras vilas da província. O poder público 

central chega nos interiores mais remotos, como na vila do Rio Pardo, em 

nome da modernidade e com o indicativo de um novo tempo. Nesse sentido, 

o conceito de modernidade aqui trabalhado, abarca o significado da 

produção do novo, da mudança. O conflito que esta vila vive ao negar o 

‗moderno‘, trazido pelo poder público provincial e imperial via a tributação, 

resistindo com a sua organização social de até então, não significa dizer que 

ela está necessariamente contrapondo tradição à modernidade. O que 

caracteriza a tradição é a formalização de práticas, ritos e comportamentos 

perenes, ancorados num tempo longo e lento, perpetuando-se pela 

repetição
6
. A resistência expressa neste ponto de vista é mais pela garantia 

da sobrevivência  que da tradição. 

 

―... sendo esta a unica  villa de Minas que limita com a Província da Bahia 

[...] e sendo esta a única Estrada deste lado as Tropas aqui vinhão transitar, 

bem como as Boiadas e cavallarias que descião do sertão alto, e assim 

florecia o commercio, a maior parte dagoardente vinha toda de fora, e nem 

assim erão sugeitos a donativos algum antes do Decreto e Instruções de 

02.1823 e mesmo depois delle só se arrecadava este imposto nas cidades 

mais populosas...‖ 
7
  

  Sob este ponto de vista, a vila do Rio Pardo situa-se no mapa 

mineiro do século XIX, deduzindo que devido à sua posição geográfica, 

tinha uma importante função de ligação entre duas províncias, tirando 

proveito comercial desta situação favorável nas primeiras décadas do 

século. Enfatiza que mesmo nestes bons tempos a arrecadação do imposto 

sobre a aguardente era para vilas mais populosas, possivelmente não era o 

caso desta vila.  Para a década de 1830 e seguintes a conjuntura não é mais a 

mesma, como novamente afirma no mesmo documento:     

  

                                                           
6
 A discussão dos conceitos tradição e modernidade encontram-se no Programa de 

Pós-Graduação em História, FAFICH-UFMG. Disponível na Internet via 

http://www.fafich.ufmg.br/his. Arquivo capturado em 09.07.2002. 
7
 Correspondência da Câmara da Vila do Rio Pardo, dirigida à Presidência da Província. 

APM, Seção Provincial, CX. 222, doc. 30, 1837.   

―Huma nova ordem de cousas vai suceder a estes tempos ainda favoraveiz, 

discobrese a navegação do Gequitinhonha e com ella he cortado o 

commercio das tropas [...] a Serra Diamantina do Grão-Mogol suffoca o 

commercio do Rio Pardo [...] o estado epidêmico do paiz [...] nos acarretou 

a fome, a pobreza e a miséria, tal he o quadro fiel da nossa crise atual, e he 

por isso que não he possivel que hum povo tão indigente ser onerado de 

hum Imposto de 8$000 reis sobre huma bitacola que seu maior fundo he de 

um barril dagoardente...‖ 
8
 

 

Outra evidência desta resistência ante as ações modernas do Estado 

configura no recrutamento da Guarda Nacional, que interfere no 

ordenamento até então conformado na vila:   

 

―são os lavradores os proprios guardas nacionais empregados no 

recrutamento, cujos filhos recrutao, durando esta diligencia mais de dous 

anos com grave prejuiso para o municipio que se sustentão da lavoura., 

actualmente abandonada pela rasão que acaba de expor."
9
 

Do ponto de vista destes homens públicos emerge a imagem de uma 

vila marcada pela pobreza, pela indigência, pela distância do centro do 

poder público provincial, pela pequena densidade populacional, pelo caráter 

agrário de sua economia e pela impotência diante dos impostos cobrados. O 

sertão do Rio Pardo resiste à modernização que vem via a tributação e o 

recrutamento, a partir desta sua auto-imagem de decadência e miséria.  

Sertão e litoral, de acordo com Lima
10

, surgem no pensamento social 

brasileiro como imagens de grande força simbólica, que expressam os 

contrastes de distintas formas de organização social e cultural. Uma das 

possibilidades de analisar seu sentido, segundo ela, consiste na abordagem 

do debate que se ocupa da distinção entre tradição e modernidade. O caráter 

conservador, de resistência à mudança historicamente atribuído ao termo 

sertão, pode adquirir conotação negativa ou positiva, aproximando-se de 
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APM, Seção Provincial, CX. 224, doc. 04, 1841.   
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 LIMA, Nísia Trindade. Um sertão chamado Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1999. 
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antinomias clássicas das sociedades ocidentais: civilização e barbárie; 

tradição e modernidade; cultura e civilização.  

O sentido da palavra sertão encontra-se em dicionários da língua 

portuguesa dos séculos XVIII e XIX, em uma dupla idéia: a espacial de 

interior e a social de deserto, região pouco povoada 
11

. Aurélio  Buarque de 

Holanda  Ferreira reafirma este sentido, definindo sertão como ―1. Região 

agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas; 2. Terreno coberto 

de mato, longe do litoral; 3. Interior pouco povoado.‖ 
12

 

 Mader
13

, discutindo a idéia de sertão no Brasil colonial dos séculos 

XVI e XVII, observa que seu sentido transcendia o de uma delimitação 

espacial precisa. Ela afirma que o imaginário sobre o sertão se constitui em 

contraste com a idéia de região colonial. Esta representaria o espaço 

preenchido pelo colonizador, como sua antítese encontra-se o sertão:  

 

―... o território do vazio, espaço ainda não preenchido pela colonização. É, 

por isso, o mundo da desordem, domínio da barbárie, da selvageria, do 

diabo. Ao mesmo tempo se conhecido, pode ser ordenado pela ocupação e 

colonização, deixando de ser sertão para constituir-se em região colonial.‖ 

(p. 13)  

 

 É esta idéia da distância em relação ao poder público que está 

presente no ponto de vista dos homens públicos da vila do sertão do Rio 

Pardo. Nos seus discursos há indícios que inferem para este entendimento 

do termo sertão: 

 

―offerece o orsamento desta Camara afim de que V. Ex.ª estendendo as vista 

a hum municipio que dista da capital a mais de 120 legoas he o ultimo na 

extremidade da província [...]  quando não seja suficiente para atender  as 

                                                           
11

 Ibidem. 
12

  FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo, 

Nova Fronteira, 1995. 
13

 MADER M. Elisa Noronha de Sá. O vazio: o sertão no imaginário da colônia nos séculos 

XVI e XVII. Dissertação (Mestrado em História), Rio de Janeiro, PUC, 1995,  p.13 apud 

LIMA, ibidem.   

necessidades de tudo ao menos se obterá hu grande mehoramento.‖ 
14

 

 

 Estes homens fazem menção incisiva à distância em que a vila se 

encontra do centro do poder público provincial. Faz-se necessário suplicar 

ao presidente da província que os enxergue, uma vez que já se tem a 

conformação de que todas as necessidades não serão supridas, mas esperam 

que dos cofres públicos venha algum benefício. É esta distância que 

provavelmente impede os recursos públicos alcançarem o sertão do Rio 

Pardo. Ser do sertão é estar distante do centro do poder público, e por 

conseguinte não ser contemplado com seus  serviços. 

Não obstante, a ação moderna do Estado na sua mediação com a vila 

é de via unilateral. Esta é solicitada a pagar tributos, a incorporar-se aos 

quadros da Guarda Nacional, contudo não participa da gestão do dinheiro 

público na mesma proporção que outras vilas próximas do centro deste 

poder.  

Com estas questões, portanto procuro entender como o urbano desta 

vila se construiu. Concordando com Silva, a relação entre coisa física, a 

vila, sua vida social, seu uso e representação, formam um conjunto de trocas 

constantes. Então é possível dizer que o físico, o sertão, produz efeito sobre 

o simbólico: suas representações. E que as representações que se fizeram da 

vila, do mesmo modo, afetaram e conduziram seu uso social e modificaram 

a concepção do seu sertão. O que diferencia esta vila de outras são os 

símbolos que seus próprios habitantes constroem para representá-la.  

Reconhecer esta vila por via da projeção imaginária, não basta 

compreender a sua  imagem na apreciação da sua extensão física ou de 

diferentes representações visuais, mas averiguar como estes cidadãos  

usaram sua vila e também  como eles imaginaram que a vila se segmenta, 

para mostrar-se aos seus moradores e aos estranhos.   

                                                           
14

 Correspondência da Câmara da Vila de Rio Pardo, dirigida à Presidência da Província. 

APM, Seção Provincial, CX. 225, doc. 34, 1847.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ELEMENTOS PARA UMA 

HISTÓRIA DAS INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS DAS MINAS 

GERAIS NOS SÉCULOS XIX E XX 

 

A HISTORICIDADE DA FALSIFICAÇÃO E A HISTÓRIA DO 

VINHO NA CIDADE DE OURO PRETO. 

   

Eduardo de Sousa Lima
419

 

 

As instituições científicas no Brasil. 

 O desenvolvimento das ciências no Brasil do século XIX, e suas 

inúmeras tendências representam um aspecto em discussão pela 

historiografia das ciências já há alguns anos. 

 Sobre esta perspectiva, buscaremos algumas considerações sobre a 

Escola de Farmácia de Ouro Preto, sobre sua constituição, e os estudo sobre 

a falsificação de vinhos nos anos de 1870-1900. 

 A Escola de Farmácia de Ouro Preto, sancionada em 4 de abril de 

1839, constituiu-se como umas das mais antigas do ensino de Farmácia da 

América Latina. Durante sua existência, a Escola foi várias vezes 

reorganizada. 

  Voltada desde sua fundação muito mais a botânica e a mineralogia a 

escola foi, na presidência de Teófilo Otoni, reformulada. Onde o curso de 

farmácia era oferecido em três anos, e, as matérias do ensino, aplicadas 

especialmente à medicina, constituídas em sete cadeiras, às quais 

destacamos a primeira cadeira do terceiro ano, Toxicologia. No último ano 

da monarquia no Brasil, a Escola foi mais uma vez reorganizada, no curso, a 

cadeira de toxicologia e de estudo das falsificações dos principais gêneros 

alimentícios que mais tarde seria substituída pela cadeira de Química 

Analítica e Higiene é implementada. 

                                                           
419

 Pesquisa que possui fomento do programa PIBIC - UFOP sob orientação da Professora 

Doutora Myriam Bahia Lopes do departamento de História da UFOP sob o título: 

―Subsídios para uma História da falsificação dos vinhos em Ouro Preto: 1870 – 

1900‖. 
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 A consolidação do Império brasileiro era um objetivo em níveis 

políticos e sociais. Sendo necessária a ocupação de um espaço para a nação 

na comunidade mundial, ou seja, no ―mundo civilizado‖ ao qual deveria 

pertencer. 

 

―Pode-se dizer que os conselheiros, em sua totalidade, estavam convencidos 

de que o Brasil pertencia à esfera da civilização cristã européia, e de que 

todo o esforço deveria ser feito para no sentido de conformá-lo aos padrões 

desta civilização. As expressões ―mundo civilizado‖, ―nações civilizadas‖, 

―civilização‖, ou mesmo as mais antiquadas ―luzes‖, são freqüentemente 

empregadas. Como conseqüentemente, era também por todos considerada 

legítima a referência de países europeus, seja para esclarecer problemas 

nacionais, seja para fundamentar propostas de legislação.‖
420

 

   

 Na citação acima do historiador José Murilo de Carvalho, podemos 

compreender a direção das ações tomadas no período citado, colocando 

idéias ―no lugar‖, tidas por muitos como ―fora do lugar‖.      

 

A medicina pasteuriana e sua institucionalização no país. 

 As instituições de pesquisa médicas no Brasil se voltaram para a 

microbiologia em um período influenciado pela revolução iniciada por 

Pasteur e Koch
421

, onde se almejava subjugar doenças infecciosas e superar 

os inúmeros impasses entre os médicos em sua prática clínica, e os 

higienistas em suas práticas medicas/sociais. 

 Respeitando temporalidades distintas em sua aplicação e difusão, a 

microbiologia transformaria todo o processo de formação daqueles que 

                                                           
420

 CARVALHO, José Murilo de. Teatro de sombras: a política imperial. Rio de Janeiro: 

IUPERJ; São Paulo: Vértice, 1988. 196 p. (pág. 114). 
421

 Robert Koch (1830-1910), aplicou novas perspectivas médicas para a microbiologia, 

diferenciando-a da prática cirúrgica. Koch representou esta prática na Alemanha, onde 

descobriu, em 1876, que os microorganismos presentes no gado eram responsáveis pelo 

carbúnculo, e isolando-os do animal, em um ambiente de cultura não se desenvolviam. 

Através de suas experiências descobriu o bacilo da Tuberculose, em 1882, e isolou o 

microorganismo responsável pela cólera.    

pretendiam exercer as artes de curar, e no final do século XIX à ―ciência das 

doenças‖, atingindo a legislação e uma organização da saúde pública, aos 

gestos, a indumentária os serviços hospitalares. Uma incorporação que sae 

fragmentou em inúmeras práticas que influenciaram, e, se incorporaram ao 

cotidiano das populações dos centros urbanos onde se dava uma maior 

intensidade na medicalização das relações sociais. 

 Os desdobramentos da microbiologia iriam influenciar diferentes 

disciplinas, ou ciências, interligadas, pelo objeto localizado entre as 

fronteiras da Química, Biologia e a medicina. O laboratório se constitui 

como elemento crucial para o desenvolvimento dessas ciências, onde 

incorporação das técnicas, instrumentos e procedimentos são normatizados. 

 A relação da microbiologia com países periféricos, como o Brasil, 

atingem diversas esferas de atuação. Mas, a principal está ligada à questão 

econômica, pois a possibilidade de controle das doenças infecciosas que 

assolavam as cidades portuárias prejudicava a circulação de mercadoria e a 

força de trabalho. É importante observar que estamos em um período de 

transição, do escravismo para o capitalismo, onde as cidades se 

modernizavam para atender novas necessidades e demandas. 

 

Uma breve história do vinho: o poder de aliviar preocupações. 

O vinho esteve sempre presente na história da civilização ocidental, 

menos pelo seu persistente sabor de violeta e framboesa e mais pelo seu 

efeito.  

 Em uma vida difícil, breve e bruta, os que sentiam os efeitos do 

álcool acreditavam estar brindados com uma antevisão do paraíso. Os 

medos e os temores se afastavam, as idéias corriam mais facilmente e os 

apaixonados se tornavam mais intensos sob os efeitos da bebida. Por um 

curto período se sentiam onipotentes. Depois vinha o mal estar ou a perda 

da consciência e as dores de cabeça apareciam. Porém o vinho era uma 

bebida de poucos privilegiados, pois a maioria tomava cerveja. Na História 

Ocidental, boa parte das cidades surgiu em regiões produtoras de cereais, e 

não vinhedos, como na Mesopotâmia e no Egito. Embora existam 

evidências de que no Egito existiu o esforço voltado para a produção do 

vinho, apenas uma minoria tinha acesso ao produto. 
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 Segundo Hugh Johnson
422

 a história do uso do vinho está ligada ao 

seu efeito misterioso como o vento, sendo uma bebida mais valorosa do que 

a cerveja e desassociada de outras drogas alucinógenas. 

Em uma das definições comuns, o vinho é um "suco de uvas frescas 

fermentado naturalmente". Outra definição, porém mais técnica, trata-se de 

uma solução aquosa de etanol com maiores ou menores vestígios de 

açúcares, ácidos, acetatos, lactatos e outras substâncias presentes no suco de 

uva ou resultantes do processo de fermentação. O etanol é o principal 

responsável pelos efeitos do vinho, que é uma forma de álcool produzida 

pela ação dos levedos sobre o açúcar da uva. 

 Em uma abordagem clínica o etanol é classificado como depressivo. 

O conceito de depressivo deve ser associado à época em que se deu, pois 

como o mesmo autor apresenta, "um termo confuso, já que não é depressão 

que se sente". O etanol deprime, ou melhor, dizendo, inibe o sistema 

nervoso central causando sedação, afastando a inibição e atenuando a dor. A 

sensação de bem estar que provoca pode ser considerada como ilusória, mas 

não é algo que vem junto com o vinho, ele permite que sentimentos naturais 

se manifestem. Este efeito vale até certo ponto para o vinho e outras bebidas 

que contém álcool. Estando o etanol presente em todas elas, acredita-se que 

sua combinação com outras substâncias influencie seus efeitos. 

 Algumas propriedades do vinho representaram uma importância 

fundamental para a ciência. Durante dois milênios até o final do século XIX 

da história médica e cirúrgica - respeitando as representações destes termos 

durante extenso período citado - o vinho foi o anti-séptico universal. Com 

ele se lavava ferimentos e tornava-se a água potável. Nas palavras de 

Talmute "onde falta vinho, há necessidade de drogas".  

Em um texto de medicina da mesma época (século VI a.C.), 

elaborado na Índia, o vinho é definido como o "tônico da mente e do corpo, 

o antídoto da insônia, a tristeza e a fadiga [...] o estimulador de apetite, da 

felicidade e da digestão".  

 

                                                           
422

 JOHNSON, Hugh. A história do Vinho. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1999. 

O poder de causar preocupações: a historicidade da falsificação. 

No ano de 1862, a pedido de Luís Napoleão, Louis Pasteur, cientista 

francês, foi designado para solucionar um problema que assolava os vinhos 

produzidos na França, que viravam vinagre com o tempo. Neste período o 

referido cientista havia ganhado notoriedade pelo fato de haver descoberto a 

natureza da fermentação. Constatando que os microorganismos 

desempenhavam, no processo de criação um sem-número de papéis antes 

insuspeitados. No mesmo ano organizou uma exposição em Paris "sobre o 

papel dos infinitamente pequenos na natureza". 

 Cerca de dois anos depois em visita ao Imperador, Pasteur 

apresentou o assunto da seguinte forma: 

 

 "Graças aos tratados comerciais entre a França e todas as nações 

civilizadas, que se multiplicam a cada dia, os vinhos franceses chegam a 

todos os principais mercados do mundo [...] o vinho pode vir a ser para 

nosso país um objeto de comércio tão importante que hoje em dia é difícil 

imaginarmos seu valor. 

 Infelizmente os vinhos franceses correm perigo nas longas viagens. 

Estão sujeitos a numerosos males: podem azedar [...] tornar-se viscosos ou 

amargos. [...] Uma vez desembarcados, sua situação se agrava, ainda mais 

quando ficam à mercê de mãos menos hábeis, em adegas impróprias, sem 

receber mil atenções que fazem de seu tratamento adequado uma arte rara, 

até mesmo na França."
423

. 

  

Concluímos com esta breve exposição que a produção do vinho após as 

intervenções de Pasteur, onde o mesmo passou a ser classificado e 

comprovado nas lâminas do microscópio, onde cada amostra analisada 

representava uma espécie de "jaula de zoológico‖ povoado por inúmeras 

criaturas microscópicas, facilmente identificáveis. Como disse Pasteur, 

bastava-lhe examinar ao microscópio uma amostra de vinho para definir seu 

gosto. 
                                                           
423

 Carta de Louis Pasteur ao Imperador da França do ano de 1864. Apud. In: JOHNSON, 

Hugh. A história do Vinho. Trad. Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

Pag. 440. 
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 Após a nova visão promovida por Pasteur o conceito da falsificação 

dos vinhos sofreu uma ruptura, pois anteriormente o que se entendia por 

falsificação eram colocações inconclusivas, sabia-se que fazia mal
424

, mas 

não localizamos nenhum modelo ou padrão específico para a comprovação 

de um vinho adulterado, dúvida compartilhada pela Inspetoria de Higiene 

Pública
425

. Dizia-se algo sobre a corrupção dos elementos que constituíam o 

vinho e até mesmo rótulos falsos. Mas com a possibilidade de isolar os 

elementos e quantificá-los, e aceitar que microorganismos estavam 

presentes tanto no processo de fermentação quanto no próprio vinho e que 

se manifestavam em contato com o ar, passa-se a pensar um tipo ideal de 

produção conseqüentemente na fala de Pasteur se identifica à preocupação 

com o desenvolvimento das exportações e da industria do vinho na França. 

 Percebemos também em contato com a documentação da Escola de 

Farmácia que as solicitações para comprovação das falsificações eram 

encaminhadas quase nas mesmas proporções que a solicitação de testes em 

vinhos para receberem premiações do estado. 

 "A fim de ser apresentado ao governo pela commissão / julgadora do 

concurso de  prêmios agrícolas o resultado de / seos trabalhos, rogo-vos, 

em nome do [...] Doutor  Secretário, / providencieis para que seja com 

urgência remetido / a esta secretaria o  histórico da analyse 

scientifi/ca procedida por esta Escola nos vinhos enviados‖.
426

    
                                                           
424

PINTO, Antônio José de Souza. Pharmacopéa: Chymica Medica e Cirurgica.   
425

 Arquivo Histórico da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Solicitação de analyse da 

Directoria de Hygiene do Estado de Minas à Escola de Farmácia de Ouro Preto. In: Livro 

de Correspondência da Escola de Farmácia de Ouro Preto. 1895. Livro A-42. S/p.: 

"(...) Durante o anno visitei diversos armazens de gêneros, conservas alimentícias, fábrica 

de bebidas, massas (...) examinando os gêneros e verificando sua qualidade. (...) tratei 

sempre de descobrir si na confecção dos (...) productos entrava matéria nociva a saude; 

si as substancias (...) do gênero eram de má qualidade; si se usavam rotulos falsos. Não tive 

nessas visitas occasião de impor as multas (...) pelo regimento sanitário. (...) Não pude esta 

repartição (...) por não haver, no regulamento por que se rege, disposição alguma definindo 

clara e terminantemente o que se deve entender por falsificações; visando particularmente 

(...) substâncias alimentares e bebidas; precisando (...) a natureza e a gravidade do delicto 

de falsificação, e dando a autoridade sanitária poderes e meios de acção de reprimí-la. (...)‖. 
426

 Carta enviada pela Secretaria de Agricultura Commercio e Obras Públicas do Estado de 

Minas. Ouro Preto, 5 de novembro de 1894. A.H.E.F. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: PEREGRINO, GALES, 

INFÂNCIA ABANDONADA E SISTEMA CARCERÁRIO EM 

MINAS COLONIAL E PROVINCIAL 

 

ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA DE MARIANA  

NO SÉCULO XIX (1830-1890) 

 

Elizabeth Valéria de Souza 

 

O nosso objeto de estudo surgiu com a leitura do livro de óbitos
427

 

da cadeia de Mariana no século XIX, que se encontra no AHCMM sob a 

responsabilidade da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Iniciamos a nossa pesquisa em 1830, por ter sido o ano da criação do 

primeiro Código Criminal Brasileiro. Finalizamos em 1890, devido a 

instituição do Código do Processo Criminal do Brasil. Além disso, 

procuramos verificar o comportamento carcerário da cidade perante a duas 

realidades políticas distintas: Monarquia e o início da República. 

Nesse texto trataremos de forma sintética sobre dois aspectos 

importantes da administração carcerária: a estrutura da prisão e a sua 

―reforma‖. 

 

1- A Estrutura e a ―Reforma‖ na Cadeia de Mariana no Século XIX 

(1830-1890) 

 

Após a independência do Brasil, os parlamentares e juristas trataram 

de organizar a Constituição e o Código Criminal do novo Império, para 

garantirem a ordem e a segurança. Em 1824, foi elaborada a primeira 

Constituição do Brasil, que trazia em seu Artigo 21º: ―as cadeias serão 

seguras, limpas e bem arejadas, havendo diversas casas para separação dos 

réus, conforme suas circunstâncias e natureza de seus crimes.‖ .No ano de 

1830, o Código Criminal traduzia em seu Artigo 48º que as prisões públicas 

tinham que oferecer comodidade e segurança para os detentos. A cidade de 

                                                           
427

 AHCMM.Livro 112.  

Mariana, no século XIX (1830-1890), possuía uma única cadeia dividida 

em três salas: a feminina, a dos galés e a masculina. Ao que parece não 

havia distinção física do local entre essas repartições, pois segundo os 

códices 723 e 752
428

, que tratam do conserto dos cárceres, os materiais e as 

―reformas‖ necessárias nas alas eram praticamente os mesmos. Tal 

disposição carcerária não estava de acordo com as determinações da Lei, 

conforme descrevemos anteriormente. Esse procedimento se explicava 

através de um jogo de interesses políticos e, sobretudo, econômicos. Além 

disso, o Código Criminal e suas respectivas mudanças, nos mais diversos 

contextos, significavam um remanejamento das estruturas de poder.
429

 

Em geral as salas dos presos da cadeia de Mariana, entre 1830-1890, 

eram de lajes cobertas com assoalhos; cada repartição possuía uma escada 

que dava acesso às celas; leitos; esteiras que sustentavam as cabeceiras dos 

leitos e uma fonte nas alas.
430

 

A partir de 1828, os presidentes de províncias do Brasil Império 

eram responsáveis pelas fiscalizações de suas respectivas prisões como 

constava a Lei de 1º de outubro do mesmo ano. Encontramos no Arquivo 

Histórico da Câmara Municipal de Mariana
431

 apenas dois relatórios, que 

retratam a fiscalização na cadeia da cidade. os pareceres dos fiscais de 1834 

e 1855 eram totalmente distintos. Enquanto o primeiro verificou ótimas 

condições para a prisão, o segundo condenou não somente a sua estrutura 

física, como também o tratamento que os presos recebiam. O inspetor 

chegou afirmar: ―que este edifício sem segurança, e nem salubridade, e que 

é bem ao seu centro.‖
432

 Ele também colocou que a casa de reclusão se 

assemelhava ―aos antigos calabouços da inquisição‖.
433

 Além disso, as 

paredes das celas, por serem de adobe, necessitavam com urgência serem 

forradas com espessas tábuas. Também as grades, o assoalho e o lajeamento 

                                                           
428

 AHCMM. Livro de Atas das Sessões da Câmara Municipal e o Livro de Miscelânea 
429

 MALERBA, Jurandir. Os brancos da lei:liberalismo, escravidão e mentalidade 

patriarcal no império do Brasil. 
430

 AHCMM. Códice 723 (livro e Atas das sessões da Câmara Municipal). 
431

 AHCMM. Códices 693 e 640. 
432

 AHCMM. Códice 640. 
433

 Idem. 
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interno precisavam de reparos. O fiscal chamou a atenção para as água das 

chuvas, que constantemente infiltrava-se nas paredes dos xadrezes. 

Independentemente da posição dos fiscais sobre a cadeia de Mariana para 

Michel Foucalt
434

 uma instituição dessa natureza estava longe de ser ideal 

para a sociedade, uma vez que, não devolvia para o meio social indivíduos 

recuperados, mas promovia a sua destruição moral. 

Depois do resultado da fiscalização na cadeia de Mariana, em 1855, 

ao qual nos referimos anteriormente, foi feito um orçamento dos serviços 

necessários para o conserto da prisão em setembro do mesmo ano. Os 

reparos seriam feitos principalmente nas salas feminina, masculina e dos 

galés, além de outros locais como consta o códice 723 do Arquivo Histórico 

da Câmara Municipal de Mariana
435

 Para termos uma idéia dos materiais 

empregados e do dispêndio total das obras, expusemos a seguir uma tabela 

com esses dados. Chamamos a atenção para o fato de não estarmos 

preocupados em dimensionar esses valores, mas apenas demostrar as 

―reformas‖ de que a cadeia precisava. 

 

 

 

 

ORÇAMENTO PARA A ―REFORMA‖ NA CADEIA DE MARIANA EM 

1855 

I-Sala Feminina 

 

                                                           
434

 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 
435

 AHCMM. Códice 723 (Livro de Atas das Sessões da Câmara Municipal de Mariana). 

Materiais Preço 

(R$)* 

Subtotal 

(R$) 

A- escada nova:   

5 tábuas de cedro; 2$80

0 

14$000 

7 dias de carpinteiro; 1$60

0 

11$200 

8 caixas de ferro para ferramentas; 300 2$400 

pintura das vias e das ferramentas; - 1$280 

B- pilar de alvenaria para sustentar 

a escada: 

  

64 palmos cúbicos; 90$0

00 

5$760 

C- conserto do assoalho coberto de 

lajes: 

  

3 lajes a substituir; - 1$600 

D- leito para doze presas: -  

3 vigas de 36‘* de comprimento, 

sobre 1‘ de largura e 1‘ de 

espessura; 

 

800 

 

86$400 

5 esteiras de 4‘ de altura, para 

sustentar a cabeceira do leito; 

 

- 

 

16$000 

5 esteiras de 3‘ de altura para 

sustentar a extremidade; 

 

- 

 

12$000 

36 tábuas de 10‘ de comprimento;  50$400 

Para estabelecer as esteiras no 

assoalho; 

 2$000 

250 pregos; 1$28

0 

3$200 

E- caiar as paredes com cal:  1$2000 

Total: 138$64 

*Preço em réis e medidas em polegada. 
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II- Sala Masculina 

 

A- fechar alguns buracos na 

parede: 

- 1$000 

transporte - 219$240 

B- 3 tábuas novas para o assoalho - 8$400 

C- um dia de carpinteiro - 1$600 

D- chave de latão para a fonte - 5$800 

E- caiar com cal as paredes - 12$000 

 

 

 

 

III – Sala dos Galés 

 

A- para abrir uma correnteza de ar nos 

retretes que infestam a sala: 

- 5$000 

B- uma tábua nova para o assoalho - 2$800 

C- escada nova conforme a da sala das 

mulheres 

- 28$88

0 

D- pilar de alvenaria - 5$760 

E- caiar com cal  12$00

0 

F- chave de latão para a fonte - 5$800 

Total: 60$24 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IV- Obras Diversas 

 

A- 300 pregos para pregar as tábuas do 

assoalho e do forro 

  

3$840 

B- guarnecer as quatro janelas abertas do 

lado da praça, com entrelaçamento de 

trama, visitantes de uma polegada : 

  

32 libras de trame; 800 25$60

0 

16 dias de operários;  25$60

0 

C- caixilho de madeira e colocação  14$40

0 

Total: 69$44 

 

 

 

 

V – Retretes do Primeiro Andar 

 

A- estabelecimento de uma chaminé da altura 

de telhado para permitir a correnteza do ar nas 

retretes que infestam as salas do lado direito : 

-  

5 tábuas; - 14$000 

2 dias de carpinteiro; - 3$200 

Pregos; - 640 

transporte - 394$56

0 

Total: 1051$76 

 

 

 

VI – Fachada do Lado da Horta 
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A –consertar novamente o conduto das 

águas e estabelecer sua cobertura na 

forma de telhado a um só versante 

-  

 

41$250 

B- caiar novamente toda essa fachada - 64$000 

C- uma porta nova e segura para fechar a 

comunicação da horta com a rua; 

fechadura, ferramentas e pintura a óleo 

 

 

- 

 

 

55$640 

Total: 160$89 

Total do Orçamento: 2:354$06*** 

*** No documento o valor total do orçamento é de 555$450. 

FONTE: Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Códice 723 

(livro de Atas das Sessões da Câmara municipal de Mariana. F. 138 e 217) 

 

 

Em 1869
436

, a cadeia de Mariana passou por outra ―reforma‖ na sala 

de audiência, nas enxovias
437

, na entrada e nas escadas. 

Para se fazer essas obras, que exemplificamos, o arrematante e seu 

fiador assinavam um contrato com a Câmara Municipal. Algumas vezes o 

fiador não aceitava as disposições colocadas pela Câmara, o tornando 

inviável como ocorreu em 1876
438

. 

Mesmo com todos os reparos que foram feitos na cadeia de Mariana 

no século XIX, ela não oferecia à sociedade e aos detentos a segurança 

necessária. Um exemplo, foi à preocupação da administração carcerária 

com a transferência
439

 de alguns presos para essa prisão, acusados de 

sedições. O ―presídio‖ alegou ao presidente da província mineira, que os 

cárceres não possuíam a segurança necessária para comportar tais detentos. 

Pedia-se, portanto, que os réus fossem enviados para uma casa de reclusão 

segura. 

                                                           
436

 AHCMM. Códice 752 (livro de Miscelânea 1776-1861). 
437

 Parte das prisões que ficava no andar térreo. 
438

 AHCMM. Códice 162 (Termo de Arrematação de Obras Públicas 1793-1863) 
439

 AHCMM. Documentos avulsos da cadeia de Mariana, caixa nº 15. 

Isso acontecia por que na cadeia da cidade não foi feita uma reforma 

estrutural do ―prédio‖ no século XIX. As obras realizadas nesse período 

foram apenas consertos como podemos perceber na tabela, que expusemos 

anteriormente. 

Nos seus estudos sobre as instituições prisionais nos séculos XVIII e 

XIX, Michel Foucault
440

 apontou que uma reforma não deve se resumir 

apenas as estruturas físicas de uma prisão, mas a uma mudança também na 

política aplicada para evitar a reincidência do criminoso. Notamos, então, 

que o sistema carcerário de Mariana no século XIX (1830-1890), além de 

não promover uma reforma em seus cárceres, colaborava para garantir a 

reincidência devido principalmente às condições de vida dos presos na 

prisão. 

 

                                                           
440

 FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA : FONTES OFICIAIS, 

INTERPRETAÇÕES E ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

 

DISCURSO CIVILIZATÓRIO, IMPUNIDADE E ―MAUS 

COSTUMES‖ NA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS – 1841/1871 

 

Emerson Nogueira Santana 

 

No discurso dos políticos mineiros do século XIX, os baixos índices 

de educação das camadas menos favorecidas da população são apontados 

como causadores da criminalidade nas cidades e vilas da época. Esse 

discurso elitista sugere, também, que a impunidade - associada aos diversos 

fatores que contribuem para sua ocorrência como; as dificuldades 

enfrentadas pela polícia na perseguição e captura de criminosos, as 

constantes fugas das cadeias consideradas frágeis e inadequadas; e o 

excesso de absolvições em julgamentos - é fator determinante para a 

ocorrência de crimes violentos.                

 Uma primeira análise da documentação nos permite dizer que os 

crimes mais freqüentes nas Minas Gerais oitocentistas eram assassinatos, 

tentativas de assassinatos e ferimentos graves. No período de ―26 de abril 

de 1868 até 29 de abril de 1869‖, por exemplo, foram registrados 155 

delitos, sendo ―134 atentados contra a pessoa, enquanto que 

perpetraram-se 21 delitos de diversas naturezas, sendo destes contra a 

propriedade 6, de resistência 11 e os outros relativos a fuga e tirada de 

presos‖
441

.  

 Os próprios políticos afirmavam, reiteradamente, que ―...os 

homicídios, tentativas de homicídios e ferimentos continuam a ser os crimes 

mais freqüentes: os delitos contra a propriedade raras vezes se manifestam 

sob as formas de roubo, e furtos...‖
442

 Os crimes contra a pessoa 

preocupavam os poderosos mineiros, eram considerados ―...os mais 

violentos, e que indicam um maior atraso na civilização‖.
 443

       
                                                           
441

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1870, 475 BN. 
442

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1853, 457 BN. 
443

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1843, 446 AN. 

 O viajante suíço J.J. Von Tschudi, escreveu algumas considerações 

sobre a criminalidade em Minas Gerais em meados do século XIX. Além da 

constatação do elevado número de homicídios e agressões, registrou a 

ocorrência de estupros, praticados, principalmente, por portugueses. De 

acordo com o viajante:  

 

 ―Embora em nenhum lugar do mundo se produza mais atestados falsos e 

falsos testemunhos, o perjúrio figura de maneira muito reduzida nas 

tabelas criminais, o mesmo ocorrendo com as falsificações, com as fraudes 

e a malversação de documentos e certidões.‖
444

 

 

 A preocupação principal das classes dirigentes estava relacionada 

aos crimes contra a pessoa, mais comuns entre os pobres livres. Os 

homicídios representarem perigo para os poderosos que, muitas vezes, 

foram vítimas desses delitos. As fraudes e falsificações beneficiavam as 

camadas dirigentes. Os assassinos e agressores eram julgados com maior 

severidade e os falsificadores e fraudadores eram esquecidos ou ignorados 

pela justiça.  

 Apesar da justiça brasileira passar por um processo de 

racionalização na segunda metade do oitocentos, podemos perceber que 

ainda existia uma certa irracionalidade na sua atuação. O desleixo com 

relação aos crimes que significavam benefícios e vantagens para uma 

determinada camada social indica a existência de uma justiça protecionista 

e parcial.  

 Os problemas policiais são evidentes nas correspondências enviadas 

pelas delegacias de polícia à presidência da Província. Em várias dessas 

comunicações aparecem pedidos de dinheiro para a compra de animais e 

reforço das cadeias municipais. O suplente do delegado de polícia, José 

Coelho de Moura, em correspondência ao Presidente Bernardo Jacinto da 

Veiga, informava sobre a compra de animais solicitados por um alferes, e 

pedia ressarcimento:    

                                                           
444

 HALFELD, H: G. F. e VON TSCHUDI, J. J. A Província Brasileira de Minas Gerais. 

Trad. Belo Horizonte: FJP; CEHC, 1998. p. 120.   
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      ―...foi me pelo menos requerido que chegando aqui com os animais 

mortos, necessitava de três animais para o desempenho do que se achava 

encarregado, o que eu prontamente cumpri como V.Eª. mais claro verá dos 

recibos junto tanto do mesmo alferes quanto das pessoas a quem comprei, 

parecendo-me que fiz boa compra pela figura dos mesmos animais cujos 

emportaram em 210$000 como todo mesmo consta dos ditos recibos.‖ 
445

    

 

Eram constantes, também, as reclamações com relação ao 

insuficiente efetivo policial disponível. Em carta enviada a presidência da 

Província, datada de agosto de 1844, o delegado da cidade de São João 

del-Rei agradecia o recebimento de 16 praças e, não satisfeito, aproveitava 

para fazer uma nova solicitação. 

 

―...com quanto esta força diminuta tenho esperança de com ela acorrer as 

necessidades da polícia, e de conservar a paz e a pública tranqüilidade 

desta cidade, até que seja possível a Vª. Exª. elevar este destacamento ao 

número de 40 praças, que julgo indispensável para uma povoação tão 

considerável como esta...‖ 
446

           

 As prisões enfrentavam problemas de falta de higiene, espaços 

inadequados e pouco seguros, além da corrupção de carcereiros e policiais. 

―..em alguns lugares dá-se o nome de prisão pública a qualquer casa sem 

segurança e sem divisões..‖
447

  Defendia-se a instalação de uma casa de 

correção na capital para que o ―sistema penitenciário de que tantas 

vantagens tem colhido outros países‖
448

 fosse implantado no Brasil.  

 Podemos constatar a ocorrência de vários problemas na cadeia 

pública da cidade de São João del-Rei, através da análise de um relatório 

lido no dia 10 de janeiro de 1855,  em sessão ordinária da Câmara Municipal 

daquela cidade.  

 

                                                           
445

 Arquivo Público Mineiro – SP   PP124; caixa 123; doc 09. 
446

 Idem; doc 36. 
447

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1845, 449 BN. 
448

 Idem 

―...a comissão limita-se a fazer as seguintes observações: a necessidade de 

mandar consertar e segurar as grades de duas enxovias, cujos presos não 

fogem por não quererem [...] e de concluírem-se as enxovias incompletas, 

para se repartirem mais os presos, cujo excessivo agrupamento - em uma só 

enxovia contam-se 15 – há de por força ser insalubre: a de deixarem 

abertas, de noite, as janelas que dão para fora, cujas grades são seguras e 

quotidianamente examinadas a martelo, a fim de evitar-se alguma 

enfermidade e asfixia...‖ 
449

      

    

 O Presidente Quintiliano José da Rocha , em fala dirigida aos 

deputados no ano de 1847, discorreu sobre a necessidade de se pensar uma 

nova maneira de aplicar a verba destinada ao aprimoramento dos prédios 

das cadeias públicas. Para ele, a aplicação de pequenas quantias anuais nas 

cadeias de várias localidades era desperdício de dinheiro e perda de tempo. 

Em sua fala, esse político deixa transparecer a situação precária das prisões 

da Província: 

 

―...se excetuarmos a da cidade de Mariana, e uma ou outra mais, vós sabeis 

que as demais cadeias nem tal nome merecem, e que por sua fraqueza não 

servem senão para animarem a impunidade, pois que são tão freqüentes as 

fugas de presos, e muitas vezes de facinorosos de tão grande nomeada...‖
450

  

                 

 Além da falta de segurança dos prédios, o que facilitava muito a fuga 

dos prisioneiros, eram constantes as denúncias de corrupção dos 

funcionários. Em 1843, o delegado de polícia de São João del-Rei relatou: 

 

―... denúncias me foram dadas que com efeito o carcereiro das cadeias 

desta cidade havia recebido quatrocentos mil réis para a fuga do mesmo 

preso, e conhecendo eu essa denúncia não fosse muito verídica, contudo em 

virtude do artigo 18 do regulamento de 31 de janeiro de 1841 acautelei 

                                                           
449

 Comissão encarregada de visitar as prisões públicas, 1855. Arquivo da Câmara  

Municipal de São João del-Rei – Biblioteca Municipal Baptista Caetano de Almeida. 

Documentos avulsos – REL-32.  
450

  Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1847, 451 BN. 
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suspendendo o mesmo do emprego de carcereiro, e interinamente nomeei 

outro em seu lugar...‖ 
451

              

  

 Instituída em terras brasileiras pelo ―Código de Processo Criminal 

do Império do Brasil‖ de 1832, a participação do júri popular nos 

julgamentos foi assunto freqüente no discurso político. Alvo de constantes 

ataques por parte das autoridades, as absolvições proferidas por esse júri 

eram colocadas como responsáveis pelos altos índices de impunidade.  

 Nos anos 40, os discursos eram mais desfavoráveis ao júri popular e, 

muitas vezes, pediu-se a sua extinção. Julgava-se o país muito novo e o 

povo muito pouco civilizado para que tal tipo de julgamento funcionasse 

satisfatoriamente. O presidente Francisco José de Souza Soares d`Andréa 

afirmou que ―A instituição do Júri, de que tantos bens e garantias se 

deviam esperar, parece hoje, pelos fatos, uma coisa impossível entre 

nós...‖
452

 O mesmo presidente defendeu em ano anterior que a situação era 

de ―...quase certeza da impunidade com o julgamento por jurados...
453

 O 

viajante Tschudi foi outro crítico contundente da atuação do júri popular no 

Brasil Imperial.  

 

―Dos criminosos levados a julgamento, metade, ou até três quartos,são 

considerados inocentes. Em nenhum lugar do mundo existem jurados que 

menos conheçam e cumpram o seu dever e que sejam tão subornáveis e 

influenciáveis quanto os brasileiros.‖ 
454

      

    

 Apesar das inúmeras críticas, existiu quem defendesse a atuação do 

júri popular, argumentando que o mesmo era uma evolução da justiça 

brasileira. Nos primeiros momentos de atuação do júri, as críticas eram mais 

severas e não faltaram tentativas de extingui-lo. Com o passar dos anos, 

entendeu-se melhor a função do júri popular e passou-se a analisá-lo com 

                                                           
451

 Arquivo Público Mineiro – SP   PP124; caixa 123; doc 19. 
452

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1844, 448 BN. 
453

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1843, 446 AN. 
454

 HALFELD, H: G. F. e VON TSCHUDI, J. J. A Província Brasileira de Minas Gerais. 

p. 121. 

mais racionalidade. O Presidente da Província José Maria Corrêa de Sae 

Benavides percebeu os benefícios que a instituição do júri popular poderia 

trazer para a sociedade mineira.  

 

―O júri é por certo uma instituição liberal que tem produzido bons frutos, 

apesar dos defeitos das qualificações dos jurados. Embora o júri entre nos 

seja em geral demasiadamente benigno, e assim sua ação repressiva contra 

os crimes deficiente, todavia é uma garantia poderosa em favor dos direitos 

dos cidadãos, uma escola prática de direito para o povo e um centro de 

educação e de vida muito importante nos povoados do interior. [...] O 

nosso país deve muito ao júri, apesar de que a estatística criminal, embora 

incompleta, demonstre que os crimes julgados pelos magistrados o são com 

mais severidade.‖
455

            

 

 Em 1867, o Presidente José da Costa Machado de Souza também se 

mostrou favorável ao júri popular. Após ter admitido que a situação da 

segurança individual não era satisfatória, e ter colocado a indulgência do 

júri como uma de suas causas, afirmou que preferia: 

 

―...o julgamento pelo júri, correndo os riscos de todos os seus abusos, ao 

julgamento singular [...] Os réus que são sujeitos ao julgamento do júri e 

indevidamente absolvidos não deixam de sofrer alguma punição, já pelos 

sofrimentos da prisão, já pelas despesas da fiança, de procuradores e 

advogados, e já finalmente pelo susto, sobressalto e incerteza de sua sorte; 

o que por sem dúvida fal-os-há ( os fará ) refletir quando se lembrarem de 

cometer outros crimes.‖
456

                   

 A educação pública deficiente aparece, em quase todos os 

pronunciamentos de políticos, como outra grande responsável pelos 

elevados índices de criminalidade. Com um discurso perfeitamente inserido 

no projeto político de difusão da civilização, através da imposição dos 

                                                           
455

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1869, 475 BN. 
456

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1867, 473 BN. 
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padrões de comportamento típicos das classes abastadas, considerava-se as 

camadas baixas ignorantes e moralmente afetadas.  

 Como numa missão civilizadora, na qual os que já atingiram as luzes 

deveriam impulsionar o restante da população em busca da ―civilização‖, os 

poderosos defendiam a necessidade da educação moral e religiosa como 

solução para os problemas criminais. No dizer do Presidente José da Costa 

Machado de Souza:  

 

―E de esperar que, disseminada a instrução, e cuidando-se 

sistematicamente da educação do povo, e aperfeiçoadas as vias de 

comunicação, o progresso dos costume e das luzes modifique este estado de 

cousas, e os atentados contra a segurança individual diminuam...‖ 
457

      

  

 O Presidente Quintiliano José da Silva acreditava na diminuição da 

impunidade como forma de atenuar os problemas criminais. No entanto, 

para ele, a difusão da ―civilização‖, através do ensinamento dos bons 

hábitos para toda a população, poderia diminuir consideravelmente os 

índices de criminalidade.  

 

―...cumpre-nos estudar com prudência os meios de tornar infalível a 

punição dos delitos, esperando que a progressiva civilização , que só pode 

nascer dos bons hábitos, sane pela maior parte o lamentável estado a que 

fomos reduzidos.‖  
458

 

 

Através da criação de um padrão moral de comportamento culpava-se 

os ―maus costumes‖ e a ignorância das classes baixas pelos atos criminosos. 

Uma educação moral deveria cuidar para que os bons costumes fossem 

ensinados para toda a população da Província, enquanto a educação 

religiosa cumpria seu consagrado papel de controladora social. Era 

consenso, entre os membros da elite, que os índices de criminalidade 

reduziriam ―...logo que a educação intelectual, moral e religiosa...‖ 

                                                           
457

 Idem. 
458

 Relatório, Internet - Universidade de Chicago, E.U.A - 1847, 451 BN. 

substituísse ―...a ignorância, a falta de bons costumes e do temor de Deus, 

que tantos males causam à sociedade.‖ 
459

   

 A divisão da sociedade livre em dois grandes grupos fica evidente 

após análise do discurso desses poderosos mineiros do século XIX. 

Excluindo-se a população escrava, responsável pelo trabalho, ficamos entre 

o mundo dos ―probos e civilizados‖ homens de bons costumes e o mundo 

dos ―primitivos‖ integrantes das camadas baixas.  

 Em concordância com o projeto político conservador predominante 

no Brasil oitocentista, os homens influentes de Minas atribuem os altos 

índices de criminalidade de sua época ao comportamento violento da 

maioria da população. Segundo eles, o povo mineiro vivia numa situação de 

―primitivismo‖ que precisa ser modificada por meio da difusão dos 

princípios morais e religiosos dos homens de bem.  

 A construção de novas cadeias, numa tentativa de evitar as fugas 

constantes, é valorizada como uma das estratégias de luta contra o crime. 

No entanto, o espaço carcerário é mais uma maneira de controlar os pobres 

livres e manter a ordem social. Não constatamos preocupações com a 

regeneração de criminosos, apenas o desejo de retirar os mesmos de 

circulação.   

 Os homens comuns aparecem, também, como culpados pela 

ineficiência da justiça através da participação no júri popular. Apesar do 

reconhecimento de falhas estruturais na justiça, o júri popular não foi 

eximido de culpa pela camada dirigente. Contraditoriamente, os homens 

considerados primitivos, violentos e de maus costumes são criticados por 

serem benevolentes em seus julgamentos.    

 Com um discurso discriminatório e excludente, que se evidencia no 

uso de termos como fascinorosos, sicários e ferozes, tentou-se criar um 

inimigo externo à boa sociedade.  Dessa forma, justificava-se a punição dos 

delinqüentes e o controle de uma parcela da população formada pobres 

livres. Os problemas criminais tinham espaço privilegiado no projeto 

político conservador que predominou no período estudado. Considerava-se 
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a instrução pública e a difusão dos bons costumes como essenciais para a 

resolução dos problemas criminais.    

 

Fontes: 

 

HALFELD, H: G. F. e VON TSCHUDI, J. J. A Província Brasileira de 

Minas Gerais. Trad. Belo Horizonte: FJP; CEHC, 1998. 

 

Relatórios de presidentes da Província de Minas Gerais – 1841/1870 

wwwcrl.uchicago.edu/info/brazil - Universidade de Chicago, E.U.A 

 

Arquivo da Câmara Municipal de São João del-Rei – Biblioteca Municipal 

Baptista Caetano de Almeida. Documentos avulsos – REL-32. 

 

Delegacias de Policia – Correspondências Recebidas 1841/ 1853. Arquivo 

Público Mineiro - SP PP
1
24 Caixas:  123 e 174 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: OLHARES DISTINTOS 

SOBRE MINAS GERAIS: DO TRIÂNGULO MINEIRO À ZONA DA 

MATA 

 

A GUARDA NACIONAL EM MARIANA (MG): O MICROCOSMO 

SOCIAL DE UMA MILÍCIA ARMADA, 1831-1850
*
 

 

Flávio Henrique Dias Saldanha
460

 
 

 A presente comunicação é fruto de minha dissertação de mestrado 

que venho desenvolvendo na Faculdade de História, Direito e Serviço 

Social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, sob a 

orientação da Prof. ª Dr. ª Márcia Regina Capelari Naxara. Dissertação esta 

financiada pela bolsa de pesquisa concedida pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico — CNPq. 

 A Guarda Nacional foi uma instituição criada durante o período 

regencial e que teve uma participação bastante ativa na vida política 

brasileira no século XIX. No entanto, a corporação civil teve pouca 

importância atribuída por parte dos historiadores e dos cientistas sociais. Na 

verdade, qualquer menção sobre a Guarda Nacional tende-se, 

inevitavelmente, a associá-la a uma milícia eleiçoeira cuja figura prepotente 

do coronel é-lhe, intimamente, familiar. Reflexo do processo de apropriação 

da memória histórica pela qual passou a milícia cívica no período de 

construção e consolidação do Estado oitocentista brasileiro até a sua 

extinção na República Velha. 

 Segundo a opinião de um autor: 

 

A negligência dos historiadores e cientistas sociais brasileiros (...) resulta do 

fato de terem em mente a Guarda Nacional que pertenceu à República Velha 

e aos últimos anos do Império a qual, de fato, não executou qualquer rotina 

litúrgica para o Estado. Essa corporação foi, com efeito, uma cópia 
                                                           
460

 Mestrando em História, linha de pesquisa História e Cultura Social, na Faculdade de 

História, Direito e Serviço Social da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, Campus de Franca/SP. 

desanimada e emaciada da original, meramente composta, para todos os 

efeitos e propósitos, de um conjunto de oficiais sem qualquer sentido de 

missão. Entretanto, a falta de atenção às contribuições administrativas da 

corporação original leva a uma compreensão insuficiente e incompleta da 

estrutura patrimonial do moderno estado burocrático brasileiro
461

. 

A imagem que a contemporaneidade preserva da Guarda Nacional é 

indício das transformações pelas quais ela passou, ao longo do século XIX, 

em seu processo de adaptação e de consolidação às condições estruturais da 

sociedade brasileira marcadamente patriarcal e escravista.  

Neste sentido, a presente comunicação procurará dar conta do 

microcosmo social dos integrantes da Guarda Nacional na atual cidade de 

Mariana, Estado de Minas Gerais. A ―primeira capital mineira‖ teve sua 

origem a partir da exploração aurífera das margens do Ribeirão de Nossa 

Senhora do Carmo. Nome pelo qual foi batizado o rio pela comitiva do 

bandeirante paulista Coronel Salvador Fernandes Furtado, conforme a 

versão histórica defendida por Diogo de Vasconcellos
462

. O núcleo 

populacional desde então foi crescente, excetuando-se o abandono 

verificado entre os períodos de 1697 e 1698 e entre 1701 e 1702, 

proporcionado pela escassez de víveres. Em abril de 1711 o arraial foi 

elevado à categoria de vila. Com a criação do bispado em 1745, a vila foi 

elevada à condição de cidade, cujo nome Mariana foi dado em homenagem 

à esposa de d. João V, d. Maria Anna D‘Austria. O declínio da atividade 

mineradora verificado a partir de meados do século XVIII representou para 

a cidade de Mariana o deslocamento desta atividade para a agropecuária, 

mantendo-se esta como a principal base econômica ao longo de todo o 

século XIX. O espaço urbano mostrar-se-ia pouco alterado durante os 

oitocentos, pois a mudança no eixo econômico — da mineração para a 

agropecuária — representou o ―congelamento‖ da paisagem e das estruturas 

                                                           
461

 URICOECHEA, Fernando. O Minotauro imperial: a burocratização do Estado 

patrimonial brasileiro no século XIX, 1978. p. 136. 
462

 VASCONCELLOS, Diogo. História Antiga de Minas Gerais, 1974. v. 2. 
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urbanas setecentistas, abrigando de modo conveniente a sociedade 

marianense
463

. 

Esta rápida descrição da formação histórica do espaço geográfico 

serve-nos de molde para as necessárias considerações teóricas e 

metodológicas adotadas a respeito do tema proposto. De início, faremos uso 

de alguns conceitos como Estado patrimonial e estamento burocrático, tal 

como utilizado por Fernando Uricoechea, O minotauro imperial: a 

burocratização do Estado patrimonial brasileiro no século XIX, cujos 

pressupostos teóricos remontam a Max Weber. Este autor defende a idéia de 

que a Guarda Nacional foi uma instituição que durante a construção do 

Estado Nacional brasileiro, teria promovido a militarização virtual da 

sociedade local, na medida em que os súditos do Império encontravam-se 

subdivididos entre cidadãos ativos e cidadãos não ativos, conforme as 

prerrogativas censitárias da Carta constitucional de 1824
464

. Os serviços 

prestados gratuitamente à Nação pelos milicianos civis suprimiriam a falta 

de contingentes humanos necessários para a consecução das instâncias 

burocráticas do Estado, na medida em que a militarização do cidadão 

promovia o desempenho de funções civis e a organização política da 

sociedade local. 

O mais generalizado e constante deles [os serviços] foi o 

fornecimento diário de milicianos, através da requisição feita por juízes 

locais e delegados de polícia, para a captura de criminosos; a transferência 

de réus de uma cidade para outra ou a sua remoção sob custódia do juiz; o 

transporte de cofres e valores públicos; o patrulhamento e policiamento das 

cidades, assim como as guarnições de cidades e prisões. Além dessas 

funções rotineiras, seus serviços foram requisitados para a destruição 

                                                           
463

 FONSECA, Cláudia Damasceno. O espaço urbano de Mariana: sua formação e suas 

representações. In: Termo de Mariana: história e documentação, 1998. p. 56. 
464

 Somente através do estatuto jurídico é que podemos entender o sentido da militarização 

virtual da sociedade local. Dentre os homens livres somente aqueles que pelo estatuto 

jurídico eram considerados como cidadãos ativos é que poderiam ingressar na milícia 

cívica, bem como votar nas eleições. Por outro lado, os escravos que formavam a maioria 

da população sequer eram cogitados como indivíduos, na verdade eram cogitados como 

coisas, membros físicos e constituintes da propriedade. 

periódica dos quilombos, a repressão ao tráfico escravo, bem como para 

circunstâncias mais hieráticas e pomposas do aparato da Corte (...) Torna-se 

aparente, agora a extensão exata em que a história dessa corporação está 

orgânica e institucionalmente, ligada à administração do governo local e à 

criação de uma ordem legal
465

. 

Dessa forma, nossa proposta de trabalho procura mostrar que 

durante o processo de burocratização do Estado e de militarização da 

sociedade local promovida pela Guarda Nacional, o sistema individual e 

secreto para a edilidade dos postos para oficiais funcionaria como um 

mecanismo de teste do prestígio social dos milicianos civis eleitos oficiais 

da corporação civil no período em que vigorou o mesmo (1831-1850). Os 

cargos pleiteados para oficiais da Guarda Nacional constituiriam-se, pois, 

em um locus social que expressariam uma dinâmica de sociabilidades 

voltada para o estatuto social. Uma dinâmica que para a sociedade brasileira 

do século XIX, impunha-se como uns dos símbolos válidos de construção 

do Estado Nacional, porém essencialmente excludente quanto à 

acessibilidade da condição de cidadão
466

. 

Por prestígio social entendemos ser: 

 

As bases nas quais certas pessoas fazem reivindicações de prestígio, e as 

razões pelas quais outras pessoas respeitam tais reivindicações, incluem 

propriedade e berço, ocupação e educação, renda e poder — na verdade 

quase tudo que possa distinguir invejosamente uma pessoa da outra. No 

sistema de status de uma sociedade, essas reivindicações são organizadas 

como regras e expectativas, que regulam quem reivindica prestígio com 

bom êxito, de quem, de que maneiras e sobre que bases. O nível de 

                                                           
465

 URICOCHEA, Fernando. op. cit..p. 136-7. 
466

 ―Na prática, o sistema eletivo para escolha dos oficiais, além de valorizar o indivíduo 

pela força de seu voto seletivo, criava uma mentalidade mais aberta e crítica e que, de modo 

geral, não interessava à maioria dominante, o que explica a curta duração do sistema.‖ 

CASTRO, Jeanne Berrance de. A Milícia Cidadã: a Guarda Nacional de 1831 a 1850, 

1977. p. 186. O sistema individual e secreto para a edilidade dos postos do oficialato da 

Guarda Nacional foi abolido pela lei nº 602 de 19 de setembro de 1850.   
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auto-estima de certos indivíduos é determinado em maior ou menor grau 

por esse sistema de status
467

. 

 

Na verdade, a hipótese por nós aventada de que o sistema eletivo 

constituía-se como um mecanismo de teste do prestígio social dos cidadãos, 

tornados milicianos civis, clarifica-se pelas prerrogativas sociais de uma 

sociedade permeada de alto a baixo pela escravidão, cujo discurso 

assentava-se no racismo e na disposição natural dos homens a servirem e a 

obedecerem, por serem considerados ―menos aptos‖, o preconceito social 

para com o trabalho manual e a sua ojeriza por ser desempenhado pelo 

elemento escravo
468

. Isto nos configura como um dado de salutar 

importância, pois a Guarda Nacional acabaria por qualificar em suas 

fileiras, principalmente no serviço ativo, aqueles indivíduos que ocupavam 

os estratos socialmente inferiores, ao passo que aqueles que possuíam 

atividades economicamente mais rentáveis ou que ocupavam cargos 

burocráticos de alta importância, seja na magistratura ou na política, eram 

qualificados para a reserva da milícia. 

Dessa forma, a escolha do espaço geográfico pautou-se pela sua 

proximidade com o centro político do Império, a Corte do Rio de Janeiro, 

pelo calibre de líderes políticos responsáveis pela edificação do Estado 

Nacional como Bernardo Pereira de Vasconcelos e Honório Hermeto 

Carneiro Leão e, principalmente, por ter sido palco de dois movimentos 

armados, a Sedição Militar de Ouro Preto de 1833, também conhecida como 

Revolta do Ano da Fumaça, e a Revolta Liberal de 1842, ambas as quais 

contaram com a participação de segmentos da Guarda Nacional
469

. Outro 

dado que corroborou a escolha do espaço geográfico foi o fato de a 

província de Minas Gerais ter sido a última província do Império brasileiro 

                                                           
467

 MILLS, C. W. White Collar. In: Dicionário de Ciências Sociais, 1986, p. 971. 
468

  ―(...)  não só as diversas raças nunca se confundiam mas muito pelo envez disso, cada 

raça e cada uma das classes nunca deixavam de mais ou menos manter e de conhecer o seu 

lugar.‖  RESENDE, Francisco de Paula Ferreira de. Minhas Recordações. In: MATTOS, 

Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema, 1999. p. 106. 
469

 Cf. IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (org.). 

História Geral da Civilização Brasileira, 1978.  

que aboliu o escrutínio individual e secreto para a escolha dos oficiais. 

Reflexo do regresso conservador, a lei nº 602 de 19 de setembro de 1850 

que reformou a lei original, 18 de agosto de 1831, nada mais fez do que 

legitimar uma situação de fato
470

. 

Neste sentido, no afã de esmiuçar e dar conta do microcosmo social 

e do universo cotidiano dos oficiais guardas nacionais, a perspectiva 

indiciária e fragmentária da Micro-História enunciada por Carlo Ginzburg, 

servirá como um instrumento metodológico de alta relevância
471

. Ademais, 

objetivaremos extrair mediante o acervo documental já pesquisado algumas 

das seguintes questões: quem foram estes oficiais? Uma vez ingressos na 

corporação, quais seriam suas motivações políticas e sociais? A prestação 

de serviços na guarda poderiam significar-lhes a perda de um ou mais dias 

trabalho? E, principalmente, em que sentido e em que medida significaram 

para estes oficiais e demais milicianos a pertença à Guarda Nacional? 

Em suma, mapear e discernir aquilo que diz respeito aos próprios 

interesses dos guardas nacionais. Interesses em prol do Império brasileiro 

ou em prol de si mesmos naquilo que a ambição os impelia para a prática de 

seu prestígio social, numa sociedade estigmatizada pela escravidão e por 

privilégios de sangue e de nascimento. Acrescente-se, ainda, o fato dos 

milicianos civis procurarem distinguir-se como pessoas e não como 

                                                           
470

 ―Em cinco anos mais o princípio eletivo tinha praticamente desaparecido em todas as 

províncias, sendo Minas Gerais a última a mantê-lo. A reorganização dada à Guarda 

Nacional pela segunda lei orgânica de 1850 não contempla mais qualquer instância de 

procedimento eletivo.‖ URICOECHEA, Fernando. op. cit. p. 140. 
471

 ―Porém, se a documentação nos oferece a oportunidade de reconstruir não só as massas 

indistintas como também personalidades individuais, seria absurdo descartar estas últimas. 

(...) Alguns estudos biográficos mostraram que um indivíduo medíocre, destituído de 

interesse por si mesmo — e justamente por isso representativo — pode ser pesquisado 

como se fosse um microcosmo de um estrato social inteiro num determinado período 

histórico — a nobreza austríaca ou o baixo clero inglês do século XVI.‖ GINZBURG, 

Carlo. O queijo e os vermes: o cotidiano e as idéias de um moleiro perseguido pela 

Inquisição, 1987,  p.26-7. 
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indivíduos, na célebre fórmula social brasileira do "você sabe com quem 

está falando?"
472

. 

Estas e muitas outras questões, obviamente, poderão ser suscitadas 

na medida em que os dados verossímeis e indiciários puderem ser 

catalogados e sistematizados. No entanto, é bom frisar que os serviços 

prestados gratuitamente à nação pelos milicianos civis no afã de imprimir 

uma nova ordem administrativa, da instância patrimonial para a burocrática, 

refletiu para a Guarda Nacional, principalmente no período de 1831 a 1850, 

a democratização
473

 de seus quadros, ao aceitar indivíduos considerados 

como não brancos e  por impor uma vertigem para o estatuto social ao 

colocar tropeiros, tendeiros e lavradores lado a lado com indivíduos de 

grandes cabedais. 
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 MATTA, Roberto da. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do 

dilema brasileiro, 1981, p. 183. 
473

 ―A Guarda Nacional, aceitando sem distinção indivíduos da raças diferentes, realizou 

algo de novo e de democrático nas relações interétnicas no Brasil. O fato da aceitação do 

liberto e do ingênuo em suas fileiras, como oficial, é uma prova contrária à idéia 

generalizada de uma Guarda Nacional como tropa de elite. Se, no presente, a população de 

cor forma o grupo mais desfavorecido social e economicamente, sem possibilidade de 

manifestação política, devido ao freqüente analfabetismo, podemos aquilatar o que 

representaria a liderança do grupo não-branco nos primeiros anos de nossa vida política 

independente, marcada de todos os lados pela escravidão.‖CASTRO, Jeanne Berrance de. 

op. cit. p. 240. Grifos meus. 

Referências Bibliográficas 

 

CASTRO, Jeanne Berrance de. A Milícia Cidadã: a Guarda Nacional de 

1831 a 1850. São Paulo: Companhia Editora Nacional; Brasília: INL, 

1977. 

 

Dicionário de Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 

Getúlio Vargas, 1986. 

 

FONSECA, Cláudia Damasceno. O Espaço Urbano de Mariana: sua 

formação e suas representações. In: Termo de Mariana: história e 

documentação. Ouro Preto: Editora da UFOP, 1998. 

 

GINZBURG, Carlo. O Queijo e os Vermes: o cotidiano e as idéias de um 

moleiro perseguido pela Inquisição. São Paulo: Companhia das Letras, 

1987. 

 

IGLÉSIAS, Francisco. Minas Gerais. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de 

(org.). História Geral da Civilização Brasileira. São Paulo: DIFEL, 

1978. 

 

MATTA, Roberto da. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma 

sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 3ª ed., 

1981. 

 

MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. Rio de Janeiro: 

ACCESS, 4ª Ed., 1999. 

 

URICOECHEA, Fernando. O Minotauro Imperial: a burocratização do 

Estado patrimonial brasileiro no século XIX. São Paulo; Rio de 

Janeiro: DIFEL, 1978. 

 

VASCONCELLOS, Diogo de. História Antiga de Minas Gerais. Belo 

Horizonte: s.l., 4ª ed., 1974. 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 225 

COMUNICAÇÃO COORDENADA ―A PROVÍNCIA DE MINAS 

GERAIS NA CONSOLIDAÇÃO DO ESTADO MONÁRQUICO 

BRASILEIRO‖ 

 

MAÇONARIA: HISTÓRIA, HISTORIOGRAFIA E FONTES
474

 

                                                                   

                                            Françoise  jean de Oliveira Souza
475

 

                                      

      A presente comunicação tem por objetivo apresentar um estudo inicial 

acerca do discurso e ideário da maçonaria diamantinense  levantado a partir 

da leitura do periódico maçônico ―O Monitor do Norte‖ publicado entre 

1874 e 1878. A partir desse estudo de caso, pretende-se identificar a visão 

particular de mundo elaborada por essa sociedade em Diamantina, seu 

posicionamento frente às questões que marcaram as últimas décadas do 

período monárquico e, ao mesmo tempo, discutir o  espaço ocupado  pela 

maçonaria na historiografia do Império e a utilização da Imprensa enquanto 

fonte para novas pesquisas. 

    A pesquisa que venho desenvolvendo surgiu a partir da constatação da 

existência de inúmeras lacunas na historiografia, no que se refere ao papel 

da maçonaria enquanto agente histórico. Apesar dessa sociedade secreta ser 

um tema muito presente no imaginário social, ela não conseguiu 

constituir-se em tema corrente de pesquisas acadêmicas.As referências 

sobre a presença da maçonaria na história do Brasil são, na maioria das 

vezes, genéricas e unilaterais. Os únicos momentos em que essa sociedade 

aparece com mais reincidência são nos estudos sobre a independência do 

Brasil e a Questão Religiosa. Nas várias outras passagens do século XIX, a 

maçonaria permanece anônima para a historiografia. Contudo, de acordo 

com testemunhos históricos, seria difícil encontrar um político do Primeiro 

e do Segundo Reinado, ou mesmo dos anos iniciais da República que não 

tiveram, em algum momento de sua vida, se filiado a uma loja maçônica. 

Contraditório também é o fato de muitos estudos fazerem referência à 
                                                           
474

 Comunicação coordenada ―A Província de Minas Gerais na consolidação do Estado 

monárquico brasileiro‖ apresentada no XIII Encontro Regional de História / ANPUH 
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 Aluna do curso de mestrado no Departamento de História da UFMG 

filiação maçônica dos personagens do Império sem, contudo, explorar o 

significado e a importância dessa identidade maçônica na definição da ação 

política de seus membros. Desse modo, o conhecimento acerca dessa 

instituição ainda encontra-se restrito aos textos panfletários pró e contra a 

maçonaria publicados respectivamente por maçons ou pela Igreja Católica. 

   Um importante instrumento para a ampliação dos estudos maçônicos é a 

Imprensa.   A riqueza dessa fonte encontra-se na sua capacidade de resgatar 

a movimentação de vozes que, longe dos espaços oficiais, debatem a 

organização política do Brasil. Desse modo, é possível utilizar a Imprensa 

para tirar da obscuridade das reuniões secretas maçônicas, suas discussões, 

idéias e projetos, colocando-os no campo da visibilidade. A escrita da 

Imprensa dava materialidade às vozes maçônicas, abrindo-as aos debates 

públicos, possibilitando assim, que seu pensamento político se 

transformasse em prática política Na ausência de partidos que 

conseguissem representar de fato, os diversos segmentos da sociedade, os 

jornais acabavam cumprindo o papel de defender e fazer circular as diversas 

correntes de pensamento da época. Em virtude do caráter panfletário desses 

periódicos, torna-se mais fácil perceber o pensamento de cada um deles, 

identificando a quais pessoas ou instituições representavam.  

   A maçonaria chega ao Brasil em 1801, sendo sua primeira loja implantada 

em Niterói. Em Minas Gerais, a primeira loja é fundada em Vila Rica no 

ano de 1821 por Guido Thomas Marlière, famoso desbravador do sertão 

mineiro e civilizador dos índios botocudos. Entretanto, essa loja  abateu 

colunas em 1822, quando o imperador decreta o fechamento desta 

sociedade no Brasil. Somente em 1869 a maçonaria reaparece em Minas 

Gerais, sendo implantada em OuroPreto  Em  1873, tem-se a criação da loja 

Atalaia do Norte e em 1874 a União Diamantinense, ambas em Diamantina. 

O total de lojas existentes na província até a proclamação da República 

variou em torno de 34. 

    ―O Monitor do Norte‖ constituiu-se em importante fonte para a 

percepção do ideário desenvolvido pela maçonaria diamantinense. 

Contudo, antes de analisar o discurso desses maçons foi preciso conhecer o 

lugar ocupado por quem fala, ou segundo Foucault (1987:05) ― o status do 

indivíduo que tem direito regulamentar ou tradicional, juridicamente 
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defendido ou espontaneamente aceito, de proferir semelhante discurso‖
476

. 

Para isso, foi utilizado o Quadro Geral de Obreiros, lista indicativa dos 

membros da loja maçônica Atalaia do Norte, no período de 1873 a 1889 

com suas respectivas profissões, estado civil, religião e grau de 

simbolismo.Segundo esse quadro, 58% dos maçons de Diamantina eram 

negociantes, 16% profissionais liberais, 14% funcionários públicos e 12% 

mineiros e ourives. A partir desse resultado foi possível conhecer 

importantes aspectos sócio econômicos dessa sociedade. O primeiro e mais 

evidente é o caráter urbano da atividade maçônica. Já a presença 

considerável de funcionários públicos indica a proximidade da maçonaria 

com a esfera de poder, uma vez que os cargos públicos eram indicados. 

Pode-se deduzir daí que, em Diamantina, a maçonaria teria representado um 

dos canais de influência e acesso a cargos públicos. Numa sociedade em que 

os laços de amizade ainda valiam muito, a sociabilidade maçônica 

possibilitaria formas de entrada e permanência no mundo do poder. 

Corrobora para esta função, a presença de advogados, professores, 

jornalistas e médicos, aqui apresentados como profissionais liberais, nos 

permitindo aproximar a maçonaria de Diamantina a uma elite política 

ilustrada. José Murilo de Carvalho em ―A Construção da Ordem‖ identifica 

na educação e na ocupação poderosos elementos de unificação ideológica 

da elite. Segundo esse autor, a educação era a marca distintiva da elite 

política imperial e o governo saía basicamente do funcionalismo público e, 

já no final do século, de profissionais liberais. Se a maçonaria 

diamantinense não era composta predominantemente por intelectuais, cabe 

ressaltar que, os principais elementos da elite ilustrada de Diamantina 

encontravam-se nas lojas maçônicas e, mais do que isto, na imprensa 

maçônica. 

  O estudo da maçonaria em Diamantina é particularmente interessante, uma 

vez que essa cidade constituía sede de Bispado e o então bispo Dom João 

apresentava-se como um dos principais líderes ultramontanos do Brasil. 

Para fazer frente ao poder da Igreja é que foi criado o ―Monitor do Norte‖, 

única publicação oficial da maçonaria em toda a província de Minas Gerais.  

                                                           
476

 FOUCAUL, Michel. A Arqueologia do saber. RJ: Forense, 1987 

   A existência de uma maçonaria extremamente organizada convivendo tão 

próxima do centro de poder da Igreja acirrou o conflito entre essas duas 

instituições, principalmente no contexto da questão religiosa, tornando-o 

marcante e visível no cotidiano da cidade. O ―Monitor do Norte‖ traz 

informações detalhadas de como se deu esta incômoda coexistência. As 

procissões eram proibidas de passar na rua Direita onde se localizava a loja 

Atalaia do Norte. A banda de música Corinho foi impedida de tocar me 

festas religiosas devido ao fato de ter se ―maçonizado‖ ou seja, se 

apresentado em uma cerimônia maçônica. Também, os maçons tinham sua 

sepultura negada, sendo comum a invasão de Igrejas para que os sinos não 

deixassem de assinalar a morte de um pedreiro livre e para que esse fosse 

enterrado num carneiro da irmandade. Freqüentemente, a ordem pública era 

perturbada por manifestações extremistas de ambos os lados. 

Estabeleceram-se fronteiras rígidas entre o território pagão-  o maçônico- e 

o território eclesiástico. 

   O Monitor do Norte foi, inicialmente, um espaço destinado a criticar e a 

replicar as acusações feitas pela Igreja Católica. Em sua primeira 

publicação, o periódico é apresentado como representante do progresso e 

defensor da soberania, ameaçada, segundo a maçonaria, pelo catolicismo 

ultramontano que visava ―recuar as idéias conquistadas pela civilização ‖e 

impor o domínio de Roma. A soberania nacional ameaçada foi a imagem 

mais utilizada para atacar a Igreja e demonstrar que, mais do que inimiga da 

maçonaria, a Igreja Católica ultramontana era uma ameaça a toda nação 

brasileira. 

   Enquanto desenrolava-se a questão religiosa, a maçonaria diamantinense 

preocupava-se em alertar o governo dos riscos de transformar o  Brasil em 

uma colônia de Roma, caso as encíclicas papais fossem todas respeitadas. 

Com a anistia dos bispos em 1875, iniciam-se os agressivos discursos 

contra Dom Pedro II que passa a ser citado pela imprensa maçônica como 

um representante da ‗beata dinastia dos Bragança‘. O perdão concedido 

pelo Imperador comprovaria ao país: 

 

                          ―(...) O perigo em que se acha sua soberania se a 

manutenção dela depender unicamente daquele que o acaso lhe deu por 
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defensor perpétuo(..) meteu-se ( o imperador) a princípio, com a ousadia                          

de um Bismarck e quis  mostrar-se grande homem: mas reconheceu logo 

sua impotência e cedeu vergonhosamente (...) o defensor do Brasil não 

defende sua soberania de pé, abate-se e ajoelha- se perante o inimigo que o 

ataca‖. 
477

 

 

    A presença de anúncios comerciais, espetáculos teatrais e circenses e  

cobranças de dívidas, permite-nos concluir que o público alvo do Monitor 

do Norte eram os profanos.  A recorrente demonstração pública da 

filantropia maçônica indicava a necessidade de reconhecimento social e de 

fortalecimento de sua imagem. Além disso, tentava-se demonstrar que a 

verdadeira caridade não era praticada pelos representantes católicos, mas 

sim, pelas sociedades leigas: 

 

                      ― A maçonaria sempre pronta a prestar seu contingente em 

prol de qualquer ato de caridade ou necessidade pública, não pode ficar 

indiferente ao estado de ruína em que se acha a capela Nossa senhora do 

rosário (...) contando com espírito cristão, do seu seio partiu 

voluntariamente uma comissão para pedir esmolas (...) pois é assim que                            

nossos amigos respondem as excomunhões, interditos e todas as 

perseguições que sofrem dos ultramontanos, sob o falso pretexto de serem 

inimigos da igreja‖ 
478

 

 

O anticlericalismo foi, sem dúvida, a principal bandeira dos maçons 

de Diamantina, o que incluía a defesa de uma sociedade laica, da educação 

livre, da liberdade de consciência, do culto da razão e da ciência: 

 

                        ―Quereis um bom povo? Dê-lhes escolas, colocai ao lado do 

instrumento de trabalho o livro. Protegei a indústria nacional, nacionalizai o 

comércio e sobretudo, abri as portas para a liberdade do ensino público(...). 

A instrução é a luz desde que ela se faz em                          um povo, 

                                                           
477

 Monitor do Norte, 1875, Nº 44: 1 
478

 op cit, 1876, nº 22: 1 

impreterivelmente, ele tem de progredir, embora lhe ponham tropeços, os 

homens do obscurantismo‖. 
479

 

 

A Igreja é assim apresentada, como obscurantista, supersticiosa, 

fanática e logo, responsável pelo atraso da nação. A secularização da 

sociedade, por vezes remetida ao exemplo norte americano, era tida como o 

único caminho para o progresso, elemento do qual a maçonaria se colocava 

como a principal representante. 

   A partir de 1877, as discussões políticas ganham mais espaço nas 

páginas do Monitor do Norte. Uma vez que não havia consenso entre a 

maçonaria, acerca da manutenção da monarquia a ou da defesa da 

República, o que dava unidade ao pensamento político maçônico era a 

defesa de uma maior democratização das instituições, na medida em que se 

exigia a instalação, de fato, de um governo representativo no Brasil. Não 

por acaso, a reforma eleitoral e a crítica ao centralismo monárquico 

tornaram-se recorrentes: 

 

                                            ― (...) de que modo, pois teremos reformas neste 

país, iludido como está  sob as aparências de um falso governo 

representativo?As leis eleitorais,   desmoralizadas pelas próprias falas do 

trono, aí sucederam-se umas às  outras, devorando-se ferozmente, entre as 

paixões partidárias(...) quem hoje se lembra do senado temporário, do 

sufrágio direto, responsabilidade ministerial, resistência respeitosa ao 

arbítrio do poder moderador(...) tudo isso é  velho, como  fugitiva poeira dos 

heróis da geração passada, que atingiram a  mais alta eloqüência em defesa 

de tão nobre aspiração‖. 
480

 

 

A defesa da liberdade individual e a maior participação política é 

explicada pelo perfil social desses maçons. Segundo José Murilo de 

Carvalho, em ―A Construção da Ordem‖, as classes urbanas ( 

principalmente as compostas por profissionais liberais, intelectuais e 
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industriais) tornaram-se os principais defensores de um liberalismo 

clássico, mais preocupado com os direitos individuais do que com o 

federalismo. Tal liberalismo esteve presente em determinadas fileiras do 

partido liberal e do partido republicano. De modo geral, era com essa 

corrente política que os maçons diamantinenses se identificavam. 

 Contudo, a incerteza a cerca da Monarquia ou da República não impediu 

que, em alguns momentos, as críticas ao imperador se radicalizassem a 

ponto de se aproximarem de um discurso republicano: 

 

                                  ―Os maçons são os homens que não crêem no 

constitucionalismo do SR, Dom  Pedro II no qual só vêem um refinado 

diplomata e hábil equilibrista (...) E finalmente, o grupo dos que se 

ajoelham no altar da revolução, que pedem a liberdade em todos os sentidos 

e que sabem que só a pura democracia poderá realizar                                as 

crenças do país (...) pode ir-se imperador! Mas lembre-se que uma faísca 

solta (...) pode incendiar a pólvora no bojo do canhão tranqüilo‖.
481

 

 

Se por um lado o ― Monitor do Norte‖, em respeito àqueles maçons 

que não aderiram à causa republicana, evitava a defesa explícita da 

República,  muitos de seus editores e colaboradores atuaram em outros 

periódicos que assumiam explicitamente essa causa. O ―jequitinhonha‖, por 

exemplo, primeira folha republicana de Minas Gerais, teve entre seus 

fundadores e editores, ilustres maçons de Diamantina, tais como O Barão de 

Guaicuí,  João Nepomuceno Kubitsehk, Francisco Ferreira Correa Rabelo e 

Carlos Honório Benedito Ottoni. Alguns desses maçons, juntamente com 

José Sebastião Rodrigues Bago, fundador do  ―Monitor do Norte‖, 

editariam em 1889 o jornal ―O Tambor‖ , órgão do partido republicano na 

região. Demonstra-se, mais uma vez, que a maçonaria diamantinenses era 

composta por uma elite ilustrada  e formadora de opinião. 

  Conclui-se, ao final dessa exposição, que a maçonaria em 

Diamantina, mostrou-se extremamente atuante nas questões políticas que 

marcaram os últimos anos da monarquia. Cabe ressaltar que o discurso 

                                                           
481
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maçônico não é aqui entendido como um modelo teórico composto de 

vários enunciados, mas é percebido enquanto uma prática política, uma vez 

que sua função é a de direcionar a conduta humana.  Assim, a maçonaria  

formulou e divulgou, por meio da imprensa, uma visão particular de mundo, 

uma cultura política específica. Em poucas palavras, pode-se dizer que a 

nação vislumbrada por esses maçons, monarquistas ou republicanos, 

deveria seguir duas diretrizes: a do progresso e do cientificismo, possíveis 

somente com a secularização da sociedade; e a de um sistema político, 

verdadeiramente, representativo, obtido por meio de um sistema 

monárquico reformado ou pela implantação da República. 

O estudo de caso aqui apresentado permite-nos perceber, em que 

medida um melhor conhecimento da maçonaria ajuda-nos a compreender a 

sociedade brasileira do século XIX, bem como sua elite intelectual. Mais 

importante do que saber se um personagem foi ou não maçon, é  entender as 

razões que explicam porque tantas figuras significativas do Império 

buscavam as lojas maçônicas, transformando o ato de ser maçon numa 

espécie de lugar comum. Também, importa compreender o que  significava 

ser maçon; o que alcançavam com seus laços de fidelidade e até que ponto, a 

identidade maçônica interferia na posição política desses homens, 

valorizando assim, a influência das identidades sociais, ou seja,  do lugar de 

construção dos ideários políticos na configuração das práticas políticas. A 

respostas a essas perguntas fornecerão importantes subsídios para o 

aprofundamento de estudos sobre a da cultura política brasileira e sua elite 

ilustrada. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: CULTURAS, CIDADES E 

ENSINO 

 

CALDAS NOVAS: AS ÁGUAS QUE CURAM
482

 

 

Hamilton Afonso de Oliveira
483

 

 

- ―Vá a Caldas Novas!‖ 

Já andava cansada de ouvir esta frase! 

Enquanto estava presa no leito pelo reumatismo, todas as pessoas amigas 

que me visitavam aconselhavam logo: 

- ―Vá a Caldas Novas!‖ 

Entretanto lá ia o tempo passando, e nada do reumatismo me deixar. 

Estava quase a completar um ano de doença. Quando via alguma pessoa se 

aproximar, e logo me dizia: 

- Ainda está com reumatismo? Porque quer... ―Vá a Caldas Novas!‖.  

(MONTEIRO, Ofélia Sócrates do Nascimento. Caldas Novas: estância 

hidrotermal do estado de Goiás. Goiânia: Secção Industrial da Imprensa 

Oficial, 1942.) 

 

A cidade de Caldas Novas antes de se consolidar como o principal 

pólo turístico de Goiás, já era conhecida desde os tempos coloniais, não 

como centro de lazer e entretenimento, mas, pelas qualidades medicinais de 

suas águas termais que eram popularmente conhecidas e denominadas de 

águas santas de Santa Cruz
484

.  
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 Comunicação coordenada - Culturas, Cidades e Ensino - apresentada no XIII Encontro 

Regional de Historio da ANPUH-MG, no dia 18/07/2002, no Campus da Uni-BH – Belo 

Horizonte. 
483

 É professor da Universidade Estadual de Goiás – unidade de Morrinhos – e da 

UNICALDAS – Faculdade de Caldas Novas. Doutorando em História pela Universidade 

Estadual Paulista – UNESP/FRANCA. 
484

 Durante o Império Caldas Novas era conhecida por este nome porque fazia parte do 

Julgado de Santa Cruz. 

Conforme relatórios provinciais do século XIX, as águas termais de 

Caldas Novas já eram bastante conhecidas e tinham um importante valor 

medicinal em uma época em que os recursos medicinais eram ainda muito 

precários, escassos e inacessíveis para a grande maioria da população 

brasileira, sobretudo, os pobres que se deslocavam dos vários cantos do país 

em busca de várias moléstias -  a morféia, sífilis (elefantíase), lepra, 

reumatismo, chagas cancrosas, gota, etc - fazendo o uso dos banhos e 

ingerindo as águas termais. Em seu relatório de 1839, o então presidente da 

Província José de Assiz Mascarenhas afirma que havia em toda a Província 

– que incluía o Tocantins - apenas um hospital
485

 e um único médico 

formado e lamentava os escassos recursos das finanças públicas, que 

impossibilitava a construção de um hospital de caridade em Caldas Novas, 

não podendo portanto, atender ao clamor da população da época. 

Diante da precariedade e limitações da medicina, mesmo pessoas 

com recursos financeiros acabavam por fazer uma longa viagem a Caldas 

Novas para curar-se, como por exemplo, os governadores da Província de 

Goiás Tristão da Cunha Meneses (governou de 1783-1800) e Fernando 

Delgado Castilho (governou de 1809-1820) fizeram sucessivas incursões à 

região com o intuito de obter curas a partir do uso de banhos e ingestão de 

águas termais. Saint-Hilaire
486

, relata que Tristão da Cunha Meneses fazia 

tratamento de sífilis, enquanto que, Fernando Delgado Castilho fazia 

tratamento de um reumatismo que lhe paralisava o braço direito. Tanto 

Saint-Hilaire (1819) e Emmanuel Phol,
487

 (1820) atestam em seus relatos  

que o caminho que seguiram de Bonfim a Caldas Novas eram magníficos, 

limpos, largos e com locais pousos preparados. Em decorrência destas 

sucessivas viagens dos governadores a Caldas Novas a estrada era 

conhecida à época por caminho do General. A presença destes 

governadores foi notada, tanto Saint-Hilaire quanto Phol, em Caldas Velhas 

– atualmente Pousada do Rio Quente – onde faziam usos dos banhos, cujos 
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principais poços e nascentes recebiam as seguintes denominações: Poço do 

Limoeiro, Poço da Gameleira e Poço do General – Phol denomina Tristão 

da Cunha - , Pouso das Flores e Pouso da Cozinha
488

. 

Phol observou que á água era usada contra dores reumáticas, gota, 

erupção da pele, etc. e que em Caldas Velhas - Pousada do Rio Quente - 

havia um único banhista, que estava muito maltratado pela sífilis. Como o 

país é inteiramente destituído de médicos e não havia medicamentos 

apropriados, essas fontes eram usadas simplesmente como banho, 

empregando-se às vezes vomitórios e purgantes. Um rancho fechado, de 

palha de palmeira, servia de abrigo para os doentes. Na ausência de 

inspeção e orientação médica, era natural em muitos casos a recaída de 

antigos males entre doentes que acabavam de sair do banho que se 

expunham ao ar livre
489

. Já Saint-Hilaire relatou a presença de uma dúzia de 

doentes, todos pobres fazendo uso dos banhos termais, sendo estes 

provenientes de Meiaponte (Pirenópolis), Santa Luzia (Luziania), Bonfim, 

Mato Grosso e Rio de Janeiro. Cabanas de folhas serviam de habitação 

destes banhistas
490

. 

Em 1838 tendo o conhecimento de que, as águas termais de Caldas 

Novas eram eficientes na cura da morféia o Exmo. Ministro e Secretário dos 

Negócios do Império, interessado no assunto, exigiu em fins de julho de 

1838 informações detalhadas das águas termais de Caldas Novas, ao então 

Presidente da Província Camargo Fleury, que incumbiu o médico Vicente 

Moretti Foggia para fazer a averiguação e análise das águas termais.
491

  

Foggia apresentou em 1839 um relatório do qual constava ter 

observado 79 enfermos, destes, 60 estavam em tratamento em Caldas 

Novas, 09 em Caldas Velhas - atualmente Pousada do Rio Quente - e 07 em 
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Caldas do Pirapitinga.
492

 O relatório de Foggia apresentou os seguintes 

resultados:   

 

02 morféticos estavam completamente curados; 04 morféticos e 01 dartroso 

quasi sãos; 03 morféticos com grandes melhoras; 22 morféticos 02 

dartrosos e 01 sifílitico com sensíveis melhoras; 23 no mesmo estado em 

que tinham ido, dos quais 10 morféticos e 04 sifíliticos, sendo que 12 ali se 

achavam havia pouco tempo. Faleceram dois em decorrência de inflamação 

aguda dos intestinos. (MONTEIRO, 1942, p.30)  

 

Em 1842-1843, o médico francês Maurice Faivre, realizou análises 

das águas termais e seus efeitos na cura da morféia que acabou resultando 

no seguinte relatório: ―à reputação das águas por serem úteis à cura da 

morféia que se deve a existência desta povoação, formada pela reunião de 

uma 50 casas contendo cerca de 200 pessoas, sem ordem ao redor das fontes 

termais. Esta povoação situava-se em 1843 no lado esquerdo do ribeirão das 

Lavras.‖
493

Neste mesmo relatório Faivre aconselhava ao governo Imperial 

a instalação de um hospital em Caldas Novas, onde seriam observados os 

doentes. Este relatório foi lido na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro 

em 10 de abril de 1846. 

Em 1918, Orozimbo Correia Neto
494

 chegou a Caldas Novas, examinou 

todas as fontes fez observações relativas aos efeitos e usos terapêuticos das 

águas termais, no qual, identificou que os tratamentos em Caldas Novas não 

eram devidamente acompanhados e dirigidos por um médico profissional. 

Observou que ―muitos doentes tomam e bebem a água como lhes convêm, o 

que é uma prática não muito recomendável num tratamento termal, pois o 

tratamento termal requer alguns cuidados. As curas termais não são 
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recomendadas para pessoas de elevada tensão arterial e pletora abdominal, 

bem como, a lesões do sistema nervoso central e diabéticos‖.
495

  

No Jornal Diário Popular de São Paulo, Orozimbo sugeriu que os 

poderes públicos de Goiás desapropriassem as fontes termais, 

conjuntamente com uma grande área de terreno anexo e desenvolvesse a 

estação termal de Caldas Novas pelo mesmo sistema utilizado nos Estados 

Unidos com a ―City of Hots Springs‖, que era na época uma famosa estação 

termal do estado do Arkansas pela prática da hidrologia. Já as fontes de 

Caldas do Pirapitinga e Caldas Velhas deveriam ser também desapropriadas 

e reservadas para futuras explorações.
496

 Suas análises, juntamente com 

uma rica documentação antiga sobre as águas termais do município de 

Caldas Novas acabaram resultando em uma obra intitulada ―As águas 

termais de Caldas Novas.‖ 

A partir dos resultados obtidos pelas sucessivas pesquisas, 

sobretudo, e da publicação da obra acima de Orozimbo Correa, o jornal a 

Informação Goyana no início do século XX referia-se a Caldas Novas da 

seguinte forma: 

 

Chamamos a atenção da classe média brasileira para o explêndido 

Sanatório esquecido na formosa e saudável região do Planalto Central, 

justamente agora que a medicina climática vem contando tantos triunfos e 

que a campanha de saneamento dos sertões terá de demarcar seus vastos 

Hospitais-Regionais. Concorre igualmente ao lado excelente fator cósmico 

a facilidade de transporte e a melhoria do indispensável viário, depois que a 

Estrada de Ferro Goiás levou seus trilhos à vizinhança da referida zona – 

Ipameri . (ORIENTE, 1982 , p. 55) 

 

Desta forma, a imprensa de uma maneira geral acabava também 

exercendo um papel importante na divulgação da cidade de Caldas Novas, 

cujo desenvolvimento estava entrelaçado pela sua vocação natural do valor 

medicinal de suas águas termais.  
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Os irmãos Coimbra Bueno, que foram responsáveis pela construção 

de Goiânia, propuseram ao governo do Estado, em 1959, um projeto que 

tinha como objetivo transformar Caldas Novas em uma cidade planejada 

para o turismo de lazer e saúde. De acordo com o projeto, o Estado seria o 

principal órgão regulamentador e financiador do empreendimento em 

parceria com a Prefeitura Municipal.
497

 

O projeto propunha a demolição dos prédios antigos, localizados de 

um lado das proximidades das fontes termais, para a construção de um 

grande edifício, que seria destinado a um hotel e às termas ao mesmo tempo. 

Do outro lado, a proposta dos irmãos Coimbra Bueno era a edificação de 

edifício destinado a Cassino e cine-teatro. Neste caso, propunha-se a 

construção de dois grandes blocos, onde ficariam concentrados todos os 

serviços com vantagens para a administração. Além destas construções 

essenciais, pretendiam construir – num morro fronteiro as Caldas Novas ou 

Pirapitinga – uma vila dotada de casas de campo, sem luxo algum, mais 

pitoresco, com instalações termais próprias destinadas ao veraneio de 

famílias abastadas. 

Mesmo na década de 1960, Caldas Novas ainda continuava sendo 

reverenciada como lugar de cura, em edição do jornal O Popular de 

22/05/1960 Juruena Di Guimarães em um artigo, sugeria ao então 

presidente Juscelino Kubitschek maior atenção à cidade das águas quentes 

nos seguintes termos: 

 

Presidente, aplique ali a magia de sua força e querer. Transforme 

Caldas Novas num grande centro de Turismo e terá realizado uma obra que 

une o útil ao agradável. A Ilha do Bananal irá oferecer beleza panorâmica, o 

choque rústico com o moderno, o clima endêmico ao turista. Caldas Novas 

oferecerá saúde ao corpo sem a qual não haverá espírito são. Nem só de 

paisagens vive o homem. Que JK leia esta crônica e medite sobre o que ela 

                                                           
497

 Minuta de Governo – aproveitamento turístico 1959 – Minuta de convênio a ser 

assinado entre o Estado de Goiás e a Prefeitura Municipal de Caldas Novas, para a 

execução de um programa de obras, visando melhor aproveitamento turístico dessa 

estância termo-mineral. Capital do Estado de Goiás, 26 de janeiro de 1959. 
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sugere, e crie a meta a transformar a cidade dos Bento de Godoy uma grande 

estação balneária de cura é o que espero.( O Popular de 22/05/1960) 

 

Portanto, até a década de 1960, a imagem de Caldas Novas ainda era 

associada à cura, porém, apesar das boas intenções, até este momento o 

desenvolvimento de um turismo voltado para a saúde ficou em um eterno 

vir a ser e não se concretizou de fato. As explorações das águas termais para 

fins terapêuticos e medicinais ficaram relegadas somente a planos e 

sugestões do passado que nunca vingaram. O balneário municipal foi a 

única exceção, construído com uma infra-estrutura para tratamento 

terápico, durante anos foi utilizado como local de tratamento de várias 

doenças, mas, hoje permanece – se não for logo destruído - completamente 

vazio e fechado. A cura foi, durante dois séculos o grande símbolo de 

Caldas Novas, que estava presente no universo cultural de homens e 

mulheres que freqüentavam ou ouviram falar de suas águas quentes e com 

certeza, a cura fez e fará sempre parte da história da cidade das águas 

quentes. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: OLHARES DISTINTOS 

SOBRE MG: DO TRIÂNGULO MINEIRO À ZONA DA MATA. 

 

ESTRUTURAS DEMOGRÁFICAS DE UMA FREGUESIA 

ESCRAVISTA - BOM JESUS DO RIO PARDO — 1838-1888. 

 

JONIS FREIRE

 

 

INTRODUÇÃO 

Quando o recenseamento de 1872 foi feito, apurou-se que a Mata — 

cuja área correspondia a cerca de 5% do território de Minas Gerais — 

detinha 16,57% da população total e 24,39% da população escrava da 

Província. Contudo, no interior dessa região ocorriam diferenças 

importantes quanto à porcentagem de população escrava de cada paróquia. 

As cifras diferentes permitem estabelecer uma cartografia da difusão das 

formas de produção: quanto mais distante da área da monocultura cafeeira, 

menor era a participação dos escravos nas lavouras. Dos 157.909 habitantes 

da zona da Mata sul — correspondente aos municípios de Rio Preto, Juiz de 

Fora, Rio Novo, Mar de Espanha e Leopoldina — 55.584 (i. e., 35,20%) 

eram escravos. Na zona da Mata central — Viçosa, Muriaé, Ubá e Rio 

Pomba — dos 136.603 habitantes totais, 27.240 (19,94%) eram escravos. 

Por fim, na zona da Mata norte — Ponte Nova — dos 54.032 habitantes 

totais, 7.551 (13,97%) eram escravos. Sem dúvida, mesmo os números mais 

particularizados da subdivisão regional ocultam situações extremas. Nesse 

contexto, destaca-se a freguesia de Bom Jesus do Rio Pardo, atual cidade de 

Argirita, então pertencente ao município de Leopoldina, que na época 

possuía 57,34% de população escrava.
1
 

                                                           

 Aluno do mestrado da UNESP-Franca, sob a orientação da Prof. Dra. Maria Aparecida de 

Souza Lopes. Bolsista CAPES. 

 
1
 CARRARA, Ângelo Alves. A Zona da Mata de Minas Gerais: diversidade econômica e 

continuísmo (1839-1909). Niterói: Universidade Federal Fluminense, 1993 (dissertação de 

mestrado). 

À participação dos escravos no conjunto da população correspondia 

uma dada estrutura da propriedade fundiária da Mata. A relação entre o 

número de proprietários e a área total dos municípios é outro indicador 

importante.  Em Leopoldina, foram registrados 82 proprietários, dos quais 

27 possuíam 88,45 % de toda a área registrada. Em Mar de Espanha, o total 

de proprietários chegava a 270, e em Cataguases, 207. Estas cifras 

contrastam com os números para região do Pomba. Foram registrados 1.600 

proprietários em Rio Pomba; em Viçosa, 327; em Visconde do Rio Branco, 

504; em Muriaé, 553. A sub-região norte, até o primeiro quartel do século 

XX, continuava como uma importante área de fronteira, e apresentava a 

maior parte das terras devolutas da região nessa época. A única paróquia 

recenseada em 1850 foi Ponte Nova, com 365 proprietários. Como se 

afirmou anteriormente, o território contíguo ao Espírito Santo era ocupado 

por aldeias indígenas sob o processo de sedentarização.
2
 

Revisão da literatura 

1. As zonas da Mata 

A distinção entre as regiões da zona da Mata de Minas Gerais não é 

recente. Ao estudar os dados do censo de 1940, Elza de Souza distinguiu 

três sub-regiões: norte, central e sul.
3
 

No que corresponderia à zona da Mata norte, a autora assinalava que 

a área média de propriedade era inferior a 60 hectares, 40% da sua área 

produtiva era dedicada à agricultura e neles era ainda muito importante a 

exploração de madeiras para lenha e carvão para a indústria siderúrgica. 

Cerca de 60% de seus territórios eram ocupados por propriedades rurais e 

30% por de matas virgens. 

A zona da Mata central, constituída pelos municípios que vão da 

margem esquerda do rio Pomba até o alto do vale do rio Doce, e daí para 

leste até o limite com o Espírito Santo, situava-se na isaritma de 60 hectares, 

isto é, a área média de propriedade era menor que esse medida. Os 

municípios que dela participavam (Ervália, Guiricema, Visconde do Rio 

                                                           
2
 CARRARA, Angelo Alves. A Zona da Mata de Minas Gerais ... 1993. 

3
 SOUZA, Elza Coelho de. Distribuição das propriedades rurais no estado de Minas Gerais. 

Revista Brasileira de Geografia, jan.-mar.1951, 13(1), pp. 52-3. 
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Branco, Senador Firmino, Ubá, a parte setentrional de Rio Pomba, Mercês, 

Rio Espera, Viçosa e Teixeiras), tinham mais de 40% da superfície 

aproveitável ocupados por lavouras, com média de 34 habitantes por km
2
, a 

mais alta de toda a região. Nesta sub-região a área média de propriedade era 

geralmente inferior a 35 hectares. 

Na zona da Mata sul — vales do Paraíba e dos seus afluentes Preto, 

Paraibuna e Pomba — as propriedades eram menos divididas. A área média 

era superior a 79 hectares, e possuía em média menos de 34 habitantes por 

km
2
. Desta sub-região participavam os municípios de Recreio, Leopoldina, 

Volta Grande, Além Paraíba, Mar de Espanha, São João Nepomuceno, Rio 

Novo, Bicas, Matias Barbosa, Juiz de Fora, Santos Dumont. Mais de dois 

terços desses municípios eram ocupados por pastagens.  

Desde o início do século XIX, os diferentes processos de ocupação 

territorial e os movimentos de população a eles característicos 

determinaram a variada participação escrava no conjunto da população total 

de cada um dos municípios da região (por conseguinte, dos padrões 

distintos de propriedade fundiária e de suas produções agrárias), e a 

natureza distinta de cada um dos processos de produção estabelecidos em 

cada uma das sub-regiões da Mata. 

A primeira porção da Mata a começar a ser ocupada, ainda em 

meados do século XVIII, foi o norte — o sertão do Cuieté, tido como 

infestado dos temerosíssimos botocudos supostamente antropófagos.  

A porção central da Mata, compreendida basicamente pelo vale do 

rio Pomba, seguiu esse movimento, com a diferença de ser o núcleo de 

maior concentração da população indígena.   

Quanto à parte sul da Mata, seu processo de ocupação só se iniciou 

efetivamente a partir de 1817, quando proprietários de lavras na região das 

minas migraram para o vale do rio Paraíba do Sul, para aí estabelecer a 

cafeicultura de base escravista.  Na realidade, a região da fronteira política 

entre as províncias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo — o vale do 

rio Paraíba — adquirira nesse momento um perfil próprio. Formaram uma 

‗província‘ à parte, onde algumas poucas famílias proprietárias ocupavam 

toda essa região. Além disso, o padrão de utilização da mão-de-obra foi 

dado seja pela transferência do plantel de escravos, que cada um dos 

proprietários de lavras possuía, para as lavouras de café, seja pela 

importação continuada de cativos possibilitada pela entrada de recursos 

originários da venda do novo produto. Este procedimento foi mantido até as 

vésperas da Abolição. Iniciada no primeiro quartel do século XIX nas 

circunvizinhanças de Mar de Espanha, Juiz de Fora e Rio Preto, a produção 

cafeeira de exportação já consolidada nas ribeiras do Paraíba do Sul 

começou a avançar a partir de 1850 para a parte oeste e norte da área.
4
 Se as 

terras ocupadas a partir do início do século XVIII destinaram-se à produção 

de mantimentos postos à venda ao longo do Caminho Novo aos passageiros, 

no século XIX elas se destinavam à produção de café para exportação.  

Ao longo do século XIX consolidou-se em cada sub-região da Mata 

um padrão distinto de distribuição da propriedade fundiária e de 

participação da população escrava em relação à população total de cada um 

dos municípios da região. 

2. A historiografia sobre a região 

No que respeita à historiografia econômica, alguns municípios da 

Zona da Mata mineira têm sido tomados por vários autores como 

representativos de toda a região, relativamente à mão-de-obra - escrava, à 

propriedade agrária - o latifúndio, e ao produto agrícola principal - o café. A 

idéia da cafeicultura como a grande responsável pelo ―desbravamento‖ e 

povoamento da região é constante. Politicamente, sua elite é tratada como 

se tivesse os mesmos interesses, sempre defensora da cafeicultura.
5
 

O memorialista Ferreira de Resende
6
 já havia ensaiado uma 

descrição, no século XIX, das diferenças entre os migrantes que povoaram e 

colonizaram as matas da região de Leopoldina.  Sua descrição perspicaz foi 

a primeira a mencionar diferenças importantes. Mais recentemente, os 

trabalhos sobre a economia mineira do século XIX destacaram a 

importância da Mata porque esta concentrava, até 1888, a maior parte da 

mão-de-obra escrava da província, e também a maior densidade 

                                                           
4
 TAUNAY, Afonso d'Escragnole. História do café no Brasil. Rio de Janeiro, 

Departamento Nacional do Café, 1939. v.3, tomo 1, p. 278-9. 
5
 Cf. a esse respeito , CARRARA, A. A. A zona da Mata mineira ... 1993. 

6
 RESENDE, Francisco de Paula Ferreira de. Minhas recordações. Rio de janeiro, José 

Olympio, 1944. 
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demográfica. Em alguns desses trabalhos, já começavam a surgir problemas 

para os que assinalavam a estrutura econômica homogênea da Mata.
7
 Por 

seu turno, a distribuição dos indivíduos em termos de sexo posicionamento 

social, cor e por setores produtivos revela-se como subsídio indispensável 

ao conhecimento dos processos de integração econômica e divisão do 

trabalho, nos permite, igualmente, estabelecer o delineamento do quadro da 

vida material das sociedades estudadas. 

A estabilidade da família escrava, bem como o estabelecimento de 

laços familiares e afins, era menor nas pequenas propriedades do que nos 

                                                           
7
 MARTINS, Roberto Borges. Growing in Silence: the Slave Economic of  Nineteenth 

Century Minas Gerais (Brazil); tese de doutoramento, Universidade Vanderbilt, 

Nashville, 1980; ID.. Minas Gerais, século XIX: tráfico e apego à escravidão numa 

economia não exportadora. Estudos Econômicos, 13(1): 181-209, São Paulo, jan.-abr. 

1983; confira também MARTINS Filho, Amílcar e MARTINS, Roberto Borges. Slavery in 

a non export economy: nineteenth century Minas Gerais revisited. Hispanic American 

Historical Review, 63(3): 537-68, 1983.  MARTINS, R. B. e MARTINS, Maria do Carmo 

Salazar. RBEP, 58: 105-20, jan. 1984. Para uma discussão bibliográfica sobre a relação 

entre atividades exportadoras e de subsistência, cf. LENHARO, Alcir. As tropas da 

moderação. São Paulo, 1979, p.33-7.MARTINS, R. B.. A economia escravista de Minas 

Gerais no século XIX. Belo Horizonte, 1980. p.4-5. LIBBY, Douglas Cole. 

Transformação e trabalho em uma economia escravista; Minas Gerais no século XIX. 

São Paulo, Brasiliense, 1988. Libby assinala a anterioridade desta posição em FURTADO, 

Celso. Formação econômica do Brasil. 7.ed., São Paulo, Nacional, 1969. p.52-8/91-11. 

Id., p.20.  O autor tem também em conta a crítica do censo de 1872 por PAIVA, Clotilde 

Andrade e MARTINS, Mª do Carmo Salazar. Revisão crítica do recenseamento de 1872. 

Anais do Segundo Seminário sobre Economia Mineira. Belo Horizonte, 

CEDEPLAR/FACE/UFMG, 1983. p.149-63. Contrariamente a Martins, Robert Slenes 

notou que o desligamento da economia escravista mineira da  agroexportação não era tão 

completo como quer aquele, porque direta ou indiretamente, determinados setores desta 

economia considerados dinâmicos participavam do complexo, gerando desse modo divisas 

para a província. Além disso, há um problema na exposição de Martins: determinar a 

origem da disponibilidade de capitais para custear as grandes  importações de escravos por 

uma economia tão pouco mercantilizada. 

Neste debate, a própria diversidade econômica da província de Minas obsta a 

generalizações. Se havia na província grandes extensões territoriais onde predominava a 

pecuária de corte com baixa utilização de mão-de-obra escrava, havia uma pequena porção 

do território mineiro onde se praticava a cafeicultura nos padrões clássicos. 

grandes plantéis, entretanto, é preciso ressaltar que esta estabilidade 

depende muito das variações do mercado.
8
 

 Segundo Hebe Mattos , a família sancionada pela Igreja Católica, 

estabelecia em sua região, através dos tempos, laços com outras famílias  

que, tendiam a aumentar através das relações de parentesco e de batismo
9
. 

Numa sociedade marcada pelas relações pessoais, estabelecer laços era 

essencial para a obtenção de um lugar, por mais obscuro que fosse, no 

mundo dos livres.
10

 

 Os registros de batismo analisados por Florentino e Góes nas 

freguesias de Inhaúma, Jacarepaguá, São José e Mambucaba  evidenciam 

um  tour no apadrinhamento – filhos batizados por escravos, netos por livres 

ou forros – se repetia em outros casos. Seria este um indicativo de que, à 

medida que ela [ a família ] se sedimentava no tempo, a busca de 

solidariedade e proteção por intermédio do compadrio tendia a se expressar 

em direção a alianças com pessoas de estatuto jurídico superior?.
11

 Manolo e Góes concluem que, a família escrava busca a criação 

através, principalmente do casamento e do apadrinhamento, os laços de 

aliança e solidariedade necessários a sua vida possível. Talvez fosse esta à 

família do desejo de todos os escravos, a que, segundo certas circunstâncias, 

aflorava e mais facilmente fincava raízes.
12

 

                                                           
8
 Cf. FLORENTINO, Manolo. GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas 

e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c.1790-c.1850. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 

1997. & SLENES, Robert. Na senzala uma flor: as esperanças e as recordações na 

formação da família escrava-Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova fronteira, 

1999. 
9
 Cf. a esse respeito, VENÂNCIO, Renato Pinto. Famílias abandonadas: assistência à 

criança de camadas populares no Rio de Janeiro e em Salvador – séculos XVIII e XIX. 

Campinas: Papirus, 1999.  
10

 MATTOS [de Castro], Hebe Maria. Das cores do silêncio: os significados da liberdade 

no sudeste escravista – Brasil século XIX. 2ed. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1998. p. 52. 
11

 FLORENTINO, Manolo e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas:... p. 87. 
12

 FLORENTINO, Manolo e GÓES, José Roberto. A paz das senzalas ... p. 176 
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 COMUNICAÇÃO: FONTES OFICIAIS: ANÁLISES, 

INTERPRETAÇÕES E ABORDAGENS METODOLÓGICAS. 

 

DIZER LIBERDADES: IMPRENSA, DISCURSOS E LEITURAS NA 

PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS (1831-1842) 

 

Luciano da Silva Moreira (UFMG) 

 

Analisamos o jornal como fonte histórica no período entre 1831 e 

1842. A partir dessa análise versamos sobre o processo de luta política 

através da imprensa periódica e a inserção da população iletrada nos 

debates, possibilitada pelas práticas de leitura e pela influência da oralidade 

nos discursos impressos. Daremos importância maior ao ato da leitura, 

relacionando-o aos locais em que sua prática se efetivou. Contudo, 

dividiremos estes espaços entre privados, semi-públicos e públicos. Cada 

lugar será analisado como palco de determinados tipos de leituras, bem 

como de público leitor/ouvinte definido. Culminaremos essa análise na 

praça pública e na sua relação com a definição de Ilmar de Mattos de 

―mundo da desordem‖.  

A imprensa foi arena na qual foi operado o embate entre as 

representações de mundo através da prática discursiva. Palavras de cunho 

revolucionário ganharam as ruas. A discussão ―por quem sou governado‖
498

 

tornou-se uma constante. Várias pessoas almejaram participar dessa 

discussão, o que levou ao surgimento das chamadas tipografias 

artesanais
499

, onde uma única pessoa podia montar prelos e fundir tipos, 

além de redigir e imprimir seus jornais. Exemplo disso é Geraldo Pacheco 

de Melo, que no arraial do Itambé do Serro (atual Itambé do Mato Dentro, 

MG) editou em 1831 o Liberal do Serro
500

.  

                                                           
498

 MATTOS, Ilmar Rohlof de. O Tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACCESS, 1994. p. 

127. 
499

 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. 

Civilização Brasileira, 1966. p. 206. 
500

 SENNA, Nelson Coelho de. Traços Biográficos de Serranos Ilustres. RAPM, Ano X. 

Belo Horizonte: Imprensa Oficial, ano X, p. 167-210, 1905. 

 A produção do impresso e o correspondente conteúdo escrito é 

relacionado à atribuição de uma voz. O conceito de voz é aplicado no 

sentido de ―um agente social que representa alguma função e algum 

interesse na comunidade‖
501

. Estas vozes somente se fazem presentes 

devido ao reconhecimento, legitimação, dos grupo políticos que 

representam. Por esse entendimento, os jornais são os locais onde vozes se 

apresentam, chegamos mesmo a ouvi-las, buscando impor determinada 

visão de mundo. O reconhecimento desses periódicos é relacionado às 

estratégias adotadas na produção dos discursos, como o apelo à oralidade. 

Nessa perspectiva, o discurso escrito se mantém em tensão com o discurso 

oral. O autor sabe que seu texto será lido oralmente. Dessa forma, a 

discussão não estará circunscrita ao espaço do papel, da leitura silenciosa, 

pois a estrutura do texto escrito também deve se voltar ao púlpito. Portanto, 

devemos estabelecer relação entre os oradores e o púlpito. Os oradores são 

representados pelos leitores na prática da leitura coletiva;  púlpito é o 

espaço no qual o leitor exercita sua eloqüência política, como as casas, 

tavernas e praças. A escolha de determinados locais para a leitura e 

discussão dos periódicos respeitava uma prática determinada, muitas vezes 

guiada por um público distinto. Para melhor compreendermos essas 

―escolhas‖, dividiremos nosso raciocínio de acordo com o grau de 

privacidade dos locais de leitura.  

 No século XIX os lugares privados, as casas, são espaço para 

determinado tipo de leitura: a leitura introspectiva. Tal prática de leitura era 

privilégio dos grupos que podiam comprar livros e, portanto, poderiam se 

dedicar a uma leitura mais solitária no interior de seus lares
502

. No entanto, 

as casas também eram lugares da leitura oral, principalmente de grupos 

políticos: ―Em residências, lojas e boticas, alguns homens envolvidos 

nessas tertúlias políticas, acusados ou não de inconfidência, liam oralmente 

                                                           
501

 MEY, Jacob. As vozes da sociedade: letramento, consciência e poder. D.E.L.T.A. v.14 

n. 2. São Paulo: EDUC, 1998. pp. 331-348.  
502
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jornais – O Mercurio francês e Correio de Londres – enquanto outros 

ouviam, e todos, então, discutiam as novas e tomavam partido‖
503

 . 

 A análise de Villalta (ambientada no século XVIII) também se 

aplica ao princípio do século XIX quando, com o advento da imprensa 

brasileira, diversos grupos passaram a se reunir em casas, ou nas chamadas 

sociedades secretas. Como espaço de difusão, o poder do ambiente privado 

ainda se mantém de maneira limitada, circunscrevendo-se como espaço de 

grupos privilegiados, embora fosse possível a frequentação de pessoas 

menos abastadas. Lembrando Ilmar R. de Mattos, a casa, mais condizente 

com o princípio moderado, representava uma liberdade moderada, ―a 

liberdade bem entendida‖, relacionada de um lado ―aos conteúdos de ordem 

privada, localismo e descentralização político-administrativa‖
504

, e por 

outro pela negação dos grupos que tomaram a ―rua‖ como espaço político, 

reconhecidos como os ―homens livres e pobres‖ ou ―a malta de todas as 

cores‖. 

Temos ainda as bibliotecas na categoria privada. A maioria 

pertencia a particulares, a mais famosa é a do inconfidente Luís Antônio 

Vieira que ―tinha em sua casa, nos sertões das Minas Gerais, duzentas e 

setenta obras, com cerca de oitocentos volumes‖
505

. No entanto, vemos o 

aparecimento da primeira biblioteca pública em Minas Gerais no ano de 

1827, por iniciativa de Batista Caetano de Almeida. Nela houve pequena 

sociedade literária, denominada ―Sociedade Philopolitécnica‖. Pelos seus 

estatutos notamos a normatização das práticas de leitura no interior do 

estabelecimento
506

: Os periódicos nacionais deveriam ser lidos 

individualmente em sala separada e em silêncio (Art. 7 e 9), enquanto que 

os periódicos estrangeiros seriam lidos oralmente por um intérprete ou por 
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algum associado que se prestasse a tal (Art. 8). Lembramos, assim, que a 

leitura é produção de sentido, pois 

 

―sujeitamo-nos a modelos, a uma tipologia dos atos de leitura, qualquer que 

eles sejam, vinculados por todas as formas da iconografia pública e da 

instituição escolar. As relações com o livro [e acrescentamos o jornal], isto 

é, a possibilidade de constituir sentido, dá-se por meio dessas atitudes de 

leitor‖
507

.  

  

Essa orientação da leitura, individual, silenciosa, ou coletivamente 

normatizada, consideramos marca da distinção entre a ―rua‖ e o espaço 

privado. A leitura ordenada remete a um projeto de ―civilização‖, enquanto 

a leitura coletiva das ruas era considerada, pela elite, sua antítese, 

representação do ―mundo da desordem‖. Afinal, ―no Brasil Imperial a 

educação era a marca distintiva da elite política‖
508

, consequentemente o 

mesmo em relação à prática da leitura. 

Dentre os lugares em que se dava a leitura dos periódicos, podemos 

mencionar como o mais espirituoso a taverna. As tavernas, como as boticas 

e casas de professores, inserem-se na categoria dos lugares semi públicos, 

pois, de acordo com Luís C. Villalta, ―por serem propriedades particulares, 

inseriam-se no privado e por permitirem a afluência indiscriminada de 

pessoas, fregueses ou alunos, não garantindo a privacidade, vinculando-se 

ao público‖
509

. Em Minas as tavernas fazem parte do ambiente político e 

cultural efervescente que aí se formou. Com o advento da imprensa, as 

tavernas se constituíram em espaços de leitura e discussão em torno dos 

periódicos. Tal prática não era totalmente desconhecida dos mineiros. O 

jornal Mercure de France foi intensamente lido nas tavernas e residências de 

maneira oral
510

, o que possibilitava o entendimento de todos, inclusive 
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daqueles que desconheciam a língua francesa. Todos os tipos sociais 

freqüentavam e consequentemente ouviam a leitura oral de algum jornal, 

opinando na discussão que geralmente se formava durante e após cada 

leitura. A leitura de qualquer jornal constituía-se em evento para longas 

discussões.  

 Há, ainda, o espaço público. Segundo Elizabeth Seabra ―é a praça 

pública um dos locais capazes de transformar parcelas significativas de  

‗iletrados‘ em sujeitos da fala‖
511

. Sem embargo, a praça pública é o 

ambiente da verdadeira circularidade econômica, cultural ou política. Essa 

circularidade dava à praça o status de local de difusão e discussão dos 

saberes culturais e políticos. A oralidade se fazia presente mais do que 

nunca na praça pública, onde eram lidos os jornais de maneira coletiva. 

Nesse momento, pregoeiro divide seu espaço com leitores anônimos. Nos 

tempos das Regências imensa massa de ―homens livres e pobres‖ que 

circulavam pela praça, por vezes o único local que lhes era permitida a 

frequentação, entraram em contato com idéias políticas, muitas das quais 

oriundas da leitura oral dos periódicos. Nesse momento um novo tipo de 

pregoeiro incita a massa insurgente, ―reivindicando uma distribuição 

democrática do poder entre os cidadãos que participam ou pretendiam 

participar da feitura das leis‖
512

. Esse caráter igualitário, dilacerador das 

hierarquias sociais, levou a praça pública a ser considerada pela elite como 

um mundo à parte: o mundo da desordem
513

. Personagens anônimos, como 

um tal ―Chico Ourives‖ que no Arraial do Pouso Alto (atual Pouso Alto, 

MG) ―começou a fazer notável pregueiro de liberdades mal entendidas‖
514

, 

utilizavam o espaço das praças e ruas. Provavelmente estes ―pregueiros‖ 

eram acompanhados da leitura de alguma folha que reforçasse as idéias aí 

pregadas. No entanto, a população que acompanhava tais espetáculos 
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discursivos não ficava inerte. Após a leitura dos jornais e pregação política, 

o povo participava da discussão respondendo aos inúmeros Vivas dados à 

Religião, à Constituição e ao Imperador, ou discutindo abertamente, 

concordando ou discordando do leitor.  

Na prática da leitura, seja ela efetuada nas casas, tavernas ou praças, 

se fazia presente a dialética entre o jornal e o leitor. Completa-se o objetivo 

do impresso quando seu conteúdo chega ao receptor que o interpreta e 

propõem novo entendimento acerca do mesmo. Contudo, a compreensão do 

texto muda de acordo com a forma da leitura. Com isso, vemos a 

normatização da leitura na ―Sociedade Philopolitechnica‖ (fechada, 

silenciosa, civilizada) contrastando com a leitura da praça pública (aberta e 

―anárquica‖). Quando Ferreira de Resende afirma que ―vivia-se, por assim 

dizer, mais na praça pública do que mesmo no lar doméstico‖
515

, 

consideramos relacionamento íntimo entre a fala e a liberdade vivida 

naquele momento. As hierarquias são fragilizadas e o direito à fala, ação, é 

aberto a todos. Podemos concluir que essas pessoas, com recursos escassos 

em lugarejos quase desconhecidos, agiram. Através de suas ações 

(escrevendo, imprimindo, discursando e debatendo) apresentaram visões de 

mundo distintas, e que ―faltaram com o respeito‖ à ordem vigente. Sentimos 

com esses homens que houve a possibilidade de outra realidade. Foram 

homens que nasceram com o dúplice Dom da Liberdade e da Ação
516

, e por 

isso buscaram estabelecer uma realidade que lhes pertencessem de direito.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: A MICROFILMAGEM DE 

PRESERVAÇÃO E A DINAMIZAÇÃO DA PESQUISA 

ACADÊMICA 

 

O COMPORTAMENTO DA ECONOMIA DE MERCADO 

INTERNO MINEIRA NOS MEADOS DO SÉCULO XIX 
 

Marcio de Paiva Delgado
517

 

 

A pesquisa recairá sobre o comportamento da economia de mercado 

interno em Minas Gerais durante a segunda metade do século XIX. Tal 

proposta de estudo nasceu articulada ao ―Projeto Resgate Digital da 

Identidade Histórico-Cultural de Minas Gerais: Arquivos das Câmaras de 

São João Del Rei, Barbacena e Tiradentes‖ coordenado pelo Arquivo 

Histórico da Universidade Federal de Juiz de Fora em parceria com o 

Arquivo Público Mineiro e Centro de Estudos Mineiros da UFMG. Projeto 

este financiado pela FAPEMIG. 

Nas duas últimas décadas do século XIX, uma grande revisão e 

novas conclusões foram feitas acerca da economia e sociedade mineira a 

partir da segunda metade do século XVIII.
518

 Atualmente, já é bastante 

difundido o conhecimento de que havia uma economia interna de 

abastecimento bastante dinâmica e uma configuração social bem mais 

complexa do que a simples e dual ―senhor X escravo‖. Porém, apesar de 

uma grande gama de trabalhos tratando da questão da mineração, 

abastecimento da província e da Corte e da composição da sociedade a 

partir da segunda metade do século XVIII e XIX, algumas lacunas e novas 
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questões geradas pelos novos trabalhos ainda permanecem sem resposta ou 

uma carecem de reflexão mais profunda. 

Acredita-se que na medida em que novas fontes passarem a serem 

disponibilizadas para os pesquisadores, novos trabalhos relativos ao século 

XVIII e, principalmente, do século XIX serão apresentados e discutidos 

para a construção de um conhecimento mais profundo da história mineira 

no período. Neste contexto, é que aparece projeto de microfilmagem dos 

arquivos Cartorários e das Câmaras Municipais de municípios como 

Tiradentes, São João Del Rei e Barbacena. 

A região da capitania de Minas Gerais começou a receber grande número de 

imigrantes e aventureiros a partir de finais do século XVII com o 

descobrimento de metais preciosos em seu interior. Em meados do século 

XVIII, Minas Gerais passou a ser uma das capitanias mais populosa da 

colônia e com a maior concentração de cativos. Contudo, mesmo após a 

crise da mineração a partir da segunda metade do setecentos, a população se 

manteve em constante crescimento acompanhado, com a também crescente 

entrada e manutenção, de cativos.
519

 Se levarmos em conta apenas esses 

dados populacionais, fica bastante prejudicada a tese tradicional da 

historiografia de que Minas Gerais sofrera uma ―involução‖ econômica 

com a crise da mineração, já que tal manutenção de um grande número de 

habitantes não pode ser explicada apenas por uma produção natural e de 

subsistência. 

Portanto, Minas Gerais fazia parte de um mercado que interagia diretamente 

com a Região Centro-Sul da Colônia e sofria as transformações geopolíticas 

das primeiras décadas do século XIX. A integração de Minas Gerais com a 

economia do centro sul pode ser ainda ilustrada a partir da classificação 

elaborada a respeito das macro-regiões mineiras. Uma vez que estas regiões 

eram constituídas de atividades marcantes como a agricultura e a pecuária 

destinadas ao abastecimento de diversos mercados, como o do Rio de 

Janeiro, e demais cidades da região sudeste. Cabe ressaltar, ainda, que 

também contribuiu para a solidificação desta integração, o comércio 
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existente em diversas cidades como Ouro Preto, São João Del Rei e 

Barbacena, verdadeiros centros comerciais de diversos produtos. Além 

disso, São João Del Rei tinha a estrutura de seus negócios, segundo Alcir 

Lenharo, complementada com a importante função de redistribuição dos 

produtos trazidos do Rio de janeiro, entre eles os importados da Inglaterra e 

Portugal.
520

 

Percebe-se, portanto, a grande possibilidade de uma reprodução 

econômica interna. Graças a uma grande concentração populacional para o 

período, revelaram-se novas ocupações econômicas: como uma nascente 

―indústria‖ têxtil, uma siderurgia primitiva, pecuária, e outras atividades 

artesanais e manufatureiras. Estes processos dinâmicos de mercado interno 

abriram fronteiras e integraram várias outras regiões. Tal dinamismo geraria 

uma certa acumulação endógena de capital que posteriormente faria sua 

transferência do setor agro-pastoril para a produção agro-exportadora de 

Café num processo intensificado, posteriormente com a ocupação da Zona 

da Mata Mineira como uma nova fronteira, tanto econômica como 

populacional.
521

 A propósito de tal acumulação, o trabalho de Alcir Lenharo 

possui uma passagem que consideramos ter sido ―pedra angular‖ para várias 

outras pesquisas: 

 

... Não é raro que o próprio setor mercantil ensejasse a acumulação 

de capitais necessários à ampliação dos negócios, como a compra de terras e 

o investimento da produção agrícola. No caso do povoamento da larga faixa 

situada entre o Sul de Minas e a Capital, comerciantes da Comarca do Rio 

das Mortes... Dedicaram-se à produção de gêneros de subsistência, açúcar e, 

depois, o café‖ 
522

 

 

Seguindo ainda a mesma linha de raciocínio, tal constatação de uma 

acumulação endógena proveniente de antigas elites mineiras ligadas 

anteriormente à mineração que migrariam, num segundo momento, dentro 
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da própria capitania para uma economia de mercado interno (após a crise da 

mineração em meados do século XVIII); iria ao decorrer do século XIX, 

desviar tal acumulação para uma cultura agro-exportadora. Esse cenário 

bate de frente contra a tradicional visão historiográfica de que o 

desenvolvimento da Zona da Mata Mineira com o Café seria um natural 

desenvolvimento da região plantadora do Vale do Paraíba, no Rio de 

Janeiro. Ao identificar o desenvolvimento da Zona da Mata como um fator 

interno dentro das próprias elites mineiras, a idéia de um ―Mosaico 

Mineiro‖, dependente do Rio de Janeiro para essa região e neste recorte 

temporal, fica bastante problemático. 

Contudo, apesar da vasta historiografia já produzida, até então 

existem grandes lacunas. O presente projeto incorpora as novas tendências 

da historiografia e busca a especificidade da Minas Gerais no conjunto da 

economia colonial. Pretende-se, assim investigar o comportamento da 

economia de mercado interno a partir da segunda metade do século XIX. 

Partimos de um contexto de dinamismo econômico voltado para a produção 

mercantilizada e de alimentos da primeira metade do século XIX para 

decadência desse setor em virtude de uma nova conjuntura. Estamos 

falando do crescimento e apogeu da economia cafeeira na Zona da Mata 

mineira e à constituição de novos mercados de abastecimento fora da 

tradicional região abastecedora. 

Temos como principais objetivos investigar a natureza das unidades 

fundiárias da região das Vertentes (Barbacena, sobretudo) no decorrer do 

século XIX e principalmente, na segunda metade investigar a continuação, 

ou não, do dinamismo da economia de mercado interno nas últimas décadas 

do século XIX. Iremos também analisar a estrutura de posse de cativos, as 

pequenas e médias propriedades e a hierarquização sócio-econômica da 

região em função da Lei de Terras (1850); traçar a continuação ou não do 

papel da região mineira no circuito de abastecimento do Rio de Janeiro 

durante todo o século XIX e verificar as alternativas utilizadas pelos grupos 

sociais na tentativa de manter seus status e patrimônio em conseqüência da 

crise das atividades de abastecimento e a nova conjuntura sócio-econômica 

do século XIX. 
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Com tais objetivos propostos, partiremos de duas hipóteses básicas. 

Primeiro, a partir da nova conjuntura sócio-econômica brasileira iniciada a 

partir de 1850, percebe-se um lento processo de desgaste e decadência das 

atividades econômicas voltadas para o abastecimento da Corte pelas 

sub-regiões mineiras, principalmente nas Vertentes, que haviam atingido o 

seu auge nas duas primeiras décadas do século XIX. Segundo, os reflexos 

dessa ―verdadeira involução‖ econômica geram diferentes hierarquias nas 

relações sócio-econômicas na região e da estrutura de posse dos cativos. As 

elites fundiárias perdem sem papel de destaque na economia Centro-Sul 

para os novos grupos sociais, ligados à cafeicultura e dos novos setores 

econômicos originários do processo de desenvolvimento urbano-industrial 

nas ultimas décadas do século XIX. 

Junto com a vasta historiografia já publicada nos meios acadêmicos 

e relatos de viajantes como Auguste de Saint-Hilaire e John Luccock, 

paralelamente será feito um levantamento nas fontes primárias provenientes 

dos Termos de Barbacena e São João Del Rei (que serão microfilmadas pelo 

Arquivo Histórico da UFJF) na tentativa de se analisar as estruturas de 

posse de escravos e a hierarquização sócio-econômica regional. Além 

destes, serão incorporados novos corpos documentais do Arquivo Público 

Mineiro como os Mapas de População e Registros Paroquiais de Terras, que 

ajudarão a fazer uma análise mais completa sobre os impactos da Lei de 

Terras na região. Serão ainda utilizados para análise de uma ―crise 

econômica‖ generalizada a partir de meados do XIX, os inventários 

post-mortem. Sendo assim, estes possibilitarão o estudo do comportamento 

dos fatores Terra e mão-de-obra na nova conjuntura. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: PEREGRINO, GALES, 

INFÂNCIA ABANDONADA E SISTEMA CARCERÁRIO EM 

MINAS COLONIAL E PROVINCIAL 

 

A SITUAÇÃO DOS PRESOS EM MARIANA NO SÉCULO XIX 

 

Marcos Aurélio de Souza 

 

O presente trabalho Surgiu da leitura do livro de óbitos
1
 da cadeia de 

Mariana, que me incitou a investigar a situação dos presos no século 

XIX(1830-1890). Nesse texto proponho a discutir um aspecto dentro do 

meu objeto de estudo- a alimentação carcerária. Esta análise tem o seu 

início em 1830 devido ser o ano da elaboração do primeiro Código Criminal 

brasileiro; finalizando em 1890, em vista da criação do Código do processo 

Penal e inúmeros debates no início da República sobre a condição prisional. 

Ao retratara a alimentação carcerária de Mariana no século XIX 

(1830-1890) acho conveniente uma breve análise do regime alimentar da 

população marianense nesse mesmo período, para aí obter uma visão ampla 

de como se alimentavam os ricos, os pobres e os encarcerados. 

 

1- O cardápio de Mariana no século XIX 

A mesa mineira era bem diversificada e possuía uma grande 

variedade de pratos, doces e quitutes segundo Sônia Maria de Magahlães
2
. 

Nas famílias mais abastadas da região pode-se notar uma grande variedade 

de pratos a exemplo de que ocorreu com o viajante estrangeiro Luccok, que 

em São João na residência de um fidalgo, ele se impressionou com a grande 

diversidade de comida existente na mesa durante um jantar. 

Uma das maneiras mais seguras de se analisar os alimentos que se 

dispunham os ricos da região é estudando a mesa do Seminário de Nossa 

Senhora da Boa Morte
3
, para que se obtenha uma certa imagem do era 

consumido pelas famílias mais abastadas no século XIX em Mariana. 
                                                           
1
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Códice 112 

2
 MAGALHÃES, Sônia Maria de. A mesa de Mariana. op. cit. p. 94. 

3
 Atualmente é a sede do Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP 

Este Seminário possuía um cardápio que pode ser dividido em três 

grupos fundamentais. Alimentos de base, com, fubá, feijão e arroz; 

alimentos de acompanhamento sendo, carnes, aves, peixes, legumes, frutas 

e verduras; por último os condimentos, representados pelo sal aromas e 

especiarias. 

Já a mesa dos pobres compunha-se de feijão preto, farinha de milho, 

carnes aves verduras e frutas. Cabe destacar aqui, que parte das carnes e 

aves consumidas pelos carentes são provenientes da caça como retrata 

Diogo de Vasconcellos. O broto de samambaia, o caruru e couve constituem 

as principais verduras consumidas por essa parcela da população. 

O alimento destinado aos presos pobres da cadeia de Mariana no 

século XIX era fornecido da seguinte maneira: havia um livro para se 

registrar o nome de todos os aqueles detentos, que suas respectivas famílias 

por serem carentes não tinham como custear alimentação de seus parentes, 

que estavam encarcerados. Este registro era feito ´por um procurador dos 

detentos, que na maioria das vezes poderia ser o delegado, subdelegado, ou 

até mesmo o carcereiro. Esse procurador enviava um requerimento a 

Câmara Municipal de Mariana que em grande parte o deferia e incluía o 

nome do detento na lista dos presos pobres que eram alimentados pelo 

Município. Um documento
4
 descreve esse fato da seguinte forma: 

 

Ilustríssimos Senhores 

 

A Câmara Municipal de Mariana resolve remeter ao procurador o 

presente requerimento para informar Mariana em sessão ordinária de 25 de 

Janeiro de 1848 

O secretário Guerra  

O estada da pobreza em que se achão José da Silva Lima, Poncino 

Ferreira de Magalhães. Presos nesta as obriga a rogar desta Câmara 

Municipal a fim de serem socorridos com a diária dos presos pobres. 

                                                           
4
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Marina. Códice 685. 
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Em vista da informação dada pelo procurador, resolve a Câmara em 

sessão de hoje atender a suplica dos suplicantes e remeter ao mesmo 

procurador para fazer a matrícula. 

Mariana em sessão ordinária de 26 de Janeiro de 1848 

 

[ilegível] 

Coma justiça do costume 

E recebera mercê 

José Silveira Lima 

Ponciano Ferreira de Magalhães 

 

Após ter o nome incluído nessa matrícula como se pode observar, o preso 

pobre passa a ser sustentado indiretamente pelo Município. 

O contrato de arrematação de alimentos aos detentos carentes 

poderia ser celebrado entre a Câmara e qualquer individuo que se 

interessasse em firmá-lo, bastava apenas que comparecesse a mesma no dia 

indicado no edital apresentando a sua proposta e que possuísse um fiador, 

de acordo com dois contratos de arrematação
5
. Um exemplo, foi em 1868, 

em que uma mulher analfabeta arrematou de um desses contratos 

demonstrando assim que qualquer individuo desde que se preencha os 

requisitos acima poderia celebrar esse tipo de contrato com a Câmara. 

No caso de rescisão do contrato de arrematação para fornecimento de 

alimentos a cadeia de Mariana, cabia ao presidente da Câmara ou aos 

vereadores. Caso o arrematante não possuísse mais interesse em continuara 

com essa tarefa, ele enviava uma petição a Câmara ou ao delegado de 

policia para que o mesmo encaminhasse a esse poder público informando 

que gostaria de finalizá-lo e explicava os motivos como descreve o 

documento
6
 abaixo: 

Diretoria da Fazenda do Estado de Minas Gerais, Ouro Preto 28 de 

Novembro de 1889 

Nº 567 

                                                           
5
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana Códice 356, folhas 4v a5v e 10 a 11 

6
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana Códice 585, documento nº 567  

Cidadãos Presidentes e mais Vereadores da Câmara Municipal de 

Mariana 

 

Rogo-vos informar os motivos porque deixou José Francisco do 

Couto de assinar o contrato de fornecimento de alimentação aos presos 

pobres recolhidos à cadeia dessa Cidade, a fim de resolver esta diretoria 

sobre a restituição dos direitos que pagou pela celebração do mesmo 

contrato.  

 

Saúde e Fraternidade 

O diretor 

[Simplciu] Francisco Gonçalves 

 

Neste Percebe-se nitidamente um rompimento do contrato devido a 

sua falta de pagamento por parte da Câmara, contudo quem mais se 

prejudicava com a rescisão do contrato eram os detentos como informa um 

oficio de 29/09/1859 do códice 585 pertencente ao Arquivo Histórico da 

Câmara de Mariana. Devido a demora para a Câmara conseguir um novo 

arrematante os presos poderiam até serem transferidos para Ouro Preto 

como destaca esse oficio. Também não se pode descartar a hipótese de que a 

sua alimentação diminuísse ainda mais ou até mesmo se interrompesse por 

alguns dias decorrente desse atraso. 

Em 19 de Fevereiro de 1868 foi construído um ―cardápio
7
‖, pelo 

delegado de policia Domiciano Marins Guimarães, que passou a 

regulamentar todos os contratos de alimentação para fornecimentos de 

comida para os encarcerados carentes. Esse era composto de : feijão, ervas, 

farinha de milho, carne e arroz. Deveriam ser servidas duas refeições ao dia 

compostos pelo almoço às 9:00 e um jantar às 15:00 horas. 

A partir da data acima os contratos de arrematação, que possuíam 

em média umas 10 clausulas como o da folha 10 do códice 356
8
 deveriam 

respeitar esse ―cardápio‖ a risca. Caso isso não acontecesse o arrematante 

                                                           
7
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Códice 356, folha 6. 

8
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 244 

pagava multas em réis ou até mesmo poderia ter o seu contrato rescindido 

pelo presidente da Câmara ou pelos vereadores. Cabe destacar aqui, que não 

se admitia atrasos no fornecimento dessa comida, isso também resultava em 

multas. 

Os detentos recebiam carne duas vezes na semana, já o arroz era 

fornecido somente nas sextas feiras. Não há qualquer menção nesse em 

relação ao horário para fornecer carne e arroz, ou seja, isso poderia ser 

enviado ou no almoço, ou no jantar, cabendo ao a arrematante a livre 

escolha dos horário. 

Em quase todo o século XIX a alimentação dos presos de Mariana 

manteve-se meio que estática, ou seja sem muitas alterações, contudo em 19 

de Fevereiro de 1868, procurou-se tornar essa situação menos árdua, porém 

o que de fato fez com que o delegado Domiciano Martins Guimarães 

construísse um ―cardápio‖ para os encarcerados dessa cidade? 

Possivelmente deveu-se as ―pressões‖ dos relatórios dos fiscais de obras 

públicas, como em um documento
9
 de 1834, ou as diversas epidemias de 

Varíola que assolaram a cidade durante grande parte do século XIX. Como 

destaca um correspondência
10

 de 1834. 

Enfim se comparar a alimentação destinada aos presos pobres 

contidas no ―cardápio‖ acima com a da população carente do Município, 

composta de feijão preto, farinha de milho, carnes, aves, verduras e frutas. 

Percebe-se, que elas quase não possuem distinções. Segundo Josué de 

Castro
11

 esses regimes alimentares possuem um baixo valor nutritivo.                     

                                                           
9
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Códice 684, documento 188. 

10
 Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Mariana. Códice 693. 

11
 CASTRO, J, Geografia da fome, 1957. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: MINAS GERAIS NO CENÁRIO 

HISTÓRICO DO SÉCULO XIX. 

 

CULTURA ESCRAVISTA EM MINAS GERAIS/ SÉCULO XIX: 

VONTADES SENHORIAIS E INTERESSES CATIVOS.  

 

Maria Lúcia Resende Chaves 

 

Procurando entender a organização da vida no cativeiro, parte-se do 

pressuposto de que, embora institucionalmente violenta, a escravidão de 

uma numerosa massa de indivíduos exigiria constantes mecanismos de 

adaptação no sentido de transformar o cativeiro em algo socialmente 

aceitável, tanto do ponto de vista dos senhores como de libertos e escravos. 

O cativo, que teria sabido ler com maestria o caráter violento e propício à 

rebeldia na escravidão, teria também, em contrapartida, conseguido se 

beneficiar, arrancando privilégios, ainda que dentro da condição de 

escravo.
523

 

                                                           
523

  Sobre a organização do cativeiro, como um mundo mais dinâmico, no qual o escravo 

conseguia se fazer representar frente aos vorazes interesses de exploração escravista 

dos senhores, diversos autores vêm contribuindo para revisão. Abandonando as 

interpretações, então discutidas no bojo dos interesses nacionalistas e autoritários do 

Brasil, na década de 30, segundo as quais as relações sociais  teriam se mostrado 

democráticas e paternalistas no Brasil escravista ,que teve em Gilberto Freyre, com seu 

clássico Casa Grande &Senzala, seu principal expoente, inaugurou-se, a partir dos 

anos 60,  uma nova fase de estudos historiográficos que se concentraram no esforço de 

revelar o grau de exploração e desumanidade no interior das práticas  sociais 

escravistas.  O desejo de revelar o quanto a escravidão havia introduzido de 

desorganização social negra no Brasil e os males provocados pelo escravismo na 

estrutura social brasileira levou os pesquisadores dessa segunda  fase de debates a 

distorcer a sutileza das relações de exploração instauradas. Nesse contexto 

historiadores e sociólogos  como Emília Viotti da Costa, Florestan Fernandes, Fernando 

Henrique Cardoso, Roger Bastide, Jacob Gorende não conseguiram perceber a luta 

surda dos escravos para arrancar concessões dentro do cativeiro. Dessa luta emerge o 

perfil do escravo também sujeito no mundo social escravista no qual contribuía tanto 

para perpetuar a escravido como para desorganizá-la. Esse mais recente ciclo de 

debates inaugurado por Silvia H.Lara, encontrou eco em diversos outros estudos, tais 

 Emerge, assim, um mundo de cultura escravista sustentado no 

domínio da astúcia de senhores e escravos, revelada na relação de 

dominação, permeada pelo uso individual da destreza dos senhores e na 

percepção dos escravos sobre sua situação no jogo pessoal de  dominação. 

Do confronto desses dois campos, interesses senhoriais e insistência de 

cativos,  cada um  arrancou seu lugar de sujeito histórico no jogo social em 

vigor. Nesse sentido, tem-se a constituição das famílias escravas que ora 

evidenciam o interesse do senhor, ora revelam a vida social com relações 

horizontais de escravos, além de outros. 

O interior de Minas Gerais vivenciou esse ambiente histórico, 

principalmente nas regiões de fazendas que compunham o mundo 

econômico-social do sul de Minas
524

. A cultura escravista foi elemento 

                                                                                                                                                 

como: Sidney Challoub, Célia M. Azevedo, Robert Slenes, Hebe Mattos de Castro, 

Joseli M Mendonca, Douglas Libby, ao lado de outros. Para citar  obras que discutem 

essa trajetória interpretativa  sobre as relações escravistas seleciona-se: LARA, Sílvia 

H. Campos da Violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 

1750-1808. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988; AZEVEDO, Célía M.M. Onda negra, 

medo branco; o negro no imaginário das elites- século XIX. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1987;  FARIA, Sheila de Castro. O cotidiano dos Negros no Brasil Escravista. 

Madrid: Fundação Tavera, 2002. 
524

  Sobre a região de fazendas ao sul da Capitania e, depois, Província de  Minas Gerais ver 

os estudos de LENHARO, Alcir. As tropas da Moderação - O abastecimento da Corte 

na formação política do Brasil 1808/1842. São Paulo: Símbolo, 1979. LIBBY, Douglas 

Cole.  Transformação e trabalho em uma economia escravista. Minas Gerais no século 

XIX. São Paulo: Brasiliense, 1988; MARTINS, Roberto B.  A Economia Escravista de 

Minas Gerais no Século XIX. Belo Horizonte: CEDEPLAR, 1982 (mimeo); SLENES,  

Robert W. Os múltiplos de porcos e diamantes: A economia escravista de Minas 

Gerais no século XIX, 1985 (mimeo); PAIVA,Clotilde. População e economia nas 

Minas Gerais do século XIX. São Paulo:USP, 1996 ( tese de doutorado); TEIXEIRA, 

Maria Lucia R C. Família Escrava e Riqueza na Comarca do Rio da Mortes- 

1780/1850. Belo Horizonte: UFMG, 1998 (mimeo). Enfim uma série de estudos que 

inauguraram e consolidaram a revisão acerca das noções, então clássicas, de que Minas 

Gerais se transformara com a queda da produção aurífera em uma região de crescente 

decadência. Segundo tais estudos, que ganharam cada vez mais consistência a partir da 

década de 80, Minas esteve longe de se revelar decadente, ao contrário, encontrou formas 

econômicas e sociais sólidas e apresentou uma forma específica de riqueza que se assentou 

no cultivo e exploração escravista de fazendas voltadas para a produção alimentícia.  
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constituinte no cenário histórico de mineiros, influenciando na constituição 

de todas as outras formas de organização socioeconômica  da Província no 

século XIX. A força do escravismo nas Minas Gerais está revelada nas suas 

formas de organização da posse da terra, nos seus debates 

jurídico-parlamentares, na manifestação de sua religiosidade, na 

organização de sua estrutura social, nos conflitos e temores vividos pelos 

brancos frente a sua massa de cativos.   

A prestação de contas do  avô, no papel de tutor,  da menor Anna, 

frente ao juiz de órfãos relata  a forma cotidiana de  trabalho  dos escravos:  

 

―...escravos pertencentes à orffaa se acham aplicados a saber Rufina 

servindo de mucamba (sic) a mesma, Joaquim crioulo aprendendo o offício 

de alfayate, Gervázio o de sapateiro, Nicolao se axa enfermo em uzo de 

remedio continuado, Julião cabra he viciozo de pecima conduta e coaze 

sempre anda fugido e coaze sempre doente e mui pouco serviço tem 

prestado, Custódia crioula vive adoentada com manxas de extributo (sic) e 

por isso pouco serviço presta por se axar em medicamento, Manuel e Tubias 

se axão na Fazenda da Sesmaria tratando do gado vacum e cavalar, 

Francisco, Querino, Bento, Zacarias, João se empregão no serviço da 

lavoura para a sustentação de todos, Domingas pouco ou nada fas porque 

tem (sic) os filhos recem nascidos e Maria se acha fiando‖.
525

 

 

  Um documento dessa categoria diz muito. Observou-se a ampla 

utilidade do escravo nas Minas Gerais, que da mucama aos aprendizes de 

alfaiate e sapateiro, perpassou-se o trabalho na lavoura até a criação de 

filhos. Há também o escravo viciado em fugir, visto como anomalia dentre 

seus pares. Tal documento revelou o leque das atividades cativas e forneceu 

evidências da importância desse trabalho escravo, a ponto de apresentá-la 

num auto de Contas de Tutela. E, coroando a riqueza do documento, a 

referência ao trabalho de Francisco, Bento, Querino, Zacarias e João 

                                                           
525

 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de D. Joaquina Maria de Lara, 1831. 

Fazenda do Mosquito,  termo da V.  São José. Cx. 134. 

utilizados no serviço da lavoura para alimentar aquela pequena comunidade 

escrava.  

 Também o  Juiz de Órfãos não autorizou a venda dos escravos por 

considerar o fruto de seu trabalho como necessário para cuidar dos bens 

herdados, justificando que bem cuidados os bens na certa darão mais 

produções. 

 

 ―...que nenhuns dos bens dos meus adjudicados para pagamto das legítimas 

de meos curados se devem remattar, por isso que nem há necessidade deste 

procedimento, e... dele resulta o menor interesse comciderada a necessidade 

de escravos para o serviço doméstico, roça, e costeação (sic) do gado tanto 

vacum como cavallar que bem tratado, deve precizame. reproduzir e esta 

reprodução augmentade cero o patrimônio dos órfãos, mome.. quando a este 

respto., e do mais segundo as circunstancias da lavoura he de esperar da 

activide. e zelo do avô tutor hua boa administração a benefício de seus 

nettos‖
526

  

 

A maciça presença de escravos impôs formas de organizações 

sociais e ordens  disciplinares  que se resolviam no interior das fazendas no 

ajuste das expectativas entre as partes: escravos e senhores. Esperava-se 

que, após algum tempo de serviço, o bom escravo tivesse seus méritos 

reconhecidos pelo senhor, caso também fosse um bom senhor, e que a 

situação do cativeiro, encontrasse finalmente o seu término para a pessoa 

em questão. É importante ressaltar, que não se tratava de um 

questionamento da instituição escravista, mas dos acordos e expectativa 

entre pessoas em particular.   

 Mesmo que a escravidão vivesse adaptações no sentido paternalista, 

a face da crueldade e violência permanecera. Ela persistiu institucionalizada 

no direito de propriedade de uns sobre outros, na circunscrição ao direito de 

mobilidade, no status referendado pela cor e no estigma da escravidão que, 

mesmo depois de liberto, o ex-escravo nunca perdeu. Ocorrências citadas 

                                                           
526

 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Josefa Maria de Faria, T. V. São 

José, 1830. Cx. 424. 
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em diferentes obras demonstram a freqüência com que libertos foram 

reescravizados e tiveram que lutar na justiça para provar seu condição de 

homem sem senhor.
527

 

Os escravos perceberam muito bem as restrições impostas pelo 

regime do cativeiro. As formas eles lutaram individualmente para se 

libertarem de sua condição, ou pelo menos, amenizar os rigores imprimidos 

em suas vidas, evidenciam isso. Os inventários apresentam petições de 

escravos solicitando sua liberdade através do depósito de seu valor 

registrado na descrição dos bens.  Em 1843, o inventário de Micaela Maria 

Gonçalves de Araújo
528

 apresentou testamento que libertou todos os seus 

escravos depois de servirem por determinado tempo ao seu herdeiro, 

quando então, ele lhes daria carta de liberdade. Por esse motivo a descrição 

dos bens avaliou os escravos pelo tempo em que eles deveriam prestar 

serviços. Passados dois anos um escravo requereu sua liberdade, através do 

depósito em dinheiro de seu valor, conseguido a ―prêmio‖, o que abriu uma 

batalha judicial. Ao final da disputa, o escravo acabou saindo livre. Outro 

esforço de compra de liberdade foi feito por Francisco Benguela: 

 ―porque além de ser merecida por ter o supplicante prestado gdes serviços 

por mais de settenta anos sendo sujeito e amoroso e de mais a mais a 

liberdade favorecida não só por leis expressas as quais tantos privilégios 

tem consedido a favor da sagrada causa da liberdade como por costume 

inalterável seguido em todas as terras civilizadas que respeitão os direitos 

da humanidade e mesmo porque não prejudica por pagar o seu valor.‖
529

  

O mesmo documento apresentou os dois cônjuges Geraldo Crioulo e 

Rufina Crioula, também requerendo sua liberdade, com a seguinte 

justificativa:  

                                                           
527

 Sobre o assunto ver CASTRO,  Hebe Mattos de. Das cores do silêncio: os significados 

da liberdade no sudeste escravista- Brasil  século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 

1995. CHALLOUB,  Sidney Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da 

escravidão na Corte. São Paulo: Companhia das Letras, 1990. 
528

 Museu Regional de São João del Rei. Inventário Micaela M. Gonçalves Araújo, 

Fazenda da Galga, 1841. Cx.458 
529

 Museu Regional de São João del Rei. Inventário de Joaquim Pinto de Gois e Lara, 1835. 

Cx. 596. 

 

―que foram avaliados...que fazem  ambas as parcelas novecentos mil réis e 

tivessem a fortuna de pessoas benfasejas lhe emprestarem essas quantias de 

suas avaliaçõens para com ellas serem remidas do duro e pesado cativeiro a 

qual desde ja oferece a depositar para suas alforrias porque alem de ser 

merecido por terem os supplicantes prestado gdes serviços por muitos annos 

sendo sujeitos e amorosos...‖  

 

Tais casos permitem que se esbocem algumas noções acerca das 

práticas cotidianas no cativeiro: o costume de se recorrer a pessoa estranha 

para conseguir levantar o dinheiro que pagaria sua liberdade, assumindo o 

compromisso de ressarcir aquele empréstimo Há também o papel do 

curador que, em petição, representa o escravo e, finalmente, o discurso 

escravista, que procurou se sustentar nos direitos humanos e nas idéias de 

causa de liberdade sem se descuidar do direito de propriedade implícito na 

instituição cativa e no ideário liberal. 

Esse conjunto de mediações que marcaram o cotidiano escravista da 

Província Mineira ao viver as transformações provocadas pelas leis 

emancipacionistas sofreu um desdobramento histórico. Noutras palavras: o 

frágil equilíbrio das convivências sociais escravistas, conseguido a partir 

das relações estabelecidas  entre partes foi rompido quando as discussões 

emancipacionistas abriram um novo conjunto de debates políticos e 

aguçaram as vontades escravas. À partir de então, a insistência para se 

libertar do jugo do cativeiro, já não apenas sustentava-se na luta individual, 

mas no bojo de sensibilidades mais favoráveis ao fim da escravidão. Assim 

os escravos não mais resolveriam seus problemas de forma individual e 

doméstica, retirando do  escravista a oportunidade de se fazer passar como 

bom senhor, e desse modo,  conseguir a obediência da outra parcela de 

escravos que se conservavam em cativeiro. No momento das discussões 

emancipacionistas, da votação de leis,  abriu-se uma nova etapa de disputas 

judiciais que se revelaram extremamente eficazes no desmonoramento da 

instituição escravista, forçando, então, os deputados, mesmo contra toda a 

opinião pública de seus representados mineiros, a discutirem e pensaram 

nas leis emancipacionistas. Os proprietários escravistas atravessaram 
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momentos de tensão. As tradicionais formas de acertos escravistas 

individuais, ao lado dos costumes de resolver suas questões escravistas no 

foro doméstico, tiveram que ceder. A convivência mais de perto com os 

rigores legais se impôs, muito embora esses os proprietários ainda 

insistissem em acreditar que dariam conta de continuar garantindo a 

dominação nos moldes anteriormente exercidos.    
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: MODERNIDADE, JUSTIÇA E 

SAÚDE PÚBLICA 

 

UM HOSPITAL NO SERTÃO: ASSISTÊNCIA E SAÚDE NA 

PROVÍNCIA DE GOIÁS 

 

Sônia Maria de Magalhães 
530

 

 

 

O hospital da caridade São Pedro de Alcântara nasceu do desejo de 

um grupo local influente que reconheceu um mal social: a ausência de 

assistência aos desamparados e enfermos. Cogitou-se, inicialmente, a 

possibilidade de colocá-lo sob a administração das Misericórdias, 

instituição de origem portuguesa, que auxiliou de forma corporal e 

espiritual boa parte dos habitantes brasileiros. Entretanto, essa piedosa 

instituição não se instalou em Goiás, pelo menos até a criação da nova 

capital do Estado, isso já no século XX. Fato previsível para o Comandante 

das Armas Cunha Mattos, pessoa experiente que conhecia boa parte do 

território brasileiro, que não acreditava que a Misericórdia se estabelecesse 

em terra tão miserável como Goiás.
531

 Percebe-se assim, que nem sempre a 

sobrevivência de um hospital infere a existência das Misericórdias. Em 

Goa, Cochim e Cannanore, por exemplo, existiram hospitais desde os 

primeiros momentos da colonização portuguesa, muito antes da fundação 

das filiais respectivas da Misericórdia.
532

  

 Conforme a historiografia tradicional, a localização interiorana, a 

pobreza, a falta de estradas e a distância em relação a Corte, entre outros 

fatores, contribuíram decisivamente para a estagnação econômica da 

província de Goiás durante o século XIX. O ouro, que atraiu tanta gente das 
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AHEG. Livro 119. Correspondência do e para o comandante das Armas em Goiás 

Raymundo da Cunha Mattos,p.271 
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 RUSSELL-WOOD, A. J. R. Fidalgos e filantropos. A Santa Casa de Misericórdia da 

Bahia, 1550-1755. Brasília, UNB, 1981, p.64.  

mais distantes paragens do Brasil e também da Europa, no século anterior 

não proporcionou riqueza e, com o seu declínio, não houve de imediato, 

uma nova atividade econômica capaz de dar continuidade ao processo de 

desenvolvimento da província, o que gerou profunda crise econômica. A 

crise da mineração foi seguida de uma diminuição expressiva da população 

cativa regional, diretamente relacionada à estreiteza do dinamismo 

comercial das atividades agropecuárias que ali substituíram a mineração.
533

 

As novas atividades fizeram com que boa parte da população, estimada em 

cinqüenta mil habitantes no início do século XIX, migrasse para o norte do 

território em busca de terras e meios de sobrevivência na pecuária extensiva 

e na agricultura de subsistência. As terras férteis da localidade de Amaro 

Leite, por exemplo, localizada ao longo do rio Araguaia, atraíram o 

interesse de lavradores e criadores, uma vez que os isentaram do pagamento 

de dízimos e de todos os impostos provinciais por um período de vinte 

anos.
534

 Entretanto, o isolamento piorou as condições de saúde daquela 

gente, que migrou para os sertões, não querendo dizer que a população da 

capital e arrabaldes estivessem mais saudáveis. As informações dos 

administradores, dos militares, dos viajantes, reforçam o panorama de 

abandono e a precária condição de vida dos goianos disseminados sobre 

uma superfície de mais de 500 léguas, 
535

 acometidos por diversos males. 

Na opinião de Couto de Magalhães, não se podia encontrar em Goiás um só 

homem são:  ―a mielite, a hidropisia, a hipertrofia do coração, os 

aneurismas, a lepra de três espécies diferentes, a tísica, as pneumonias, as 

febres paludosas, o raquitismo e o idiotismo, o bócio, a sífilis, e, sobretudo, 
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mineratório. FUNES, E. Goiás 1800-1850: um período de transição da mineração à 
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as inflamações crônicas do estômago, fígado e intestino,‖ enfraqueciam ou 

dizimavam boa parte daquela gente.
536

  

Desde a época colonial, os poucos físicos
537

 existentes no Brasil 

fixavam residência nos núcleos mais populosos. Menos comum era 

encontrá-los em regiões interioranas e de população diminuta como Goiás. 

Dessa forma, na ausência de médicos, físicos, boticários e cirurgiões 

licenciados, aquela gente só podia contar com auxílio das benzedeiras, das 

parteiras, dos barbeiros, dos curandeiros, dos feiticeiros e dos curiosos. Nas 

incursões militares até Porto Real, norte da província, os militares só 

dispunham da medicina indígena dos Cherentes e Chavantes, pois não 

havia naquele lugar um curioso que receitasse um vomitório.
538

 Entre os 

anos de 1774 a 1831 calcula-se que dezenove cirurgiões, a maioria mal 

capacitados, receberam autorização para trabalharem como cirurgiões.
539

  

Diante dessa realidade o grupo local influente empreendeu-se num 

árduo trabalho no sentido de comover as pessoas, especialmente as mais 

abastadas, a contribuírem, por meio doações e esmolas, na edificação de 

uma instituição local que acudisse a pobreza desamparada. O Bispo 

Francisco Ferreira de Azevedo, da Prelazia de Goiás e integrante do 

Conselho da província, apoiou-se no capítulo quinze do Deuteronômio para 

convencer e incitar as suas ovelhas para a importância da caridade e da 

doação de esmolas, ―uma vez que a esmola é um escudo contra a morte e um 

perdão para o pecado será confiado, quarenta dias de verdadeira 
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 COUTO DE MAGALHÃES, op.cit, p.67. 
537
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doenças‖. WEBER, Beatriz Teixeira. As artes de curar. Medicina, religião, magia e 
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UFSM/EDUSC, 1999,p.21. 
538
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539

 KARASCH, Mary C. História das doenças e dos médicos na província de Goiás. 

FREITAS, Lena Castelo Branco Ferreira de. (Org.). Saúde e doenças em Goiás. A 

medicina possível. Goiânia: UFG, 1999, p.43. 

Indulgência na forma da Igreja a todos aqueles que concorrerem para a 

fundação e conservação do sobredito hospital‖. Centenas de pessoas 

provenientes das mais distantes regiões de Goiás contribuíram com esmolas 

e doações na forma de dinheiro ou em espécie, inclusive o cético Raimundo 

José da Cunha Mattos, que doou 150$000 réis. Um carregamento de 

salsaparrilha avaliado em dez mil réis foi o que João Lourenço Pereira 

ofereceu em benefício da referida instituição.
540

  

O hospital São Pedro de Alcântara era a única instituição de 

caridade que recolhia livres e escravos, ―doidos‖, doentes e necessitados em 

Goiás durante o século XIX. Foi fundado em 1825 sob a proteção de D. 

Pedro I, pela Carta Imperial de vinte e cinco de janeiro, para servir de abrigo 

aos enfermos pobres e indigentes, vinculando-se com as preocupações da 

Câmara de Vereadores e do Governo da Província, em torno da função de 

curar ―por caridade os enfermos pobres‖.
541

 Funcionava com um 

regulamento que ao longo dos anos passou por mudanças em decorrência 

das suas necessidades e peculiaridades locais, como aquelas de caráter 

sanitário e higiênico presentes no novo regulamento de 1835. Atendia aos 

desamparados mediante apresentação de um atestado de pobreza.
542

 Os 

escravos também eram tratados desde que o seu senhor pagasse a quantia de 

duzentos réis por dia para sua sustentação e tratamento. Apesar do seu 

caráter civil e cristão privar o atendimento aos militares, pois estava preso à 

concepção da assistência à pobreza, sua reduzida renda, somada à 

precariedade do atendimento do hospital militar, fazia com que cada vez 

mais militares fossem atendidos.
543
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Organizou-se com o caráter público, com direito a receber esmolas
544

 

e outros rendimentos para serem aplicados na ampliação do seu serviço 

social e nas benfeitorias do edifício. Em 1836, por exemplo, a falta de 

cômodos nas enfermarias era tamanha, havia ―absoluta necessidade 

dar-lhes maior expansão unindo a cada uma delas aos quartos que são 

imediatos, para cujo fim era indispensável fazer alguma despesa‖. 
545

 Esta 

reforma foi aprovada  e encarregada ao administrador da instituição. Em 

1842 o presidente da província José Assis Mascarenhas autorizou ao 

tesoureiro interino do hospital a despender a quantia de 605$760 réis para 

construir uma nova cozinha e três quartos unidos a ela.
546

 Entretanto, estas 

obras não foram realizadas pois, no dia dezesseis de março de 1848, o 

Vice-presidente lamentou o estado em que se encontrava o hospital: estava 

em ruínas, nas poucas enfermarias que existiam vigorava a falta de asseio. 

Os enfermos consumiam bebidas alcoólicas e comidas contrárias às dietas 

prescritas pelo médico, uma vez que não havia uma cozinha hospitalar.
547

 

Os motivos pelos quais essas obras não foram feitas continuam 

obscuros, uma vez que o recurso tinha sido aprovado. Sabe-se, apenas, que 

a contabilidade dessa instituição deixava muito a desejar, pecava pela 

desorganização e ausência de clareza na relação entre a receita e a despesa. 

A escrituração e a contabilidade apresentaram melhoras nos anos de 1845 a 

1846, quando o médico do hospital, Theodoro Rodrigues de Moraes, passou 

a administrá-las. Sua assiduidade e método no exercício de tal função 

mereceram elogios por parte do presidente da província Joaquim Ignácio 

Ramalho. 
548
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Relatório do presidente de província Joaquim Ignácio Ramalho, 1847. Memórias 

Goianas 4. Relatórios dos governos à província de Goiás de 1845 a 1849. Goiânia: UCG, 

1996. 

O Hospital era socorrido por um médico, um cirurgião e dois 

enfermeiros, um para a enfermaria masculina e outro para a feminina. Esses 

enfermeiros eram, na maioria das vezes, antigos pacientes que 

permaneceram no hospital. Além de alguma prática na área, o enfermeiro 

deveria ter uma conduta bastante regular, saber ler, escrever e contar,
549

 

porém, a maioria deles era completamente sem qualificação.  

Ao entrar no nosocômio, o paciente deixava tudo o que possuía na 

entrada, recebia três camisas, três calças, dois pratos, uma tigela, uma 

moringa e dois copos, um para água e outro menor para os remédios.
550

 O 

médico visitava os pacientes algumas vezes por semana, pois a 

responsabilidade pelo cuidado e tratamento era dos enfermeiros. Os 

praticantes de medicina e cirurgia podiam até entrar nas enfermarias, desde 

que não receitassem nem fizessem nenhuma alteração no tratamento 

indicado pelo médico. 
551

 

Os estudos que tratam do hospital de caridade São Pedro de 

Alcântara mostram-no como o espaço privilegiado para o desenvolvimento 

das estratégias sanitárias e como estas interferiram em todo o espaço urbano 

da cidade de Goiás no século XIX.
552

 Não se percebe nesses trabalhos, um 

esclarecimento mais consistente acerca dos serviços assistenciais prestados 

pela instituição em estudo, única no gênero para atender toda a população 

da província. Na nossa opinião, esse estabelecimento possuía funções que 

suplantavam aquelas específicas do nosocômio, entendido como principal 

local de prática de cura, e era diferente das Misericórdias, em que o 

atendimento aos doentes era complementar e apenas uma das suas obras.
553

 

Em Goiás, o hospital era o eixo central no que se refere à assistência social, 

abarcava funções e princípios caritativos cristãos, recolhendo alienados, 
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menores abandonados, assistindo aos cárceres, doentes e necessitados e, 

posteriormente, enterrando gratuitamente os indigentes. Era o local propício 

para todas as discussões e debates relacionados à saúde pública. Ademais, 

prestava importante assistência àquela comunidade, material e espiritual, na 

vida e na morte.  

No Brasil, a caridade motivou atos e atitudes, incentivou a criação 

de inúmeras instituições beneficentes, quando inexistia outra solução para o 

problema da pobreza que não fosse o apelo à generosidade dos mais ricos 

para com os desvalidos. Para Beatriz Weber a religiosidade é um elemento 

característico da sociedade brasileira. Para os católicos, participar das 

associações religiosas era parte fundamental da sociabilidade cotidiana, 

―nessa religiosidade, a imagem de Deus apresentava expressões específicas 

numa sociedade marcada pela escravidão. Deus apresentava-se como Pai, 

aproximando da imagem do senhor dono de escravos, que exercia poder de 

vida e morte sobre seus dependentes‖.
 
Assim, a esse senhor proprietário que 

era o provedor, só valeria a prece, a intercessão, jamais a rebeldia e a 

desobediência. A caridade, neste sentido, tinha a função de preservar o 

contexto paternalista, por meio da concessão de esmolas. As esmolas eram 

inacessíveis aos escravos, mesmo que eles fossem atendidos pela instituição 

de caridade, a conta do tratamento era custeada pelo seu senhor. Ademais, 

praticar a caridade era uma forma de exteriorizar a riqueza, pois, aqui no 

Brasil, a religião não era apenas algo a ser cumprido, era preciso que seu 

cumprimento fosse visto.
554

  

Desde o final do século XIX, na Europa, inúmeras associações 

filantrópicas e religiosas responsabilizaram-se pela função de ajudar as 

classes pobres, moralizar seu comportamento, facilitar sua educação, 

convergindo seus esforços para restauração da vida familiar, forma primeira 

e fórmula mais econômica da assistência mútua. Para o Estado, os 

Departamentos e as Municipalidades, este era um excelente negócio, uma 

economia, porém, as esmolas caíam em várias armadilhas e não resolviam o 

problema social, pois, a fim de se beneficiarem de esmolas privadas, os 

mendigos utilizavam todo um artifício espetacular da pobreza: falsas 

                                                           
554

 Ibid, p.126. 

enfermidades e discursos mentirosos. Os verdadeiros indigentes, ou seja, 

aqueles que não fantasiavam suas misérias nem seus recursos, não eram 

assistidos. Assim, a caridade podia também ter efeitos nocivos, pois 

encorajava a imprevidência
555

  

Como único estabelecimento de caridade em toda a província de 

Goiás, o hospital São Pedro de Alcântara abarcava as funções específicas 

das Misericórdias em outras regiões do Brasil, tais como o de assistência 

aos pobres, aos presidiários, aos morféticos e os enterros e serviços 

funerários da capital. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: QUESTÕES 

TEÓRICO-METODOLÓGICAS PARA A HISTÓRIA DA CIÊNCIA: 

SABERES, PRÁTICAS E PROFISSÕES NO BRASIL NO SÉCULO 

XIX E XX 

 

TECNOLOGIAS FORMICÍDEAS: MÉTODOS DE COMBATE ÀS 

FORMIGAS CORTADEIRAS NAS MINAS GERAIS DO SÉCULO 

XIX 

 

Valéria Mara da Silva 

 

A apropriação da natureza por parte do homem obedece a sistemas 

múltiplos de racionalidade. Esses modos de olhar, de utilizar o natural se 

traduzem de formas particulares, ou seja, ―cada sistema econômico e social 

determina um modo específico de exploração dos recursos naturais‖.
556

  

Ao longo de sua formação econômica e sócio-cultural o Brasil 

estabeleceu uma relação com seu ecossistema fundada numa constante 

estrutural: a degradação dos recursos naturais. O caso das formigas-praga, 

especialmente as  saúvas, nos permite delinear os impactos do homem sobre 

a paisagem. 

―Um país propício a todas as agriculturas‖, diversas vezes as terras 

brasileiras foram enaltecidas dessa forma. Dos problemas que afetavam a 

lavoura, um era onipresente: a luta de nossos agricultores contra as 

cortadeiras. Citadas no século XIX, seja por viajantes ou funcionários da 

Coroa, as saúvas eram descritas como um adversário que deveria ser 

combatido com rigor bélico. 

A política agrícola implementada no país através da Junta do 

Comércio, Agricultura, Fábricas e Navegação (1808-1849) e do Ministério 

da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (1860),  visava uma 

modernização da agricultura. O Estado Português desde a segunda metade 

do século XVIII se empenhou no conhecimento de  seus domínios e uma 

das metas do Reformismo Ilustrado era o incremento da agricultura.  
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 GODELIER, M. Apud SILVA, F. C. T. , 1997. 

O declínio da atividade mineradora nas Minas Gerais provocou uma 

retomada da agricultura como alternativa econômica. Difundir os saberes 

agrícolas seguidos pelas ―nações cultas e civilizadas‖ implicava num 

programa de ―racionalização‖ da agricultura que deveria ser construído 

mediante o uso do arado, de máquinas agrícolas, de adubos, da introdução 

de novos cultivos, da aclimatação de novas espécies, da utilização de 

técnicas de irrigação e da introdução de métodos de combate a pragas. 

O sistema agrícola adotado nesse período era o da lavoura itinerante. 

À medida que as monoculturas foram se multiplicando, na mesma medida 

proliferaram as cortadeiras.  

O ataque das cortadeiras às lavouras e pastagens era um produto da 

aniquilação das florestas. As formigas se adaptam facilmente a paisagens 

antropomorfizadas. As pastagens são o caso mais claro dessa relação. As 

iças procuram preferencialmente locais ensolarados, e recentemente limpos 

para fazer seus ninhos. Como a cobertura vegetal das pastagens é rasteira 

oferece a temperatura ideal para a construção dos formigueiros. É possível 

relacionar os processos de adaptação das cortadeiras à conservação do 

espaço natural. As causas ambientais da proliferação dos formigueiros 

obviamente nunca foram notadas nos oitocentos.    

Desde o século XVI encontram-se referências aos métodos de 

combate às cortadeiras. A própria produção de conhecimentos a respeito 

das formigas pode ser observada nos relatos, do século XVI ao XVIII as 

dados biológicos são quase inexistentes, a tanajura por exemplo é uma 

espécie citada separadamente do restante das saúvas. É no século XIX que 

os relatos começam a ter mais precisão e que as cortadeiras se tornam objeto 

de iniciativas públicas para tentar conter os prejuízos que elas causavam. 

 O Conselho da Província de Minas Gerais enviava questionários as 

Câmaras Municipais no intuito de saber sobre a administração local. Uma 

das perguntas era sobre a existência de formigas, quais os meios adotados 

para extingui-las e os resultados.  

Os métodos de natureza física eram os mais citados: cercar as 

plantações com regos de água, queimar os formigueiros, encharcar os 

formigueiros com água e depois pisoteá-los – massalas com barro – ou 

desenterrar os formigueiros na tentativa de extingui-los – cavallas. Os 
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métodos biológicos incluíam a utilização de predadores naturais e de 

plantas repelentes ou atraentes. A folha de mandioca, aroeira e algumas 

espécies de Rubiáceas eram chamadas de ―hervas de formigas‖ utilizadas 

para o controle das pragas. 

Quanto as predadores naturais quase nada podia ser feito nesse 

sentido já que vários deles eram expulsos de seu habitat juntamente com as 

cortadeiras. O cônsul da Rússia no Brasil, Barão de Von Langsdorff, em 

passagem por Minas Gerais, sugeriu que os tamanduás fossem protegidos 

por lei e que sua reprodução fosse aumentada. 

Mas nenhum método foi mais controvertido que a utilização das 

formigas cuiabanas (Prenolepis fulva Mayr).  Acreditava-se que esta 

espécie podia combater as cortadeiras. A discussão se estendeu até o século 

XX. Várias experiências foram feitas no Serviço de Agricultura Prática do 

Ministério da Agricultura.  Segundo o entomologista Costa Lima em 

diversos locais outras espécies foram introduzidas, pensando tratar-se das 

cuiabanas e que elas, na verdade, também podiam converter-se em pragas. 

A espécie se alimenta de substâncias açucaradas. Duas espécies parasitas de 

plantas excretam essas substâncias: os pulgões e as cochonilhas. Quando às 

cuiabanas atacavam plantas parasitadas por esses insetos tendiam a 

protege-los de forma a conservar sua fonte de alimento, auxiliando portanto, 

na proliferação da praga.  

Das medidas defensivas de natureza química o arsênico, o enxôfre e 

o bissulfeto de carbono  eram os mais citados. Geralmente eram aplicados 

com aparelhos, os insufladores de fole e os gaseificadores. Um mesmo 

composto químico era citado como eficaz  e ora como ineficaz, o que 

pressupõe que as cortadeiras já estavam desenvolvendo mecanismos de 

resistência aos produtos. 

Várias máquinas foram criadas para o extermínio das saúvas. O 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas recebeu entre 1873 a 

1894,  em seu programa de incentivos tecnológicos 20 produtos destinados 

ao combate das saúvas. 

O governo imperial ofereceu por volta de 1860  um prêmio de 20 

contos de réis a quem conseguisse um método eficaz para exterminar as 

saúvas.  

Algumas cidades da Província de Minas Gerais legislaram sobre a 

extinção de formigueiros, como é o caso da Câmara Municipal de Mariana. 

O Código de Posturas do ano de 1884, artigo 80 obrigava os habitantes da 

cidade e das povoações a recolherem nos meses de junho a setembro os 

formigueiros de seus quintais.  

Diversos questionários da província mineira citavam não só os 

danos causados às plantações pelas saúvas. As construções (casas, pontes, 

túmulos, mausoléus) desmoronavam caso um sauveiro se instalasse abaixo 

delas. O relatório da Câmara da Villa do Príncipe citou esse problema: ―um 

inimigo tão danoso aos lavradores pelo estrago considerável que causa tanto 

a agricultura em geral como aos edifícios que pouco a pouco os vai 

minando, até os envolver em suas próprias ruínas, se o senhorio vigilante 

não emprega o meio de escavação que é somente o triste remédio que alguns 

empregam‖.
557

 

Além disso o ano financeiro das câmaras municipais da província 

mineira destinava uma verba para a extração de formigueiros. No ano de 

1874 das 51 câmaras citadas, 14 obtiveram a verba e não se sabe se eram 

destinadas a combater as cortadeiras nas cidades ou nas zonas agrícolas. 

Segundo a documentação proveniente da Câmara Municipal de 

Mariana a verba era utilizada para o pagamento de trabalhadores que 

trabalhavam na retirada de formigueiros de locais públicos. Em um dos 

recibos encontrado foi utilizada a expressão ―formigueiro público‖.  

Como se vê o combate às cortadeiras era uma preocupação pública 

para a província de Minas Gerais. Um dado foi consensual nos relatos; todas 

as medidas adotadas nesse empreendimento eram apenas momentâneas. 

Nenhum dos métodos era eficaz por muito tempo.  

As medidas adotadas para o combate das pragas eram apenas de 

cunho técnico, mas o problema era de ordem ambiental. A persistência da 

lavoura itinerante e  o aumento das monoculturas resultavam na perda da 

biodiversidade das paisagens e também das culturas.   

E essa tecnologia era acessível a todos os agricultores? Os produtos 

químicos, por exemplo, precisavam de um operador com conhecimentos 
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técnicos. Um combate sistematizado e regionalizado  nunca foi adotado 

pelos poderes públicos. Mesmo que as tecnologias fossem divulgadas de 

nada valeriam utilizadas de forma isolada.  

A trajetória das medidas defensivas adotadas no combate às 

cortadeiras é correspondente à persistência do uso indevido do solo e das 

matas. A dependência com relação aos pesticidas aumentou gradativamente 

sem uma diminuição significativa das perdas por ataques de pragas.  

Prova da ―dívida ecológica‖ que ainda estamos pagando são os 

milhões de toneladas de formicidas que o Brasil consome por ano. Grande 

parte das pesquisas desenvolvidas atualmente concentra-se em áreas de 

reflorestamento e de pastagens, o que corrobora a causa ambiental de 

ocorrência de formigas-praga. Lutar contra uma formiga não é o mesmo que 

lutar contra um formigueiro! 
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História – século XX 

 

COMUNICAÇÃO COORDENADA: CILIVIZAÇÃO BRASILEIRA 

E MODERNIDADE 

 

AFONSO ARINOS (1905-1990):  

CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA E MODERNIDADE 

 

Alessandra Soares Santos – UFMG 

 

 

 Afonso Arinos de Melo Franco nasceu em Belo Horizonte, em 1905, 

no seio de uma família tradicional, representante de uma cultura secular no 

incipiente regime republicano. Viveu sua infância e juventude a descobrir 

as letras e a política. Mais tarde se tornaria historiador, cientista político, 

memorialista, além de professor de direito, parlamentar em três mandatos, 

senador da República, diplomata, ministro das Relações Exteriores, 

embaixador e jurisconsulto! (Bonavides et alli, 1976). Falar de Afonso 

Arinos, segundo Pedro Nava (1984), é abordar este ―poliedro humano‖ e 

ainda escolher entre o mineiro, o brasileiro, o ibero-americano ou o latino! 

Ingressou na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro em 1921, mas uma 

doença no pulmão o levou a interromper seus estudos em Direito Público 

para tratamento na Suíça. Só voltaria ao Brasil para diplomar-se em 1926. 

Aproveitou o ócio forçado para desenvolver estudos críticos de autores 

clássicos franceses, com o acompanhamento dos mais importantes 

professores europeus daquele período. As leituras de textos filosóficos e da 

ciência política, a explicação destes mesmos textos, ele dificilmente poderia 

fazer sozinho e muito dificilmente encontraria no Brasil (Melo Franco, 

1981). Sua formação cultural, por esta razão, se diferencia do perfil 

intelectual do escritor brasileiro da época (Venâncio Filho, 2000). Seu 

espírito científico se modelou no exterior, na efervescência das idéias 

européias que seriam exportadas para o Brasil.  

 O contato estabelecido na juventude com os grandes círculos 

intelectuais europeus, principalmente franceses, selou seu compromisso 

definitivo com a racionalidade do Iluminismo europeu. Esta filiação nota-se 

refletida na sua visão do Brasil. Sua análise da realidade brasileira, por um 

lado, procura conhecer a especificidade da nossa formação social, não para 

valorizá-la, mas superá-la; por outro, busca caminhos que aproximem 

nossas instituições políticas, sociais e econômicas do padrão estabelecido 

pelos países mais desenvolvidos, civilizados, modernos em sua essência. 

 A década de 30 foi significativa para a consolidação desse 

pensamento e Afonso Arinos publicou livros importantes de história e 

política brasileira nesse período. Entre eles, Introdução à realidade 

brasileira, de 1933; Preparação ao Nacionalismo, de 1934; e O índio 

brasileiro e a Revolução Francesa, de 1937. O Brasil, neste momento, 

contemplava o progresso ao mesmo tempo em que percebia os entraves do 

seu desenvolvimento. O Estado brasileiro se reorganizava e tentava 

consolidar uma nova realidade social, mais complexa, urbana e industrial. 

Os intelectuais acompanhavam estas modificações, refletidas na 

reorientação da historiografia brasileira (Mota, 1977). A pesquisa se abria a 

uma história econômica, social e mental, não mais restrita a 

política-administrativa.  As teorias raciológicas do século XIX deram lugar 

às concepções culturalistas na interpretação do Brasil. Em lugar do conceito 

de raça, utilizava-se o de cultura. Esta mudança permitiu não só um maior 

distanciamento entre o biológico e o social, como também uma análise mais 

rica da sociedade brasileira (Ortiz, 1986). O Estado em 30 apropriou-se da 

cultura afro-índia para integrá-la ao discurso do ―nacional‖ e inseri-la na 

identidade do brasileiro. Isso fez com que estas culturas perdessem sua 

própria especificidade, encobrindo os conflitos de raça.  

Afonso Arinos estava atento a este fenômeno social. A consciência 

das influências culturais negra e índia na formação do nosso organismo 

nacional não era mais disfarçada ou prova de inferioridade. Segundo ele, 

por isso tanto os que afirmavam que no Brasil não havia preconceitos de cor 

quanto os que afirmavam o contrário, tinham razão. A prepotência direta 

dos brancos sobre os negros era inexistente, pois o nosso povo era mestiço. 

No entanto, uma parcela representativa da sociedade brasileira, a ―alta 

sociedade‖, ainda tinha dificuldade em aceitar a miscigenação, devido ao 

seu contato continuado com os círculos intelectuais dos Estados Unidos e da 
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Europa. Afonso Arinos parece descrever o lugar de onde se posiciona e 

observa o Brasil. Ele representa esta parcela da sociedade aterrorizada pelo 

mestiço. Contra a diluição cega das características afro-índias na formação 

da nossa sociedade, seu objetivo é sublinhar esta marca para exorcizá-la. 

Para isso é necessário conhecê-la.  

Conceito de Civilização Brasileira, livro que escolhemos para 

análise por discutir mais explicitamente uma idéia de Brasil, de ―civilização 

brasileira‖, representa o esforço empreendido pelo autor no entendimento 

profundo da constituição da nossa formação nacional. Afonso Arinos quer 

esboçar um retrato psicológico desse Brasil mestiço, traçar sua alma, 

conhecer sua estrutura mental e cultural. Procura integrar os eventos do 

passado brasileiro numa síntese totalizante e racional, reveladora de um 

presente que se apressava em tornar futuro. Avalia as condições do país para 

a modernização. Lançado pela Companhia Editora Nacional em 1936, o 

livro é volume integrante da Coleção Brasiliana, uma das séries 

pertencentes à Biblioteca Pedagógica Brasileira, organizada por Fernando 

de Azevedo. Em posterior autoanálise, o autor chegou a considerar este um 

livro bastante superficial (Lucas, 1968), mas a obra carrega uma visão 

original do Brasil. Identifica com precisão os desafios enfrentados pela 

sociedade brasileira dos anos 30, expõe seus dilemas, sua percepção do 

passado, suas perspectivas futuras. Embora importante no desenvolvimento 

do pensamento brasileiro, foi pouco explorado. 

Este jovem aristocrata percebe um Brasil diverso, ―cadinho de 

fusões contraditórias‖, confuso dos aspectos físicos aos intelectuais. Ele 

despreza os trabalhos da inteligência brasileira, que reproduz esta realidade 

sem nexo, para prender-se ao modelo francês. Sua intenção não é ―explicar‖ 

esta nação, mas interpretá-la, esmiuçar sua cultura, para apreender um 

conceito científico do que se deve entender por civilização brasileira. Esta 

cientificidade, ele diz ter garantido quando partiu de uma base 

filosoficamente assentada, a teoria do alemão Oswald Spengler, para então 

se apoiar em documentos históricos interpretados com critério. O caráter 

racional que ele se esforça para imprimir em sua obra, a crítica do método 

na busca da objetividade e a defesa da imparcialidade, revelam uma 

concepção moderna de verdade e tempo histórico (Reis, 1999). Ele nega a 

tradição intelectual brasileira, que reduz a proposições esquemáticas as 

aquisições da razão em nome de uma adaptação política interessada. No 

entanto, na medida em que seu cuidado em preservar a racionalidade da 

prática científica se dá em defesa de determinados valores (os da elite), que 

precisariam preservados nas ações decorrentes de uma conclusão científica, 

revela-se o caráter conservador e as orientações morais de seu trabalho. Sua 

obra reverencia o passado e prega uma modernização gradual. Ele quer 

garantir a continuidade da autoridade das elites no processo de 

desenvolvimento do país. Nesse sentido, aquela verdade moderna 

transforma-se em verdade clássica, pois a ação se dá segundo a tradição. 

Vacilante entre passado e futuro, Afonso Arinos parece assumir um 

compromisso maior com o primeiro. Tem talvez a propensão natural 

daqueles representantes das fases de transição (Lucas, 1968). Seu 

compromisso é com um ideal iluminista gradualista, evolutivo.  

Nesta obra, Afonso Arinos defende a tese de que a formação da 

nação brasileira teria contado com a presença de duas culturas, uma 

indígena e outra negra, em confronto com uma civilização, a branca. O 

elemento branco tentou impôr às culturas primitivas sua concepção de vida 

e sua interpretação do mundo, através da força. No entanto, esta civilização 

branca não pôde se firmar completamente, pois não conseguiu extinguir a 

influência das culturas negra e índia. Estas, incapazes de resistir 

materialmente, pois que sua técnica era rudimentar, resistiram 

culturalmente, através de processos ideais, religiosos. Assim, marcaram a 

civilização brasileira com resíduos culturais que não puderam ser apagados 

pela civilização branca. Afonso Arinos reconhece como um ―trabalho‖  o 

contato sexual estabelecido entre os portugueses e as nativas, cujo fim seria 

filtrar e clarificar o sangue impuro dos indígenas, mesmo que este não tenha 

sido realizado de propósito deliberado. Embora o sêmem do homem branco 

tenha sido o principal legado dos portugueses no primeiro século, eles 

acabaram por se deixar influir pelas culturas inferiores. A partir da terceira 

década do século XVI, o africano agrega-se ao panorama brasileiro e então 

o ponto de contato entre brancos, índios e negros não mais se reduzia ao 

plano sexual. Começava a interpenetração das culturas. ―Começava o povo 
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do Brasil‖. As influências das culturas negra e índia passaram a figurar 

como sobrevivências modificadoras da civilização branca. 

O objetivo de Afonso Arinos é especificar e evidenciar esses 

resíduos assimilados pela civilização colonial branca, através da 

miscigenação, e que afastaram a constituição da civilização brasileira do 

processo ocidental; é identificar as características étnicas do povo brasileiro 

e remetê-las às suas influências originárias. Ele quer conhecer a relação que 

estas culturas mantiveram umas com as outras, os papéis desempenhados 

por elas nos processos históricos e o grau de influência que elas exerceram 

na construção da civilização brasileira. Só conhecendo verdadeiramente o 

inimigo, aqui identificado na cultura afro-indígena, as estratégias de defesa 

podem ser articuladas para que ele seja vencido. 

Na listagem das características legadas à civilização brasileira 

pelas culturas consideradas inferiores, estão a imprevidência e a dissipação, 

o desapreço pela terra, a crença na salvação pelo acaso, o amor à ostentação 

e o desrespeito pela ordem legal. Estas características são tidas como 

irracionais e, portanto, antimodernas. Por isso devem ser extirpadas do 

nosso ambiente social, político e econômico. O que importa, para Afonso 

Arinos, é reconhecer a continuidade desses hábitos psicológicos que 

refletem, projetam e repercutem na vida civil de cada cidadão e na vida 

coletiva da nação tomada como um todo. No estudo empreendido por ele, é 

principalmente a continuidade desses hábitos, ou melhor, desses atributos 

raciais no organismo político e social que deve ser conhecido e eliminado. 

Os indígenas teriam legado à civilização brasileira a 

desconformidade entre meios e fins. Afonso Arinos lembra que essa 

característica inerente ao indígena não comprometeu o seu esforço físico 

tanto na expansão geográfica do Brasil, quanto no cultivo da terra. Mas 

compromete, no entanto, o funcionamento racional do poder público, que 

desconhece a importância da previsão como fator administrativo. Isso 

porque, sendo o indígena brasileiro nômade, ou seminômade, seu trabalho 

possui um caráter imediatista, desorganizado. O resultado disso para a 

iniciativa privada e o trabalho do Estado no Brasil é a imprevisão, a falta de 

poupança, a desatenção para com o futuro e a desconformidade entre o 

esforço do trabalho e a compreensão do seu fim. Da cultura indígena veio 

também o nosso desapreço pela terra, pois sendo o nomadismo 

conseqüência exclusiva da desnecessidade do homem de cultivar a terra, 

enquanto se podia viver dos recursos gerados por ela pelo simples esforço 

de extração, eles o fizeram. O reflexo disso para o Brasil que se formou foi a 

impossibilidade do progresso e da evolução normal do país, pois ao 

contrário do que ocorre na Europa, onde a formação do espírito nacional é 

conseqüência da fixação milenária do homem à mesma terra, aqui este 

sentimento está restrito a parcelas pequenas da população.  

Como resíduo deixado em conjunto por índios e negros estão a 

crença na salvação pelo acaso, o amor à ostentação e a transformação do 

conceito de legalidade. A primeira característica, a esperança da salvação 

pelo acaso, diz respeito ao misticismo, às crenças bárbaras, às religiões de 

negros e índios e que resultaram no espírito espantosamente jogador do 

povo brasileiro. O negro teria contribuído com o seu terror difuso, a sua 

esperança na proteção de forças desconhecidas. O índio, com seu 

sentimento de acaso, de imprevisto e de azar. O Estado, nessa perspectiva, 

teria se transformado numa das mais autênticas manifestações desse espírito 

jogador. Como forma de sustentar as finanças públicas, o apelo ao crédito 

interno através do estímulo a esta paixão popular pelo jogo, emitindo títulos 

com sorteios, numa típica ―solução malandra‖, tornou-se prática comum. 

Afonso Arinos observa que o resultado disso não foi só o enfraquecimento 

da economia privada do brasileiro, pois este emprega tudo o que ganha na 

jogatina, mas também a crença no milagre, no golpe de azar para a 

resolução de todos os problemas nacionais. Para a economia do Estado, 

portanto, esse atributo psicológico do brasileiro é fatal e compromete seu 

desenvolvimento racional e modernizador, pois sem economia privada não 

pode existir riqueza pública.  

A mentalidade antieconômica do povo brasileiro, além de 

estimulada pelo jogo, é também incentivada pelo amor à ostentação, o 

apreço ao adorno, ao enfeite. Na visão de Afonso Arinos, a mania de roupas 

de sedas, com cores vivas, cheiros fortes, pinturas, brilhantinas, que 

caracteriza o brasileiro popular, especialmente o mulato ou o caboclo, é 

resultado do espírito primário dos seus antepassados ameríndios e africanos. 

Estes necessitavam da decoração escandalosa para se preservarem contra a 
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influência de forças mágicas hostis, e, também, como símbolos e excitantes 

eróticos. Essa característica reforça a falta de espírito econômico do 

brasileiro, que dissipa tudo o que ganha na manutenção da sua ostentação, e 

se reflete na organização do poder público. Afonso Arinos é crítico dos 

hábitos administrativos dos governantes brasileiros que, primando pela 

irracionalidade, fazem gastos suntuosos e  desnecessários, comprometendo 

as verbas do orçamento. A República seria a própria expressão de uma 

economia deficitária devido ao espírito ingênuo de ostentação e amor ao 

brilhante que caracteriza seus representantes. Isso porque a República, 

segundo Afonso Arinos, é o regime onde os resíduos afro-índios são menos 

combatidos, pois os mestiços compõem o seu corpo administrativo, se 

confundem com a autoridade. ―Numerosas vezes, ele observa, foram 

mestiços de raça os chefes do Executivo Brasileiro‖ (Melo Franco, 1936: 

200). Mesmo quando o poder do Estado não é exercido por eles, sofre sua 

pressão direta.  

A conseqüência mais grave desse espírito aparatoso foi o 

abandono do campo pelos estadistas republicanos. Ao contrário do que se 

podia esperar, se a intenção de Afonso Arinos é adequar o nosso processo 

civilizador de acordo com o modelo ocidental, a urbanização é aqui 

considerada como um ―grande resíduo afro-índio‖, pois o aspecto 

anti-agrário que marca a civilização brasileira é decorrente do sentimento 

popular da raça mestiça: afeiçoada ao luxo, desapegada da terra e do 

trabalho do campo. Para Afonso Arinos, a diferença entre o nível de 

civilização das cidades e dos campos é característica dos países de evolução 

econômica e social retardada. Segundo ele, nos países de civilização 

avançada, esse fenômeno, embora naturalmente decorrente da grande 

industrialização, é combatido pelos estadistas. Aqui, os governos é que 

promovem a decadência do campo pelo abandono. Sua observação, então, 

atenta para o paradoxo: a base da economia brasileira ainda é agrária (café), 

mas o espírito republicano tende para o combate inconsciente à lavoura. Ele 

propõe ao leitor um estudo que aproxime as grandes obras urbanas do Brasil 

e a mestiçagem dos seus empreitadores.  

O regime republicano também evidenciou outro resíduo deixado 

pelas culturas índia e negra em conjunto: a utilização da força em lugar da 

razão; em outras palavras, o desrespeito à ordem legal, a transformação do 

conceito de legalidade. O funcionamento do Estado político entre os negros 

e os indígenas era bastante rudimentar e prescindia uma organização 

técnica, que as civilizações superiores já contavam. Estas culturas 

primitivas eram avessas às normas jurídicas, preferindo o apego à magia. O 

poder fazia-se respeitar unicamente porque era temido. No regime 

democrático-republicano, os negros adquiriram direito de voto e efetivaram 

a influência de sua cultura primitiva no funcionamento do Estado. A 

―vitória‖ do mestiço pela participação na atividade interna da política 

republicana, compromete a ordem necessária ao bom andamento do poder 

público.O mestiço, para Afonso Arinos, é passional e avesso à razão. Seu 

espírito não comporta a ordem e nem a disciplina necessária à consolidação 

de um ambiente social e político estável. A ordem, enquanto um discurso 

construído pela negação da alteridade (Dutra, 1997), é aqui identificada na 

racionalização da autoridade, ou seja, na implantação de uma burocracia 

política e administrativa constituída por cidadãos capazes de exercê-la. 

Esta especificidade que a miscigenação trouxe à nação brasileira 

afastou-a dos padrões europeus de racionalidade, progresso e modernidade. 

A cultura primitiva de índios e negros ―infectou‖ definitivamente a 

civilização branca que se pretendia construir no Brasil pelas mãos dos 

portugueses. Como esta civilização desenhada por Afonso Arinos 

alcançaria, então, o futuro glorioso das grandes civilizações ocidentais? 

Como esta civilização eliminaria o atraso causado pela prevalência do 

primitivismo mestiço? Como transporia as limitações de sua especificidade 

para atingir a modernidade? 

Durante toda a história brasileira, lembra Afonso Arinos, esses 

resíduos, ou pelo menos aquele ―instinto rebelde‖ contra a organização 

política, foram contidos pelo Estado em exercício. No período colonial, o 

governo português contou com o auxílio da Companhia de Jesus. Seus 

missionários representavam a razão evangélica contra a força. Foram eles 

os responsáveis pela tentativa de conter os impulsos primários da cultura 

afro-índia e aproveitar esta força em direção condizente com a unidade 

nacional. No período imperial, a razão evangélica dos jesuítas foi 

substituída pela razão política do regime parlamentar, assentada em bases 
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puramente convencionais. Esse era o regime vigente na exemplar 

civilização da Europa Ocidental e embora tenha se adaptado aos costumes 

brasileiros, essa adaptação se deu à luz de premissas aqui assentadas, como, 

por exemplo, o fato de que o Parlamento Imperial funcionava não como 

expressão das verdadeiras tendências do povo brasileiro, mas, ao contrário, 

como a negação desses sentimentos e tendências. Na República, assistimos 

o embate direto entre os conceitos de legalidade. A razão política deu lugar 

à razão jurídica, apoiada pela defesa intransigente do legalismo e da 

Constituição Federal. Assim como funcionou mal a máquina política 

imperial, a republicana também se desmantelou, devido aos excessos da 

mística que a representava: a mística da legalidade. Embora a legitimidade 

do poder e a legalidade do seu exercício perpassem de maneira profunda a 

vida intelectual e a militância política de Afonso Arinos, sua crítica à 

utilização desse instrumento na Primeira República é severa. Isso porque a 

lei sobre a qual se fundou o Estado republicano é uma construção artificial, 

uma abstração, uma idéia geral, e só é possível governar o Estado fora dela. 

Nesta obra, ele reivindica a lei elaborada pela razão, que garantirá o Estado 

de Direito ao mesmo tempo em que conterá os impulsos violentos legados 

pelas culturas afro-indígenas. 

Afonso Arinos anuncia então seu diagnóstico final: ―a segunda 

República Brasileira está nesta terrível situação: precisa conter os impulsos 

das culturas primitivas, que visam à implantação de um Estado baseado na 

força e não possui mais uma fórmula teórica, uma razão. Desapareceu a 

razão jurídica, como já tinham desaparecido a razão política e a razão 

evangélica. A República procura, hoje, o novo sistema, o novo mito em que 

possa cortar e coser o modelo de outra túnica, com que se vista, porque 

aquela do legalismo, com que cobria a sua nudez, foi despedaçada por uma 

revolução vitoriosa. Procura, mas só encontra o uso da força contra a força‖ 

(MELO FRANCO, 1936: 232-233). 

Para que a civilização brasileira conceituada por Afonso Arinos 

possa atingir os altos padrões da civilização européia, portanto, torna-se 

urgente ―corrigir‖ o presente através da contenção desses resíduos 

afro-índios. Para ele, as culturas negra e índia degradam os valores da 

cultura ocidental e é a responsável pela distância que separa a nossa 

civilização das grandes civilizações ocidentais. Sua proposta de 

modernização do país é conservadora, por Dante Moreira Leite considerada 

uma pregação fascista. O Estado republicano pós-30, não podendo mais 

contar com o artifício da legalidade para conter estes impulsos que 

entravavam o nosso desenvolvimento, não encontrou outra alternativa 

senão o uso da força. Mas esta não representa, no pensamento de Afonso 

Arinos, uma solução racional e nem é a concepção ideológica que orienta a 

sua teoria, ao contrário do que concluiu Leite. O caminho para o 

desenvolvimento da civilização brasileira rumo à modernidade passa pela 

solução racional daqueles problemas identificados por Afonso Arinos ao 

especificar os resíduos afro-índios deixados como herança à civilização 

brasileira.  As origens desses problemas podem ser facilmente 

questionadas, mas a verdade é que eles foram diagnosticados com precisão.  

A lei seria a solução formal, racional e moderna. É essa a 

percepção do intelectual e que permanecerá no homem público, no 

constitucionalista, no parlamentar. É por ela que se justifica o fato de 

Afonso Arinos ser conhecido em suas biografias como o ―inimigo dos 

preconceitos de cor‖, pois autor da lei contra a discriminação racial em 

1951. O que poderia representar uma contradição, é visto aqui como 

coerência. A ordem, a disciplina e a racionalidade necessárias à 

modernização e ao progresso do país não comportam o sentimento 

apaixonado e violento que orienta as ações discriminatórias. A lei é o 

artifício racional e moderno necessário para lidar com os resquícios do 

passado. O parlamentar de 51 não contradiz o jovem de 35, recupera-o e 

reforça a necessidade da lei contra a força.   

É preciso garantir, no entanto, a constituição de uma legislação 

afastada dos interesses pessoais e próxima às concepções racionais. A 

Constituição Federal republicana não atendeu estes pressupostos. Nossos 

quadros administrativos não contam com os homens capazes de exercer o 

poder. O autor parece ressentir a falta de uma elite constitucionalista capaz 

de propor legislações abrangentes que afetem as definições legais básicas da 

organização institucional do país (Schwartzman, 1997), e que não se deixe 

deformar pela pressão popular (Sarney, 1981). Se Afonso Arinos não fosse 

tão avesso ao jogo, talvez estivesse apostando suas fichas numa solução 
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tecnocrática: um Estado ativo e intervencionista, mas que administrasse de 

acordo com os princípios de racionalidade da ciência moderna. Este é o 

próprio tom de seu livro. Seu discurso é o da cientificidade, é um discurso 

que se diz não inspirar em valores, mas na realidade dos fatos e na eficácia 

dos meios de ação. É o discurso competente, autorizado pelo próprio lugar 

de onde é proferido: o da elite política e intelectual.  Segundo Marilena 

Chauí, ―esse discurso competente não exige uma submissão qualquer, mas 

algo profundo e sinistro: exige a interiorização de suas regras, pois aquele 

que não a interiorizar corre o risco de ver-se a si mesmo como 

incompetente, anormal, a-social, como detrito e lixo‖ (Chauí, 1984). 

Afonso Arinos diria ―resíduo‖, ou seja, bárbaro, não civilizado.  

A razão tecnocrática, no entanto, não suprimiu o uso da força. 

Exemplo disso foi o próprio Estado Novo, que a institucionalizou.  Esta 

solução também é exterior ao Brasil, assim como foram as tentativas de 

racionalização da Colônia, do Império e da Primeira República.  Embora 

exterior à cultura, a norma precisa ser incutida no indivíduo, interiorizada. 

Mas se a força é intrínseca à formação na nação brasileira, pois 

característica da barbárie que representa as culturas negra e índia, qual seria 

a solução possível contra ela? 

Em Conceito de Civilização Brasileira, o autor sugere o sistema 

educacional do Brasil, contra a ação policial e pela transformação da 

mentalidade atávica do brasileiro, ―daquilo que ela tem de mais 

poderosamente arraigado‖. Somente através da educação as regras impostas 

pelo discurso competente, a lei construída sob os pilares da razão, se 

interiorizaria sem a intervenção da força física. Segundo ele, não seria 

impossível, mas ―capítulo de um largo plano educacional de 

aproveitamento dessas tendências incoercíveis, e da sua derivação, da sua 

aplicação em objetivos sociais‖ (Melo Franco, 1936:161). Ele leva às 

últimas conseqüências a aplicação, no Brasil, do projeto civilizatório 

moderno, Iluminista, que reivindica o direito do homem à educação e o 

dever do Estado de proporcioná-la. No entanto, se o futuro se abre à 

educação, não é em busca da autonomia do indivíduo, mas para honrar o 

compromisso do seu presente com o mundo estável dos seus antepassados, 

com o poder indisputado das elites e a rígida estratificação social.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: FONTES DE PESQUISA 

HISTÓRICA: PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DO SABER 

 

OURO PRETO: CIDADE HISTÓRICA 

 

Ana Catarina Parisi Pinheiro 

Universidade Federal de Minas Gerais 
 

A pesquisa em questão consiste em tentar compreender como se deu 

a construção da representação de Ouro Preto como cidade histórica através 

da poesia do século XX. A análise, até o momento, se restringe a poesia 

produzida a partir da segunda fase modernista, iniciada na década de 1930. 

As obras tomadas como fonte são: O Romanceiro da Inconfidência de 

Cecília Meireles
558

, Contemplação de Ouro Preto de Murilo Mendes
559

, 

poemas isolados de Carlos Drummond de Andrade
560

 e de Henriqueta 

Lisboa
561

. Essas narrativas poéticas inserem-se em um momento histórico e 

em um contexto social, partilhando e recriando o imaginário desse 

momento. Os escritores fazem parte do modernismo, que propõe a 

―redescoberta do Brasil‖, termo usado pelos próprios modernistas, trazendo 

a idéia de revelar algo que já existia, mas que precisava ser revelado. No 

entanto, partindo dessa idéia, os modernistas construíram um novo Brasil ao 

resignificá-lo, inventando tradições e criando uma identidade brasileira, da 

qual Minas contribuía com suas ―cidades históricas‖. 

Obviamente, essa busca de identidade, memória e história nacionais 

não eram exclusividade dos modernistas, que se encaixavam num concerto 

discursivo mais amplo e diverso, que não cabe aqui discutir nas variações 
                                                           
558
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mais distantes do modernismo. No entanto, o pensamento em relação ao 

patrimônio histórico e artístico nacional na década de 1930, que se 

institucionalizou em 1937 com a criação do SPHAN (Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), sintonizava bastante com a perspectiva 

modernista e merece ser analisado. A postura que o SPHAN adota é de 

valorização do patrimônio material, principalmente arquitetônico e das 

artes visuais. Toma o Barroco como símbolo da identidade histórica 

nacional, o que havia de mais genuinamente brasileiro. Com isso, Ouro 

Preto é tombada em 1938, consagrando a sua importância enquanto 

cidade-memória, figurando como uma das portadoras da história e 

identidade da nação. 

Contudo a idéia de Ouro Preto como cidade-memória aparece, em 

outro discurso, anterior ao do patrimônio histórico. Remete à década de 

1890 quando essa idéia pode ser percebida na fala dos que defendiam a 

permanência da capital mineira em Ouro Preto. Os não mudancistas, como 

eram chamados, alegavam que a capital precisava ter raízes, memória e 

importância histórica e isso a antiga Vila Rica possuía em abundância. 

Apontavam como auge dessa importância histórica, o movimento que foi 

denominado de Inconfidência Mineira. Esse movimento era vigorosamente 

associado aos ideais republicanos que se impunham na época, final do 

século XIX, o que ampliava sua valorização e era tido como um marco, um 

ponto para a qual a história da cidade havia caminhado desde o início da 

mineração. 

Essa perspectiva se apresenta, com clareza, em uma das fontes 

analisadas: O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meireles. A obra 

tem o movimento de 1789 como ponto central que marca a história da 

cidade. O Romanceiro se inicia com as Bandeiras e termina com os ecos que 

os inconfidentes deixaram, tanto em vida, do exílio, quanto após a morte, já 

que seus ideais continuaram pertinentes na visão com a autora: a liberdade 

viria ainda que tardia. Cecília Meireles trata como se desde as entradas no 

sertão pelos bandeirantes, o curso da história estivesse traçado e conduzisse 

ao momento máximo representado pela Inconfidência.  

Portanto, a concepção de Ouro Preto como cidade memória, cidade 

histórica, vinha sendo construída e redefinida desde o fim do século XIX, 
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formando uma identidade, uma sensação de pertencimento e 

reconhecimento do lugar como relíquia, como monumento. Esse sentimento 

identitário foi captado e reforçado através da poesia, que constitui uma fonte 

histórica interessante pela sensibilidade de seus produtores: os poetas. O 

poeta é valorizado exatamente por sua capacidade de captar e expressar um 

sentimento partilhado, estabelecendo um diálogo fecundo com o leitor. 

Nesse sentido, antecipa ou cria a melhor imagem para algo que já existia, 

mas não havia sido verbalizado. 

Partindo desse sentimento, os poetas em questão criam símbolos 

semelhantes  e um consenso acerca dos momentos e personagem históricos 

de Ouro Preto. Essa significação processada através da poesia constitui uma 

representação que é legitimada através do reconhecimento dos elementos da 

realidade que são por ela evocados. Portanto, o reconhecimento é uma 

identificação do real na narrativa poética, sendo que a realidade pode ser 

tanto material, como o conjunto arquitetônico da cidade, quanto imaterial, 

presente no imaginário através de séculos de discursos sobrepostos sobre o 

lugar. Nesse processo, são criados símbolos a partir dos quais é inventada a 

tradição, recriada a memória e construída a autoridade histórica de Ouro 

Preto pela poesia.  

A partir da análise documental pode-se perceber que os elementos 

que servem de substrato para a significação simbólica podem ser 

classificados em dois grandes grupos. O primeiro, composto por elementos 

que chamarei de transcendentes, abrange aspectos impunes à passagem o 

tempo, invariáveis e independentes em relação ao processo histórico, o que 

faz com que se mostrem no presente da mesma forma que no passado. Por 

essa manifestação idêntica em Ouro Preto do século XX e na antiga Vila 

Rica, a esses elemento os poetas creditam a capacidade de reconstruir parte 

da atmosfera do passado, na qual se desenrolaram os acontecimento que 

conferem o caráter histórico da cidade. Por isso, no caso desses elementos, o 

processo de simbolização é mais explicitamente perceptível. Dentre eles, a 

lua e o luar aparecem no discurso poético simbolizando um retorno 

misterioso a atmosfera principalmente do século XVIII. A névoa é também 

apresentada como um elemento que envolve o presente com a mesma 

brancura do passado, permitindo manifestações de momentos e 

personagens históricos. O frio, remete ao congelamento e suspensão do 

tempo. O silêncio da noite traz consigo as vozes das assombrações, dos 

mortos de outros tempos, imperceptíveis com o ruído constante do dia-a-dia 

dos vivos. 

O segundo grupo se compõe de elementos que chamarei de 

histórico-historiográficos. É constituído de aspectos do processo pelo qual 

passou o lugar desde o princípio de sua colonização. Derivam, direta ou 

indiretamente, de momentos singulares do passado que construíram a 

identidade e memória da cidade, definindo-as a partir de suas 

particularidades históricas. Nesse caso, o processo de simbolização na 

narrativa poética passa dois caminhos. O primeiro se dá através da 

associação simbólica que tem como substrato vestígios, indícios captáveis 

do processo histórico, tratados individualmente ou em interrelacionados. 

Nesse caso a construção da narrativa poética se aproxima da histórica, se 

considerarmos, partindo de Guinzburg
562

, que o historiador escreve a 

história com indícios do passado. O segundo, que estabelece um profundo 

diálogo com o primeiro, se caracteriza evocação do imaginário, tomado 

como substrato para a simbolização. Esse imaginário é principalmente 

gerado pelo discurso historiográfico sobre o inapreensível real histórico da 

cidade ou sobre conceitos frequentemente relacionados ao passado de Ouro 

Preto, como o de sociedade e arte barroca. 

No caso dos elementos transcendentes a simbolização se dá através 

de associações menos diretas e transparentes, sendo frequentemente 

relacionados entre si. Para a análise desses elementos é necessário frisar que 

fazem parte do imaginário a respeito da história de Ouro Preto e de Minas 

no momento da produção das fontes. Por isso, em alguns casos não 

correspondem ao que a historiografia atual considera pertinente. Dentre 

eles, há o povoamento rápido e intenso que impossibilitou um planejamento 

tanto em relação à escolha do local no qual se instalaria a população quanto 

em relação ao traçado urbano que se formou desordenadamente. Esse 

aspecto é evocado pela menção na poesia das ladeiras e ruas que 
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serpenteiam tortuosas. O caráter iminentemente urbano da sociedade que se 

estabeleceu com a mineração é o substrato sobre o qual se apoia a 

representação de cidades históricas, apresentadas como uma singularidade 

no Brasil colonial, até então tipicamente rural. 

A sociedade marcada por uma mobilidade e um espectro social 

diversificado, é sintetizada na poesia por personagens-símbolo como o 

negro Chico Rei e o mulato Antônio Franscisco Lisboa, o ―Aleijadinho‖. 

Independente da comprovação de sua existência, o mito de Chico Rei é 

símbolo da resistência escrava, da possibilidade de alforria e criação de um 

espaço social para o negro. Já o ―Aleijadinho‖ apresenta as possibilidades 

de ascensão e reconhecimento de um mulato e hanseniano nessa sociedade 

mineradora através da arte. Esses dois símbolos reconstróem, também a 

imagem de uma sociedade menos rígida que a atribuída ao Brasil 

açucareiro, através do espaço de manobra do escravo e do reconhecimento 

de um artista mulato e ―leproso‖. 

Outro elemento é a importância de Vila Rica no cenário mundial do 

século XVIII, marcada por uma sociedade efervescente, seguida pelo 

declínio da mineração por uma decadência social, fez com que o período 

setecentista fosse nostalgicamente lembrado, como um ápice da história do 

lugar. Essa valorização do passado barroco leva à criação de símbolos 

também nostálgicos que remetem ao momento ―áureo‖: fantasmas das mais 

variadas naturezas e funções sociais que, de acordo com o discurso poético, 

vagam pela cidade. Há fantasmas políticos, como os dos inconfidentes; 

artísticos como o do pintor Manuel da Costa Ataíde e do escultor 

Aleijadinho; vindos dos homens comuns; do mundo privado, como de 

mortas-donzelas vítimas de amores impossíveis. Outro símbolo que 

sintetiza a idéia de uma sociedade que já não é mais o que foi, são as viúvas 

que circulam pela cidade rememorando o passado em suas cabeças cor de 

prata, já mais ligadas ao mundo dos mortos que dos vivos. 

A poesia evoca também promessa de riqueza que gerou o surto 

migratório para as Minas e  a abundância em ouro que acreditava-se ter 

permeado a sociedade de Vila Rica, através do interior e/ou altares 

revestidos de ouro da grande maioria das igrejas ouropretanas. Os templos 

simbolizam também, ao lado das procissões, a permanência da 

sociabilidade e dos valores marcadas pelo religioso, característicos da 

sociedade barroca do século XVIII. As Igrejas são tomadas como templos 

suspensos no tempo, já ingressos na eternidade do tempo cristão. 

É, portanto, a partir dessas associações que a poesia em questão cria 

a autoridade histórica de Ouro Preto. Através de metáforas num discurso 

denso sobre a cidade, constrói uma imagem constituída de elementos 

concretos ou imaginário relacionados ao passado. Com isso, a poesia, 

enquanto uma narrativa que confere inteligibilidade ao desconcerto do real, 

extraindo dele o aspectos relativos ao passado, cria Ouro Preto como cidade 

histórica. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: DIFERENTES MOMENTOS 

DA ESQUERDA NA AMÉRICA LATINA: PARTIDO COMUNISTA 

BRASILEIRO, REVOLUÇÃO CUBANA E MOVIMENTO 

FEMININO PELA ANISTIA. 

 

MULHERES E ANISTIA: ENTRE BANDEIRAS E FUZIS 

 

Anna Flávia Arruda Lanna Barreto

 

 

 

INTRODUÇÃO 

―A espoliação das lembranças é um dos mais cruéis exercícios da 

opressão‖(Eclea Bosi) 

 

 O período do Regime Militar Brasileiro foi marcado pela influência 

da Doutrina de Segurança Nacional e explicitou um conjunto de políticas 

que, sob a máxima ―desenvolvimento com segurança‖, articulou medidas 

de efetivo controle social com estratégias econômicas de maior inserção do 

Brasil na ordem capitalista internacional. A realização da lógica: 

―estabilidade e crescimento econômico‖ só foi possível devido à eliminação 

pela via da coerção do conflito no interior da sociedade. Em todo o Brasil, a 

repressão aos grupos ―subversivos‖ se fez presente. 

 A existência de um regime autoritário provocou a existência de 

repressão, exílios e prisões. Tais acontecimentos levaram à reação da 

sociedade civil que exprimiu seu descontentamento de diversas formas, dentre 

elas: as manifestações de rua entre os anos de 1964 e 1968, o movimento 

estudantil, a luta armada, as organizações de esquerda, e o movimento pela 

anistia.  

 Nossa atenção se volta para  o Estado de Minas Gerais, um dos 

principais focos de resistência ao Regime Militar e onde a ação dos 

Movimentos pela Anistia mobilizaram sentimentos de solidariedade e apoio 

aos presos políticos e exilados. Entre as ações destes movimentos 

                                                           

 Doutoranda e Mestre em História/UFMG e professora da UNA.  

destacamos as denúncias de arbitrariedades cometidas com base nos atos de 

exceção e o apoio às vítimas do autoritarismo militar. Nosso estudo se 

restringe ao Movimento Feminino pela Anistia (MFPA), no contexto de 

transição democrática ocorrido a partir do final da década de 70, no período 

compreendido entre 1975/1980 (fundação nacional / esvaziamento do 

MFPA). Esta pesquisa analisa o surgimento da idéia de anistia em 

diferentes segmentos da sociedade civil. O objetivo desta pesquisa foi 

reconstituir a atuação do MFPA, em Belo Horizonte, levando em 

consideração sua motivação e objetivos, sua forma de ação e a repercussão 

dessa ação junto ao Estado e à sociedade civil. O argumento central deste 

trabalho consiste na afirmação de que o Movimento Feminino pela Anistia, 

núcleo em Minas Gerais, como participante ativo na campanha pela anistia 

política, contribuiu, de forma decisiva, para o processo de redemocratização 

do país.  

 

 MOVIMENTO FEMININO PELA ANISTIA 

 Em 1975 – Ano Internacional da Mulher – ocorre a fundação do 

Movimento Feminino pela Anistia no estado de São Paulo, e o início da 

campanha pela anistia política aos presos e exilados políticos.  

Nos primeiros anos, a campanha pela anistia assumiu uma forma 

mais amena, sendo as reuniões restritas a ambientes fechados.  Naquele 

momento era arriscado opôr-se ao regime militar, cuja legitimidade apesar 

de desgastada pela crise do Milagre Econômico, era imposta, ora pela força 

física, ora pela propaganda ideológica. Falar de oposição ao regime militar 

significava: ameaça de levante submisso e comunista  contra a defesa da 

ordem democrática. Mas o clamor por anistia política, entoada por vozes 

femininas, de mães e esposas que imploravam, ao Estado, o perdão de seus 

entes queridos não podia ser ignorado. Aos olhos da sociedade, tratavam-se 

de mulheres dispostas a reconstituir seus lares desfeitos pela ―ameaça 

comunista‖. Com esta justificativa, as mulheres brasileiras iniciaram a 

campanha pela anistia aos presos e exilados políticos, protegidas pelo papel 

da mulher na sociedade: defensora e protetora do lar e da família. Naquele 

contexto, não havia como bloquear a ação daquelas mulheres. 
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 Progressivamente a campanha ganhou fôlego e avançou no cenário 

nacional e  internacional, dando origem a vários movimentos e comitês pela 

anistia em todo o país. As propostas iniciais do Movimento eram a luta pela 

anistia política e contra a discriminação da mulher. O núcleo mineiro foi um 

dos mais numerosos do país, chegando a congregar um total de 300 mulheres. 

Naquele momento, afloravam, de forma mais explícita, denúncias sobre as 

perseguições políticas, a situação dos presos políticos, dos cassados, dos 

exilados, dos desaparecidos e de seus familiares. 

 O principal motivo de integração das mulheres mineiras foi o mesmo 

que levou à desintegração do MFPA. Ou seja, a maioria das mulheres que se 

integraram ao Movimento o fizeram porque este era o único canal de 

participação possível naquele momento.  Entre as razões do pioneirismo 

feminino à campanha pela anistia destacamos o apelo humanitário da 

campanha. Ou seja, tratavam-se de mulheres cumprindo seu papel 

designado pela sociedade: o de mãe e esposa, transmissoras de valores 

sociais e protetoras de seus entes queridos. As propostas iniciais do 

Movimento Feminino pela Anistia, com sede em vários estados do país, 

eram promover a campanha pelos direitos humanos,  pela anistia política e 

pelo retorno dos exilados ao país, e lutar contra a discriminação da mulher. 

Destas propostas, a anistia se destacou como principal referência destes 

movimentos, deixando a questão feminina como secundária no processo de 

redemocratização brasileira.  

 O lema dos Movimentos Femininos pela Anistia  em todo o país 

era: ―A luta pela Anistia ampla, geral e irrestrita‖. Com o tempo, as 

integrantes dos MFPAs foram percebendo que se tratava de uma luta mais 

profunda: tratava-se de uma luta pela democracia. A partir daí, foram 

surgindo os Comitês Brasileiros pela Anistia em todo o país, que 

procuravam também atender às emergentes questões democráticas. Naquele 

período, estas entidades representaram o único respiradouro democrático do 

país. A popularização da campanha a nível nacional e internacional 

significou um coroamento do esforço que inúmeras mulheres realizaram em 

prol do retorno à cidadania daqueles brasileiros que se opuseram ao Estado 

autoritário.  

Um dos fatores que mais contribuiu para o desenvolvimento dos 

MFPAs foi a estrutura dos movimentos em grupos de base, o que 

possibilitou a ampliação e a participação das associadas na definição, 

discussão e implementação de propostas. Um outro fator responsável pelo 

crescimento dos movimentos foi a conjuntura política nacional da época e a 

proliferação dos grupos de oposição ao Regime Militar. A popularização da 

campanha uniu a bandeira da anistia às demais bandeiras da sociedade civil 

relativas ao fim do arbítrio.  

 Entre as ações dos Movimentos pela Anistia, destacamos: a 

divulgação das condições carcerárias, das listas de torturados e a assistência 

pessoal e cotidiana nas prisões, através de visitas e leva de mantimentos, 

possibilitando o contato com presos políticos e o conhecimento do grau de 

torturas que eram submetidos. Em virtude destas ações, os movimentos pela 

anistia também sofreram inúmeras ameaças, atentados e algumas prisões. 

Apesar das constantes intimidações, com a multiplicação dos comitês pela 

anistia em todo o território nacional e a conquista de apoio internacional à 

campanha, as integrantes dos movimentos conseguiram vincular a luta pela 

anistia com a luta pelos direitos humanos, especialmente pela defesa da 

liberdade de manifestação e organização de todos os setores da população.  

A partir de 1979, o MFPA - MG iniciou um processo de desativação 

que culminou, com a adesão de muitas de suas integrantes as novas 

organizações da sociedade civil e aos novos partidos que surgiram no esteio 

da abertura política. O processo de desativação do MFPA/MG foi finalizado 

em 1980, após consagradas algumas das bandeiras defendidas pelos 

movimentos de anistia. 

  

 A Luta Continua... 

 A história brasileira é marcada por esporádicas mas significativas 

manifestações da sociedade civil. Nos início dos anos 60, tivemos a 

efervescência da sociedade, em defesa das reformas de base, com destaque 

para o movimento operário e o Movimento Estudantil. Em 1968, os 

estudantes saíram às ruas lutando contra a ditadura. No final dos anos 70 

diversos setores sociais, liderados pelas mulheres, se uniram em torno da 

campanha contra a intensificação das torturas e das medidas ditatoriais. Nos 
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anos 70, tivemos as manifestações da sociedade civil pela anistia  política. 

Nos anos 80, a população brasileira uniu esforços em torno da campanha 

pelas ―Diretas-já‖. Na década de 90 presenciamos a unificação de interesses 

na reivindicação de ―impeachement‖ do ex-presidente Collor. Todas estas 

manifestações demonstraram que a população brasileira é ativa na defesa 

das causas democráticas.  

 Contar a história desses movimentos é resgatar as entrelinhas e os 

silêncios da narrativa histórica oficial. É desvendar sonhos e utopias 

silenciados pelos gritos, espancamentos, mutilações. Ouvir os "murmúrios" 

dos arquivos e dos documentos é registrar paixões, ideologias, costumes, 

valores de uma determinada facção social, emudecida pela omissão 

historiográfica. Resgatar esta história é resgatar parte de nossa memória, 

uma memória de luta, de resistência, de desaparecidos e torturados.  

Trata-se de uma análise sobre o pensamento político de pessoas que 

romperam laços autoritários de dominação e ajudaram a mudar a história do 

Brasil.  Uma democracia que deixa a margem da memória coletiva milhares 

de pessoas que defenderam o retorno do estado de direito democrático é 

apenas uma democracia para as classes altas. Segundo D. Helena Greco, 

presidente do MFPA-MG, a importância da mulher na restauração da 

democracia brasileira significava: ―reivindicar e dar a mulher condições de 

lutar ombro-a-ombro com o seu companheiro na formação de um Brasil 

melhor, de uma sociedade mais justa‖ 
563

. 

 A pretensão desta pesquisa foi resgatar a  memória de um luta 

conduzida por alguns setores da sociedade civil. O objetivo deste trabalho 

foi tentar contar uma outra história: uma história de luta, e de resistência, 

uma história de atores sociais que se empenharam na busca de um tempo 

novo, mais democrático para o Brasil. Uma história diferente daquela que 

reconhece as mortes e torturas como tratamentos normais dados às pessoas 

tidas como subversivas, sem a menor consideração pela vida daqueles que 

se foram. Resgatar a memória destes fatos é, efetivamente, contá-lo como 

de fato aconteceram e não como uma narração seletiva que exclui a 

obstinação, a paixão e a coragem daqueles que colocaram sua própria vida 

                                                           
563

Jornal De Fato. ―As mulheres e a anistia‖. Belo Horizonte, abril de 1978 

em jogo, ao desafiarem a construção de uma memória oficial, na qual o 

desenvolvimento da nação dava legitimidade ao regime ditatorial. 

 Uma história que não se concluiu com a anistia conquistada, mas 

que pelo contrário, se desdobrou em novas lutas. Segundo Helena Greco, a 

―não-cidadania‖ é uma constante na vida da maioria das pessoas que a 

procuram. Portanto, para ela a luta pela anistia continua. Anistia contra a 

violência de policiais, contra a fome, contra a ausência de direitos básicos 

da cidadania.  
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DE CONSTRUÇÃO DE CULTURAS POPULARES 

 

MÚSICA: CULTURA DE MASSA OU CULTURA POPULAR? 

UM ESTUDO DE CASOS EM PATOS DE MINAS: FESTIVAL 

ROQUE NO PARQUE DE 1982/ CLUBINHO CARNAVALESCO 

 

 

Daniel Vasconcellos Araújo
*
 

 

 A década de 1980, para além de ser apenas os anos ―abertura 

política‖, apresentou mudanças significativas em vários aspectos do 

cotidiano dos brasileiros. Uma delas foi o surgimento, se este é o melhor 

termo, do Rock Nacional. É impressionante a quantidade de bandas 

lançadas no período, como também é impressionante o ―bombardeio‖ de 

canções do gênero pelas estações de rádio. E é partindo desse advento que 

escolhi como objeto de pesquisa o Festival Roque no Parque, realizado em 

Patos de Minas em 1982. 

Bem resumidamente, o Festival Rock no Parque constituiu-se num 

excelente exemplo do conservadorismo da maioria das cidades interioranas 

no período – se é que ainda não o ―são‖
 564

. Esse festival sediou a primeira 

apresentação da Legião Urbana e levou,  além da Plebe Rude, outros 

músicos de Brasília, tendo desfecho na delegacia. Na platéia, dezenas de 

policiais fardados ao ouvirem ―Musica Urbana 2‖
565

 decidiram levar todos 

os integrantes da banda para a delegacia, a fim do esclarecimento do teor de 

suas letras. Cabe colocar que Carlos Alberto Xaulin, promotor do evento, 

imaginou num primeiro momento que os músicos estariam sendo 

encaminhados por envolvimento com drogas ou algo nesse sentido. Depois 
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 RUSSO, Renato." Música Urbana 2 " - Legião Urbana 2 - EMI - C1982 - P1986 

de um discurso de Renato Russo sobre liberdade de expressão todos foram 

liberados, com a condição de que pegassem o primeiro ônibus de volta para 

Brasília e que nunca mais voltassem à cidade de Patos de Minas. Esta 

condição foi aceita imediatamente e sem discussões.  

Localizada na Região do Alto Paranaíba, Patos de Minas 

destacava-se economicamente, nesse momento, pela sua produção agrícola, 

principalmente com a cultura do milho, e pela sua pecuária.  Politicamente, 

pode-se dizer que, assim como todo o país, vivia um momento de mudanças 

diante a fase final da Ditadura Militar e, conseqüentemente, a 

redemocratização. Culturalmente, Patos de Minas já possuía movimentos 

musicais. Dentre esses, destacava-se o ―Clubinho‖, constituído por um 

―grupo‖ de músicos que se apresentava no carnaval de rua e realizava 

concertos periodicamente. Esse foi o contexto no qual Patos de Minas 

sediaria o Rock no Parque. Os movimentos musicais da cidade recebiam 

influência da cultura de massa através de discos de MPB, principalmente. 

Mas reelaboravam as mensagens que recebiam de acordo com a cultura que 

vivenciavam neste período. É aqui que percebo a necessidade de 

compreender os limites de uma interação entre culturas – se é que existem 

limites definidos. Ora, não faz sentido tentar identificar a cultura popular 

por alguma distribuição supostamente específica de objetos culturais. É 

necessário, de acordo com Burke, ―que os historiadores estudem não 

conjuntos culturais definidos como ‗populares‘ mas sim os modos 

específicos pelos quais esses conjuntos culturais são apropriados.‖
566

   

Creio que exemplificando posso melhor retratar como se dá essa 

relação:  Antônio Bivar
567

 mostra que o movimento punk de São Paulo do 

início dos anos oitenta, teve seu referencial nos discos importados da 

Inglaterra e dos Estados Unidos. Eis a primeira relação: a cultura de massa 

interfere na construção da cultura popular. No entanto, não compilaram 

simplesmente o que ouviam, mas o reelaboraram; tanto o foi que, quando 

algumas bandas gravaram seus primeiros discos, retrataram suas visões 

acerca da realidade brasileira a partir de suas origens, a periferia paulistana. 
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Em suma, retratavam sua cultura. Chegamos à segunda relação: a cultura 

popular interfere na formação da cultura de massa.  

Acredito que apenas este exemplo não consiga ―clarear‖ suficientemente 

essa interação entre as ―diferentes‖ culturas, tornando a análise um tanto 

simplista. Daí, recorro  as palavras de Peter Burke:  

 

―(...) objeção ao que se chama às vezes  de ‗modelo de duas 

camadas‘ de cultura é a seguinte. A fronteira  entre as várias culturas do 

povo e as culturas das elites é vaga e por isso a atenção dos estudiosos do 

assunto deveria concentrar-se na interação e não na divisão entre elas.‖
 568

 

 

 A análise de Burke se limita à dar um juízo sobre a interação entre 

a cultura de elite e a cultura popular na Idade Moderna. Mesmo assim, é 

inegável a ―interação entre as várias culturas‖. Seguindo uma linha bem 

mais próxima do objeto em questão, José Marques de Melo retrata a forma 

com que a cultura de massa se constitui:  

 

―(...) Todo o processo de elaboração e transmissão das mensagens 

pelo comunicador deve refletir as experiências culturais do público 

receptor. O comunicador tem a obrigação de estar sintonizado com a 

linguagem das pessoas às quais vai se dirigir.‖
569

 

 

Outro esboço de interação entre culturas, muito interessante, que 

pode aqui ser explicitado é o de Jacques Le Goff, sobre a cultura erudita e 

popular na Idade Média: 

 

―(...) A cultura erudita manipula a cultura ‗popular‘ mas esta 

recebe e ‗larga‘ cultura erudita e cria os seus próprios bens. Finalmente, 

aquilo que se procura alcançar, e efetivamente se alcança, não é 

unicamente uma ‗contracultura‘ mas uma cultura ‗outra‘, que com 

freqüência se encontra, de fato, em situações históricas em que a luta, a 
                                                           
568

 Opt. cit. pg.20 
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 MELO, José Marques de. Comunicação, Opinião, Desenvolvimento.2ª ed. Petrópolis: 

Vozes. 1971. p.22 

defesa contra a cultura ‗erudita‘, é – em modalidades variadas – 

essencial.‖
570

 

 

Se transferirmos o pensamento de Le Goff para a interpretação da 

interação entre a cultura popular e a cultura de massa, veremos que a 

segunda, assim como a cultura dita erudita, manipula a cultura popular mas 

esta recebe e larga a cultura de massa e cria seus próprios bens. 

Mas é necessário ainda, para o melhor desenvolvimento do 

raciocínio, que tentemos entender a problemática da cultura de massa. 

Nesse sentido, as críticas de uma grande proporção de intelectuais são 

fundamentadas em acusar a cultura de massa de não ser cultura, mas 

indústria – Indústria Cultural, como sugeriu Adorno
571

 –; de não ser 

orgânica e conatural aos leitores que atinge, mas exterior a eles e 

manipuladora da sua inteligência e da sua sensibilidade.  

Ora, segundo Umberto Eco: 

 

―O erro dos apocalípticos-aristocráticos [ Escola de Frankfurt, por 

exemplo] é pensar que a cultura de massa seja radicalmente má, 

justamente por ser um fato industrial, e que se possa misturar uma cultura 

subtraída ao condicionamento industrial. O erro dos apologistas [da 

cultura de massa] é afirmar que a multiplicação dos produtos da indústria 

seja boa em si, segundo um ideal de homeoestase do livre mercado, e não 

deva submeter-se a uma crítica e a novas orientações.‖ 
572

 

Portanto, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É para isto que Eco 

nos alerta. Fato é que a Indústria Cultural cria bens culturais para manipular 

opiniões. Mas também é fato que ela não cria bens culturais apenas nesse 

sentido. Ainda seguindo o pensamento de Eco, é possível constatar que uma 

canção que requer respeito e atenção, ainda representa, mesmo a nível de 
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 LE GOFF, Jacques. O Imaginário Medieval. 2ª ed. Portugal: Editora Estampa. 1994. 
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ARANTES, Paulo Eduardo. Adorno. Textos Escolhidos. Editora Nova Cultural: 1990 

(Coleção Os Pensadores)  
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 ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados.4ed. São Paulo: Editora 

Perspectiva,1990.(Coleção Debates) 
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uma cultura de massa, uma opção culta. É esse ―tipo‖ de canção que ele 

chama ―diferente‖. Nesse sentido, grande parte dos compositores do rock 

nacional dos anos oitenta – mesmo porque a generalização é perigosa – 

faziam música ―diferente‖. 

Torna-se claro, dessa forma, que sendo o Festival Rock no Parque 

composto por músicos que ainda não faziam parte do cast das gravadoras, 

não haviam lançado discos e sequer apareciam nos mass media, então, suas 

músicas, naquele momento, não podem ser conceituadas como 

representação da cultura de massa. Ora, se entendermos que a cultura de 

massa, na posição de Adorno, é constituída pelos produtos da indústria 

cultural, destinados à sociedade de consumo, e visa o divertimento como 

meio de passar o tempo, então com certeza não o são. Por outro lado, 

entendendo que a cultura popular é anônima, desenvolve-se dentro de 

convenções fixas, e traduz a visão de mundo e os sentimentos coletivos do 

grupo no qual tem origem e para qual se destina
573

, então o Festival Roque 

no Parque também não é uma representação de cultura popular – mesmo 

porque estes compositores faziam parte de uma classe média esclarecida.  

O que é então? A verdade é que ainda não o sei. E é essa questão que 

trato como eixo condutor para do desenvolvimento dessa pesquisa, que tem 

prevista sua conclusão para abril de 2003. Até lá – com desenrolar da 

pesquisa de campo e com novas leituras – acredito ser possível respondê-la. 

Partindo agora para uma outra abordagem, que necessariamente não 

abandona o enfoque deste artigo mas, pelo contrário, o enriquece, sugiro a 

análise da letra de uma canção, qual seja, ―Tributo a Liberdade‖, de Marcos 

Rassi, músico que fez parte do Clubinho. Esta canção vem abordar uma 

problemática proposta neste Encontro: a divulgação do conhecimento 

construído. Fato é que os livros didáticos de história, ao se debruçarem 

sobre os movimentos musicais, se limitam  à ―era do rádio‖, passando pelo 

movimento de contra cultura dos anos sessenta e a música popular da 

década seguinte, e se encerram nas novas ―tendências‖ dos anos oitenta e 

noventa. Ora, esta postura nega o que se tem de mais peculiar na história da 
                                                           
573

 ARANHA, Maria L. de Arruda; MARTINS, Maria H. Pires.  Arte de elite, arte popular, 

arte de massa. In:________. Temas de Filosofia. 2 ed. rev. São Paulo: Moderna, 1998. pp 

221-229. 

própria clientela a qual se dirige. Me refiro aqui a ―peculiar‖ a história que 

se dá, ou que se deu, na região ou na cidade em que moram. Nesses termos, 

deveriam sim serem abordadas a canções que podem dar significado à 

história regional dentro de uma conjuntura maior, dentro do contexto 

nacional ou mesmo mundial. Vejamos então a letra da canção – é pena que o 

papel ainda não possua a sonoridade suficiente para demonstrar todo o 

complexo que uma música possui: 

 

Tributo a Liberdade 

Letra e Música: Marcos Rassi/ 1992 

Andar de madrugada na Avenida 

é ter os pés no chão 

e a cabeça do coração 

Fitar os sincretismos desta via  

é como se exigisse 

um espaço pra solidão 

 

Passeio de charrete não há mais 

o trole e patinete já não há 

mudaram o seu nome, oh Gêgê!  

calaram nossa festa, oh por que? 

 

Sentar naquele banco e aconchegar 

abrir uma latinha e deleitar 

o guarda se aproxima e vê a paz 

a gente se contenta e canta mais 

 

Em 10 de novembro de 1938, o Decreto-lei nº 19: ―Dá o nome de 

Getúlio Vargas a atual avenida municipal‖. Isto se deve à homenagem da 

cidade ao preclaro fundador do regime instituído a 10 de novembro (Estado 

Novo), que fazia então o seu primeiro aniversário. O atual prefeito de Patos 

de Minas era Clarimundo José da Fonseca Sobrinho (prefeito Camundinho), 

que permanecera no cargo de 1930 a 1945. 
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No governo de Jacques Corrêa da Costa (1951-1955) alterou-se o 

nome da Av. Getúlio Vargas para Avenida da Liberdade. Diante da 

negociação entre o Sindicato da Construção Civil e o Prefeito para garantir 

a aprovação do Código Tributário, o prefeito solicitou apoio do PTB, na 

pessoa do vereador Tobias Cândido. Em troca, devolver-se-ia à Avenida o 

nome de Getúlio Vargas e ainda renderia uma subvenção anual de CR$ 

10.000,00 ao Sindicato. 

Ora, Liberdade é, ou melhor, era o nome da avenida mais charmosa, 

mais vistosa da cidade de Patos de Minas, e por sinal, um cartão postal. 

Ademais, trata-se da sua avenida central, com dez praças alinhadas em sua 

extensão. Eis que a Liberdade voltou a ser chamada Getúlio Vargas – uma 

ironia um tanto sem graça. E o que mais me intrigou foi a negociata 

realizada para colocar novamente o nome do ditador na avenida. A queixa 

que ouvi do compositor da canção foi a seguinte: ―Tinha que ser logo ela!‖ 

Aqui é possível encontrar um nexo entre história regional e história 

nacional, e isso deve sim ser trabalhado com os alunos, e o melhor, sem que 

se distancie dos conteúdos propostos. 

Outro ponto que merece ser comentado é a representação de uma 

cultura popular nessa canção. Ora, não é porque ―passear de charrete, andar 

de patinete, abrir uma latinha e deleitar‖ sejam costumes urbanos que não se 

tratem de manifestações populares; pelo contrário, trata-se mesmo de um 

resgate dessas manifestações. Nesse sentido, torna-se muito difícil definir 

gravações de músicas, generalizadamente, como representação pura de uma 

cultura de massa nos moldes elaborados pelos apocalípticos. E noutro viés, 

torna-se muito difícil defini-la enquanto representação pura da cultura 

popular. No entanto, é possível encontrar resíduos de cultura popular nessa 

canção, principalmente se tomarmos o conceito nos moldes propostos por 

Gramsci: 

 

―(...)ao lado da chamada cultura erudita, transmitida na escola e 

sancionada pelas instituições, existe uma cultura criada pelo povo, que 

articula uma concepção do mundo e da vida em contraposição aos 

esquemas oficiais. Há nesta última, é verdade, estratos fossilizados, 

conservadores, e até mesmo retrógrados, que refletem condições de vida 

passadas, mas também há formas criadoras e progressitas, que 

contradizem a moral dos estratos dirigentes.‖
574

 

 

Assim entendido, temos então as bases dos procedimentos que 

utilizo nessa pesquisa: individuar, nos mecanismos da cultura de massa, 

valores de tipo imediato e vital a serem repensados como positivos num 

contexto cultural diferente do que se dava a algumas décadas. 

O que percebo, e o mesmo Gramsci também o percebera e admirava, 

é a capacidade vital que tem a cultura popular de absorver e reelaborar 

elementos urbanos já afetados de novas tecnologias. Dentro desses termos, 

se enganou Adorno: a indústria cultural não é  totalmente exterior aos seus 

receptores e, muito menos, totalmente manipuladora da sua inteligência e da 

sua sensibilidade.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ―LIVROS, REVISTAS E A 

COLEÇÃO BRASILIANA: A NACIONALIZAÇÃO DA CULTURA 

NO BRASIL DOS ANOS 30 E 40‖ 

 

―O INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO E A ―ESTATIZAÇÃO‖ DA 

CULTURA NO ESTADO NOVO‖ (1937-1945)    

 

Gisella Amorim 

 

―No princípio, era o Verbo. E finalmente prevaleceu êle. Do caos, o divino 

alento tirou o mundo. E quando voltou o cáos, na dispersão do que foi 

criado...  desce do céu, o alento divino. Era uma vez os impérios...Os baixéis 

nobres vogavam em ondas mansas. Sobrevieram as catástrofes históricas; 

naufragaram quantos lenhos flutuavam no oceano sobre as fundas águas do 

tempo; e o que a tempestade cuspiu em terra firme-lixo e alma de 

civilizações extintas cabia na algibeira de um estudante: foi um livro!‖ 

                                                               (Pedro Calmon, 1936)  

 

Em primeiro lugar, gostaríamos de salientar que todas as 

observações aqui colocadas são reflexões preliminares acerca de um tema, o 

que se deve em parte às dificuldades encontradas em ter em mãos alguns 

trabalhos que também tem o mesmo objeto. Diante disso, saliento que este 

pequeno esboço constiui-se em considerações primárias oriundas de  

algumas indagações iniciais. 

O Instituto Nacional do Livro foi criado em 1937, pela ação do 

Ministério da Educação e Saúde, então administrado por Gustavo 

Capanema. Essa iniciativa, de criação de um instituto que estimulasse e 

promovesse a vida leitora no país está relacionada à uma política de 

valorização da cultura, sob a administração do Estado. É num contexto de 

busca pela centralização e de afirmação de uma cultura nacional, que o 

Estado varguista irá se impor. No pós-30, percebe-se um duplo 

condicionamento: de um lado a refutação dos princípios liberais e com eles 

a  descentralização administrativa e de outro, a paulatina adoção dos 

princípios autoritários e o desenvolvimento de uma racionalidade 

burocrática, estimulada e difundida por pensadores da época, tais como 

Alberto Torres, Azevedo Amaral, Oliveira Vianna, etc
575

.  

Nesse quadro de centralização administrativa e de aumento da 

racionalidade técnico-burocrátrica
576

, houve a criação de inúmeros órgãos. 

Entre eles, o Ministério do Trabalho, o Departamento de Administração do 

Serviço Público, o Serviço de Patrimônio Histórico e artístico Nacional e o 

INL. De certa maneira, a difusão do Estado tem como contrapartida, a 

mobilização ou a inclusão da própria sociedade civil como parte integrante 

do Estado (GARCIA, 1982) o que evidentemente ocorre com o campo da 

cultura. Mais do que tutelada pelo Estado, ―ela torna-se um negócio oficial‖ 

(MICELI, 1979: p.191). 

Contudo, o estímulo e a intervenção na cultura estavam 

intrinsecamente ligados não só a um projeto  de inspiração iluminista, de 

formação do ―homem novo para um Estado Novo‖(BOMENY, 1999: 

p.139), bem como a um projeto de modernização. Esse projeto pode ser 

entendido como uma tentativa de redimensionamento social e político e é 

definida por alguns autores, como ―modernização conservadora‖
577

.  

 Para esse processo moderno-conservador, muito contribuiu a 

intelectualidade do período. A importância de suas idéias nesse contexto é 

vultuosa. Como já foi dito, os intelectuais pensavam o Brasil. Os anos 30 

são marcados pela presença de novos projetos políticos e governamentais. 

Concomitantemente, o mercado editorial privilegiava, nesse período os 

temas da Brasil-Nação e a publicação desses projetos políticos, o que pode 

ser evidenciado pelo grande volume de publicações que tinham como pano 

de fundo as questões nacionais e, entre essas está a Coleção Brasiliana, 

destaque do Projeto da Biblioteca Pedagógica Brasileira, editada pela Cia 

Editora Nacional. Há uma postura consensual a respeito da não-existência 

de um plano pré-definido de reestruturação do aparato estatal no pós-30. 
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Apesar disso, ANASTASIA(2001) nos adverte que é possível que aquela 

conjuntura demandava a recorrência a um determinado ―receituário‖
578

, ou 

seja, o estudo das discussões ocorridas no debate intelectual da época acerca 

dos problemas brasileiros tem sinalizado cada vez mais, para a efetiva 

adoção desses discursos pelo governo Vargas. 

Na compreensão do projeto do INL
579

 e de seu lugar na política 

cultural do Estado-Novo é imperativo avaliar o mercado de livros no Brasil. 

Em linhas gerais, pode-se dizer que, desde o início da colonização os livros 

circularam pouco e não livremente, os que haviam eram, basicamente livros 

de cunho religioso, sendo trazidos sobretudo, pelos jesuítas, que os 

copiavam à mão
580

.  A partir do século XVIIII, há uma mudança quanto ao 

perfil dos livros lidos que passavam a ser então de natureza mais científica, 

ou melhor, uma natureza profana. Contudo, eram fortemente controlados 

pela censura régia, ainda que por vezes esta fosse ―burlada‖ pelas 

solicitações de licença. No século XIX, a ambientação privada da qual fazia 

parte o universo da leitura ainda permanecia. No entanto, a instauração da 

Impressão Régia, a circulação de jornais e a criação de algumas Livrarias, 

concorreram para difundir essa prática. Essas livrarias, a princípio, 

exploravam principalmente, a literatura estrangeira, como a Laemert (1833) 

e a Garnier (1844) que além da literatura européia investiu em obras de 

autores nacionais, apesar desta ser uma conjuntura localizada, no Rio de 

Janeiro. Em 1893, Francisco Alves abre uma filial de sua Livraria Clássica 

em São Paulo e esta comanda com a posse de uma oficina gráfica, o 

mercado de livros didáticos. Já nas primeiras décadas do século XX, 

destacar-se-á o nome de Monteiro Lobato. Em 1918, lança Urupês e 

consegue marcos de vendas extraordinários para a época.  A edição no 

Brasil é notoriamente impulsionada por esse exímio autor e editor que 
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monta um parque gráfico na tentativa de melhorar e agilizar a produção de 

seus livros. Da sua associação com Octalles Marcondes Ferreira nasce, por 

volta de 1926, a Companhia Editora Nacional. Esta e outras editoras, tais 

como a José Olímpio, a Civilização Brasileira e a Martins Editora vão 

dinamizar e desenvolver o mercado editorial brasileiro nas décadas 

seguintes. Assim, nos anos 30, observa-se, então, não só a criação de 

inúmeras editoras, mas fundamentalmente, uma melhoria no que toca à 

questão da produção material do livro (construção de gráficas e 

especialização do produto)
581

. 

Contudo, o acesso ao mundo dos livros era dado apenas aos letrados e 

aqueles em condição de consumir um produto caro. Nesse sentido, o 

governo Vargas elaborou um programa de educação reformulada
582

. 

Aliado a esse projeto educacional, inseriu-se o projeto de criação do INL
583

, 

que tinha como uma de suas metas, fomentar, com recursos públicos, a 

atividade editorial e vender suas publicações a um preço acessível, 

―módico‖. Sendo assim, o INL se propôs 

 

… ―promover o lançamento de obras de reconhecida importância para os 

estudiosos e que não interessassem comercialmente os editores, estabelecer 

um cadastro geral e incentivar a criação de novas  bibliotecas no país e 

concorrer para o enriquecimento das mesmas, fazendo-lhes longa 

distribuição de livros, diretamente adquiridos dos editores, publicar a 

Enciclopédia Brasileira e o Dicionário da Língua brasileira‖, além de 

planejar a publicação de outras coleções também, num …―amplo projeto 

editorial…abrangendo campos distintos do conhecimento…entre elas, a 

Biblioteca Científica Brasileira, a Coleção do Estudante, a Coleção Obras 

Raras, a Biblioteca Histórica…e ainda edições isoladas‖
 584

….(Catálogo 

INL, 1959: p.2) 
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(1985),TORESSINI(1999), PAIXÃO (1997) e MICELI (1979). 
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 Nesse projeto editorial, inscrever-se-ia também a edição da Revista 

do Livro (56-70) que trazia um amplo perfil com fotos, documentos 

diversos e ainda ―algumas fontes para o estudo‖ de figuras ilustres da 

Literatura, tal como Euclides da Cunha e Machado de Assis. 

Com o setor privado, tal como já foi dito ele estabelece uma relação de 

fomento, isto é, até 1959 foram mais de 60 milhões de cruzeiros 

empregados em aquisições das editoras e autores particulares. Além disso, 

houve também um importante crescimento do número de bibliotecas pelo 

país,  que distribuídas em diversos estados, somaram um total de 9.208, até 

1960
585

. Os acervos dessas bibliotecas, por serem compostos de doações 

feitas pelo INL,  representam fontes valiosas para o estudo da difusão de 

signos da cultura nacional pelo Instituto. Ao contrário do que nos diz Silva 

(1992),  mesmo as obras de literatura e os compêndios de História do Brasil 

são significantes nesse sentido
586

. Para isso, é necessário sim, uma análise 

qualitativa dos títulos doados, que somam, segundo levantamento da 

mesma pesquisadora, cerca de 5% das obras doadas, ficando o restante do 

acervo composto por doações de particulares e principalmente, composto 

por compras de editoras privadas.  

A estratégia de controle do setor editorial também ficou a cargo do 

INL. Essa urgência pelo controle do livro, tal como foi realizado ascende 

para a necessidade de controle das leituras, uma vez que sabemos que a 

polissemia é uma característica intrínseca de toda leitura
587

.  Sendo assim,  

todas as obras a serem publicadas ficariam condicionadas a um parecer 

técnico do Instituto. Entretanto, apenas dois anos após sua criação foi 

instalado o Departamento de Imprensa e Propaganda (1939), que viria a 

realizar um controle mais efetivo. Em seu trabalho sobre o INL, Oiticica 
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 IDEM (1959). 
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SILVA (1992) afirma que o INL não havia contribuído para a difusão de signos da 

cultura nacional. Contudo,  seu estudo privilegiou a relação do instituto com o projeto 

educacional de Vargas e a quatificação das bibliotecas,  mas não analisou  como se dava o 

processo da escolha dos títulos e dos autores a serem publicados. 
587

 GOULEMOT (1996) 

(1997) discute alguns dos pareceres que coibiram a publicação de obras 

editadas pelo Instituto
588

.  

Todavia, na análise dos planos editoriais do INL, destacam-se não somente 

suas publicações (perfil dos autores, títulos, formatos escolhidos, etc.), mas 

também as formas de ―celebração‖ do livro, tal como evidenciado na 

realização da Semana Nacional do Livro e na elaboração de um 

curta-metragem denominado ―O Livro‖ e destacam-se ainda as estratégias 

de vendas e doações. Essas doações eram realizadas em larga escala ao 

exterior, numa tentativa declarada de difundir a literatura brasileira. Assim, 

até 1959 foram doados 54.858 volumes para 52 países
589

. 

 Algumas das obras publicadas são biografias, bibliografias, 

manuais técnicos para bibliotecas, História da Cia de Jesus no Brasil, 

Corografia Brasileira, obras poéticas e literatura em geral. Nesse sentido, 

não acreditamos que o único órgão que empreendeu a difusão de valores 

ideológicos estado-novistas tenha sido o DIP
590

. Ao nosso ver, todos os 

títulos editados pelo INL estão imbuídos de caracteres tidos como 

formadores de uma cultura nacional. Soma-se a isso o fato de que todos os 

títulos até 1942, esgotaram e que a escolha dos títulos para publicação 

(livros e coleções) e a relação de fomento e compra das editoras 

estabelecidas pelo INL não mereceu  ainda um estudo sistemático. Ao que 

tudo indica a construção do Instituto Nacional do Livro acende para 

questões vitais ao funcionamento do próprio Estado Novo e de seu projeto 

de construção de uma nacionalidade. Curiosamente, o órgão que nasceu 

dentro de uma cultura autoritária, continuou a existir e funcionar até 1990, 

quando foi transformado em Departamento Nacional do Livro. 

Ainda hoje nos deparamos com a importância de um organismo e de 

uma política que promova e difunda o livro e a leitura no Brasil, isto é de 

uma ―política para o livro‖. Em carta aos candidatos à presidência da 
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OITICICA (1997) estudou os pareceres contrários à publicação de algumas obras e 
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 Catálogo do INL (1959). 
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Sobre esse argumento ver SILVA (1992). 
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República de 2002, a Câmara Brasileira do Livro
591

 apresentou sua 

proposta, que tem como principais objetivos: ―a coordenação geral da 

política de aquisição de livros pelo governo federal, o estabelecimento e 

gerenciamento do Sistema Nacional de Bibliotecas, apoio ao 

desenvolvimento empresarial do setor editorial e livreiro, estabelecimento 

de fundo de financiamento para o setor, um programa nacional de promoção 

da leitura, incentivo a autores e instituições e uma política de difusão do 

livro  e do autor brasileiro no exterior‖. 

 

 Todos esses objetivos já estavam  presentes na esfera de atuação do INL 

desde sua criação. 
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EMPRESARIADO E POLÍTICA SOCIAL NO BRASIL* 

 

Ignacio Godinho Delgado 

 

1) Política Social e Empresariado 

 As ações preventivas, regulatórias, compensatórias e 

redistributivas do Estado Nacional compõem as políticas sociais modernas 

(Santos, 1979). Elas integram as parcelas mais desfavorecidas da 

população, notadamente os trabalhadores assalariados, ao status 

compartilhado da cidadania (Marshall, 1967). Materializam, portanto, na 

comunidade nacional e através do Estado Nacional, o que Polanyi 

denominou de autodefesa da sociedade, diante da operação do livre 

mercado (Polanyi, 1980).  

No conjunto das políticas sociais, a regulação estatal do processo e 

do contrato de trabalho e as políticas ligadas ao seguro social moderno, 

notadamente as aposentadorias e pensões, definiram os termos 

fundamentais do compromisso - envolvendo os trabalhadores assalariados, 

o Estado e os empresários - a partir do qual foram constituídos os Estados de 

Bem Estar Social. Os sistemas de aposentadorias e pensões estabeleceram, 

ainda, as matrizes de onde se originaram os diferentes tipos de Estados de 

Bem Estar Social (Delgado, 2000
 
a). Quando estes surgiram vinculados ao 

modelo público universalista de política social, a noção de mínimo vital 

prevaleceu na concessão dos benefícios previdenciários, garantidos 

principalmente por aportes estatais originários de tributos gerais e diretos. 

Onde surgiram associados ao modelo público corporativo de política social, 

prevaleceram formas de retribuição meritocráticas na previdência, 

custeadas pelas contribuições de empregados e empregadores, efetuadas 

sobre a folha de pagamentos das empresas. Por fim, nos Estados de Bem 

Estar Social que se constituíram conforme um padrão liberal residual, a 

previdência privada, organizada no sistema de capitalização individual, 

assumiu um papel expressivo, não obstante a presença mais ou menos 

significativa da previdência pública. Neste modelo, prevalece também a 

oferta privada de outros serviços vinculados à proteção social
592

.  

A origem dos Estados de Bem Estar Social decorre da interação 

entre três atores fundamentais – o pessoal do Estado, os trabalhadores e os 

empresários – que efetuam escolhas dentro de determinadas condições 

contextuais. No caso dos empresários, a inserção da economia nacional 

no mercado mundial é a dimensão fundamental na definição de suas 

escolhas pois interfere diretamente no impacto que os diferentes tipos de 

financiamento das políticas sociais acarretam para o desempenho das 

empresas. Entretanto, uma vez que as escolhas empresariais ocorrem em 

meio ao conflito com outros atores, o regime político em que este se 

processa e a natureza da presença política dos trabalhadores na cena 

nacional são também decisivos na determinação das opções empresariais. 

Por fim, as diferentes configurações nacionais de mercado têm impacto 

importante, pois definem a saliência de determinados dilemas enfrentados 

pelas políticas sociais, além de interferirem na dimensão estrutural do poder 

dos atores envolvidos, notadamente os trabalhadores assalariados.  

Os empresários tendem a preferir um modelo de previdência social 

privado, baseado na capitalização individual, que evita a participação 

patronal no custeio do sistema e pode servir à formação de fundos de 

investimento. Entretanto, nem sempre esta opção aparece nas escolhas 

possíveis dos empresários. Diante de alternativas que opõem a instituição 

de um sistema de cobertura universal, sustentado por impostos gerais e 

diretos, a um sistema contributivo baseado na tributação sobre a folha de 

pagamentos, a escolha dos empresários depende, como indicamos, do 

impacto que a implantação de tais sistemas acarreta para o desempenho das 

empresas. Assim, caso o mercado interno de um determinado país esteja 

protegido da concorrência externa, a escolha empresarial tenderá para o 

                                                           

* Esta comunicação está calcada no artigo O Empresariado Brasileiro e a Previdência 

Social publicado na Revista de Previdência Social. São Paulo, LTr, Maio de 2001, Ano 

25, n.246, p.307 – 320. 
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 Os modelos aqui apontados, embora focalizem a previdência social, são uma síntese de 

formulações clássicas sobre o tema. Ver Titmus (1958), Rimlinger (1977) e 

Esping-Anderson (1990). Para uma discussão mais detalhada ver Delgado (2001).  
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modelo que se assenta na tributação sobre a folha de pagamentos, uma vez 

que o custo decorrente da tributação indireta pode, dentro de certos limites, 

ser transferido ao conjunto dos consumidores. No caso inverso, em 

economias abertas, diante das opções disponíveis, a escolha empresarial 

poderá tender para um modelo de previdência que recorra 

fundamentalmente a tributos gerais e diretos em seu custeio, por não 

afetarem o custo dos produtos, ao não incidirem no processo de produção e 

circulação. 

Os trabalhadores tendem a preferir o modelo público universalista e, 

em seguida, os arranjos contributivos assentados na solidariedade 

intergeneracional e no sistema de repartição simples. A insegurança de 

seus vínculos com o mercado, sua reduzida capacidade contributiva e 

pequena propensão à poupança afastam-nos dos fundos privados de 

capitalização individual. Quando efetuam suas opções, os empresários não 

têm como desconhecer a capacidade dos trabalhadores para fazer valer sua 

perspectiva. Não têm como, da mesma forma, ignorar o interesse emanado 

do pessoal do Estado, que, em alguns casos, pode buscar na implantação de 

sistemas de proteção social um instrumento para a própria construção 

estatal, como foi o caso da Alemanha e, em boa medida, do Brasil. As 

coalizões que se efetivam entre os atores relevantes são decisivas, pois, na 

determinação de um regime ativo que busque a implantação das políticas 

sociais modernas (Swaan, 1988). Tal regime pode constituir-se em meio a 

situações autoritárias, o que freqüentemente acentua a capacidade de 

implementação das políticas sociais. A natureza destas, entretanto, depende 

das coalizões que são forjadas. Em situações democráticas, um regime ativo 

depende das alianças constituídas numa arena política competitiva.  

A implantação de políticas sociais mais extensas é favorecida pela 

presença de uma identidade política dos trabalhadores, que acentua o peso 

destes na cena política nacional. Os EUA assistiram, nos anos 30, à 

emergência das políticas sociais modernas numa situação política 

democrática, sob o governo de Roosevelt, em meio ao recrudescimento da 

ação protecionista do Estado e numa configuração de mercado que 

potencializava a dimensão estrutural do poder dos trabalhadores. A 

ausência de organizações que lhes conferissem uma identidade relevante na 

cena política estadunidense, contribuiu, entretanto, para que o Estado de 

Bem Estar Social dos EUA, de caráter liberal e residual, permanecesse 

pequeno e inconcluso (Swaan, 1988, Esping-Andersen, 1990). Na 

Alemanha, sob o regime de Bismarck, numa economia fechada e dentro de 

uma configuração de mercado que ligava uma estrutura industrial moderna 

– exibindo expressivas concentrações operárias – a relações de produção 

não capitalistas nas áreas rurais, as políticas sociais modernas apareceram 

como resposta da coalizão do ferro com o centeio ao dinamismo do 

movimento operário social-democrata. Ausente da coalizão que instituiu o 

Estado de Bem Estar na Alemanha, a social-democracia foi decisiva, 

entretanto, para que este adquirisse um caráter extenso, muito embora 

corporativista (Swaan, 1988). Na Inglaterra e na Suécia, a implantação de 

um modelo público universalista de política social ocorreu em economias 

abertas, sob regimes democráticos, onde atuavam organizações políticas 

radicadas nos trabalhadores industriais, com forte presença política. Nos 

dois casos, tais organizações participaram das coalizões que instituíram as 

modernas políticas sociais. Na Suécia, todavia, a aliança vermelho-verde 

permitiu à social-democracia uma hegemonia jamais alcançada pelo Labour 

Party, aspecto que favoreceu a montagem de um Estado de Bem Estar 

Social mais extenso que o inglês (Esping-Andersen, 1990). 

Após a Segunda Guerra Mundial, os diferentes Estados de Bem 

Estar Social conheceram significativas convergências ao longo dos trinta 

anos gloriosos vividos pelo capitalismo (Esping-Andersen, 1990). Sob a 

hegemonia benevolente dos EUA, motivada pela presença do campo 

socialista, consolidou-se um arranjo no qual o desenvolvimento da maior 

parte dos países capitalistas era garantido pelo relativo fechamento dos 

mercados nacionais, o que levou ao predomínio das contribuições 

incidentes sobre a folha de pagamentos das empresas no custeio das 

políticas sociais. Os aportes orçamentários derivados de tributos gerais 

permaneceram, entretanto, expressivos, notadamente naqueles países em 

que a gênese dos Estados de Bem Estar Social associou-se à definição de 

um modelo público universalista, como é o caso da Inglaterra e Suécia 

(Foster, 1994). Neste país, além disto, a presença da tributação sobre a folha 

de pagamentos das empresas, nos marcos de uma economia aberta para o 
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exterior, tem sido compensada pela orquestração, através do Estado,  de 

arranjos no sentido de reduzir as disputas entre os agentes econômicos no 

plano interno, de modo a assegurar condições favoráveis de 

competitividade no mercado mundial (Katzenstein, 1985). 

A ampliação do Estado de Bem Estar Social prossegue no mundo 

capitalista até os anos 60. Na década seguinte, emerge a crise econômica 

que interrompe a curva ascendente de expansão dos trinta anos gloriosos 

(Piore e Sabel, 1984, Fiori, 1997, Sharpf, s.d., Teixeira,1994, Mattoso, 

1995, Gourevitch, 1986). Ao lado das iniciativas que acabariam por 

conduzir à afirmação de um novo paradigma tecnológico e de novas formas 

de gestão empresarial e de organização do processo de trabalho, assiste-se à 

erosão progressiva - favorecida, nos anos 80, pelo debilitamento do campo 

socialista - do modo de regulação definido no pós Segunda Guerra. 

Fortalecem-se as proposições de abertura dos mercados, no plano 

internacional, e de desregulamentação do mercado de trabalho, 

acompanhada da retração das políticas sociais, no âmbito interno de boa 

parte dos Estados Nacionais.  

O sucesso das políticas de retração esteve, entretanto, aquém das 

expectativas e dos temores dos diferentes atores (Esping-Andersen, 1995). 

Os regimes ativos que buscam efetivar políticas de retração defrontam-se 

com a presença de novos atores, tais como as clientelas geradas pela própria 

operação das políticas sociais e os grupos burocráticos responsáveis por sua 

condução dentro do Estado (King, 1988; Pierson, 1994). O peso destes 

atores, por seu turno, está diretamente ligado ao formato das políticas. 

Noutros termos, a maior ou menor resistência das políticas sociais às 

tentativas de sua dissolução deixa de referir-se exclusivamente à presença 

dos trabalhadores na cena política –  declinante, à medida em que se 

consolida um novo paradigma tecnológico e têm sucesso as recentes 

políticas de reestruturação industrial – e passa a depender também dos 

efeitos institucionais gerados pelas próprias políticas em questão (Pierson, 

1994).  

Para os empresários, as mudanças em curso não afetam as condições 

em que realizam suas escolhas. A abertura dos mercados eleva sua 

sensibilidade para com os custos de políticas sustentadas pela tributação 

incidente sobre a folha de pagamentos das empresas. Já as alterações nas 

configurações de mercado nacionais, ao reduzir o peso dos trabalhadores 

assalariados, favorecem a disposição dos empresários de romper com o 

compromisso que deu origem aos Estados de Bem Estar, colocando-os 

como um dos principais suportes das políticas de retração. É o que 

tentaremos sustentar com a análise das proposições de retração das políticas 

sociais brasileiras desenvolvidas pelo empresariado nos anos 90, ainda que 

referentes à perspectiva de desmontagem de um Estado de Bem Estar Social 

que não chegou a efetivar-se plenamente. Antes, entretanto, apresentaremos 

uma breve síntese do processo de formação e desenvolvimento da proteção 

social pública no Brasil, focalizando a participação empresarial. 

 

2) O Empresariado e a Trajetória das Políticas Sociais Modernas no 

Brasil 

O aparato público de proteção social brasileiro foi montado através 

dos Institutos de Aposentadorias e Pensões, numa estrutura segmentada, em 

resposta à presença de categorias profissionais com níveis distintos de 

mobilização (Malloy, 1986; Teixeira e Oliveira, 1986, Draibe, 1989; Cohn, 

1980 e 1995). Para grupos dentro do Estado, a criação da previdência social 

vinculava-se à própria construção do Estado Nacional, à captação de 

recursos para alavancagem do desenvolvimento e aos propósitos de 

incorporação dos trabalhadores assalariados à comunidade nacional. Tal 

processo ocorreu, entre 1933 e 1937, num cenário marcado pela acentuação 

da proteção à indústria doméstica, pelo predomínio de elementos 

autoritários na situação política e pela repressão intensa ao movimento 

operário, que, por sua vez, não forjara uma identidade nacional consistente, 

além de radicar-se numa configuração de mercado que lhe conferia um peso 

ainda diminuto na estrutura social brasileira.  

O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI) foi 

o último e o mais importante dos organismos da previdência social 

brasileira definidos nesta fase. Sua criação foi conduzida por uma elite 

técnica radicada no Estado – os cardeais da previdência (Hochman,1992)). 

A FIESP, entretanto, participou ativamente na determinação de suas 

características (Delgado, 1999 ). O IAPI surgiu com um elenco acanhado de 
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benefícios e serviços. Entre suas disposições estatutárias, por seu turno, 

previa a concessão de financiamento para o investimento industrial privado. 

A sustentação financeira do instituto era garantida pelas contribuições de 

empregadores e empregados, incidentes sobre a folha de pagamentos das 

empresas, e pela participação do Estado, através de uma taxa cobrada aos 

artigos importados. No arranjo que conduziu à criação do IAPI, a FIESP 

assinalava a necessidade de "defesas paralelas" para a indústria, vinculando 

a origem das modernas políticas sociais no Brasil, sustentadas por tributos 

indiretos, ao fechamento do mercado interno.
593

  

Na Carta de Teresópolis e na Carta da Paz Social, de 1945, 

documentos divulgados pela CNI na transição democrática do Estado Novo 

à ordem populista, os empresários admitem uma ampliação dos benefícios 

e, principalmente, dos serviços da previdência pública, num quadro 

marcado pela ativação do movimento operário, sob influência de 

comunistas e trabalhistas
594

. Buscam, também, constituir - com o SESI, de 

1946 - laços com os trabalhadores, purgados da presença do Estado, numa 

parceria que visava conter a influência dos comunistas sobre o movimento 

operário. Entretanto, entre os objetivos dos empresários figurava também a 

mitigação do controle do Estado sobre as reservas da previdência, 

acentuado no Estado Novo. 

Nos anos 50 e 60, a parceria buscada com os trabalhadores 

desaparece do horizonte empresarial. A previdência social passa à direção 

de uma insólita coalizão, conforme a expressão de Marcus Melo, a reunir os 

técnicos do Ministério do Trabalho, sob comando do PTB, os sindicatos e 

setores de esquerda (Melo, 1991). Tal coalizão dissolve a resistência dos 

sindicatos à uniformização dos benefícios da previdência e conduz o 

processo que a estabelece no patamar dos institutos mais pródigos, bem 
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Os termos deste arranjo são claramente definidos na "Resposta da Federação das 

Indústrias de São Paulo ao inquérito promovido pelo Sr. presidente da República", de 1937, 

conforme texto presente em Carone (1977, 338-339). A participação da FIESP nos debates 

sobre a criação do IAPI é registrado nas Circulares da entidade 750/1936, 757/1936, 

769/1936 e 822/1937. 
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 Ver CNI/CONFERÊNCIA DAS CLASSES PRODUTORAS DO BRASIL (1945). O 

texto da Carta da Paz Social pode ser encontrado em MIGUEL (1980). 

como a precária unificação administrativa do sistema, na LOPS de 1960. 

Perdia espaço a orientação contencionista dos cardeais da previdência, que 

advogavam a uniformização num patamar acanhado, bem como a liderança 

udenista dos debates legislativos sobre a reforma da previdência, saliente 

nos anos 40 e início dos anos 50 (Cohn,1980). Favoráveis à uniformização 

dos benefícios e à unificação administrativa da previdência social, os 

empresários vêm-se impotentes diante da coalizão que, reunindo segmentos 

do pessoal do Estado e os trabalhadores, estabeleciam-nas com a ampliação 

dos benefícios concedidos aos trabalhadores do mercado formal
595

. Assim, 

sem que fizessem proposições significativas para a alteração do caráter 

público da previdência social e para modificação em suas formas de custeio, 

acentuam as críticas à sua utilização político-partidária e ao impacto da 

elevação das alíquotas de contribuição sobre o processo inflacionário.  

No regime militar, em 1966, consolida-se a unificação 

administrativa e a centralização burocrática da previdência social, 

conduzida pelos cardeais da previdência (Malloy, 1986). A perspectiva da 

integração nacional dos militares leva-os, também, a buscar a incorporação 

de trabalhadores autônomos, rurais e empregadas domésticas à previdência 

pública. A criação de fundos como o PIS e o FGTS, por outro lado, dava um 

formato mitigado a políticas redistributivas (participação dos trabalhadores 

nos lucros das empresas) e compensatórias (seguro desemprego) até então 

ausentes da política social brasileira (Santos, 1979). Por fim, além de 

dissociar administrativamente a assistência à saúde das aposentadorias e 

pensões, na reforma efetuada por Geisel em 1974, o regime militar, 

consoante com a coalizão privatista que o sustentava, favoreceu o 

provimento privado dos serviços de saúde e regulamentou a constituição de 

fundos privados de previdência (Teixeira e Oliveira, 1986; Menicucci, 

1990). Abria-se caminho para a americanização perversa da política social 

brasileira, conforme a  expressão de Maria Lúcia Werneck Vianna, opondo 

um sistema público deteriorado à oferta privada de serviços previdenciários, 
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 Analisamos, dos anos 50, as resoluções das Plenárias da Indústria de São Paulo, de 

1953, Porto Alegre, de 1955, Recife, de 1957 e Goiás, de 1960, além de artigos das 

publicações CNI-Notícias e Desenvolvimento e Conjuntura, da CNI. Ver Delgado (1999a). 
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aos quais recorrem crescentemente setores de classe média (Werneck 

Vianna, 1995) 

Durante o regime militar os empresários revelam, até o governo 

Figueiredo, pouco interesse com os rumos da previdência social
596

. Vêm 

com bons olhos a exclusão do PTB e dos sindicatos de sua gestão e não se 

pronunciam sobre a centralização burocrática do sistema, embora tenham 

sempre defendido a participação das "classes interessadas" em sua direção. 

A rigor, as disputas em torno da utilização das reservas da previdência 

perdem peso, com a conversão desta à repartição simples, enquanto que o 

arrocho salarial reduz o impacto das contribuições patronais sobre o custo 

das empresas, numa economia que permanecia fechada. Quando na 

recessão dos anos 80 reagem às iniciativas do governo Figueiredo, que 

eleva as alíquotas de contribuição, os empresários limitam-se a sugestões 

que conduzissem ao equilíbrio atuarial da previdência, sem colocar em 

xeque seu caráter público e sua forma de financiamento, embora apoiassem 

a ampliação da oferta privada nos serviços de saúde.  

Uma crise de refundação marcou a sociedade brasileira nos anos 80 

(Diniz, 1997). De um lado, verificava-se a paralisia da indução pública do 

desenvolvimento, em face do esgarçamento fiscal do Estado, dadas a 

elevação dos juros internacionais e as diferentes formas de apropriação 

privada de seus recursos, numa estrutura tributária regressiva e limitada 

(Diniz, 1997, Fiori, 1993 e 1994). De outro, a acentuação da presença dos 

assalariados na estrutura social, encimada por vigoroso movimento sindical 

e pela  afirmação de correntes políticas que os interpelavam como classe, 

era acompanhada de sua afirmação na cena política, caracterizada pela 

aceleração da transição democrática inaugurada em 1974 (Oliveira e 

Mattoso, 1996). Disseminava-se a arte da associação entre diversos 

movimentos sociais e robustecia-se a articulação da sociedade civil, 

iniciada em meados da década anterior (Boschi, 1987). As pressões para a 

reforma do Estado – com eliminação dos mecanismos que permitiam sua 

perene privatização e a acentuação do controle social sobre suas agências – 
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 Analisamos, deste período, as resoluções dos CONCLAPS, de 1972 e 1977, do ENIND, 

de 1984, além de acompanharmos o tema, para todo o período após 1964, nas revistas da 

CNI, Desenvolvimento e Conjuntura e Indústria e Produtividade. Ver Delgado (1999a). 

e para a ampliação dos direitos sociais, tomados como componentes da 

democratização política, sinalizavam para a complementação do fordismo 

brasileiro, em que se vislumbrava a ruptura com a concentração de renda 

típica do processo de industrialização no Brasil (Ferreira, s.d.).  

A Constituição de 1988 foi o desaguadouro das tendências 

apontadas acima, consagrando uma elevação substancial das franquias 

democráticas e dos direitos sociais garantidos aos brasileiros. Nela, 

define-se a seguridade social como princípio norteador da proteção social 

no Brasil, ainda que mantida a iniciativa privada no provimento de diversos 

serviços. As entidades empresariais reagiram negativamente a estas 

definições, mas não puderam impedir sua presença no texto constitucional 

(Delgado, 2000b). Concentraram-se, pois, na contenção de proposições que 

implicariam a diminuição do poder patronal dentro da empresa, em especial 

a estabilidade no emprego e o direito dos trabalhadores à representação nos 

locais de trabalho. Sua vitória nestas questões foi parcial. Impediram a 

aprovação do princípio da estabilidade, mas curvaram-se à elevação dos 

custos e à contenção das prerrogativas patronais de demissão. Renderam-se, 

também, ao direito de organização dos trabalhadores em empresas com 

mais de 200 empregados, embora o texto da Carta de 1988 não assegurasse 

a  participação dos sindicatos, tal como postulado pelas esquerdas e centrais 

sindicais. 

A crise de refundação da sociedade brasileira parecia 

encaminhar-se, portanto, para uma saída em que a acentuação do poder dos 

trabalhadores e a ampliação dos direitos sociais permitiriam a constituição 

de um mercado de massas, apontando para uma dinâmica capitalista distinta 

do que fora o processo de industrialização no país. Tal perspectiva, 

entretanto, dependeria de um regime ativo na efetuação de reformas que 

revertessem o caráter regressivo da estrutura tributária brasileira e 

garantissem efetividade aos direitos definidos em 1988. A eleição de Collor, 

em 1989, impediu que esta alternativa fosse buscada. Com as roupagens 

bonapartistas que lhe conferiu a vitória sobre a esquerda, Collor inaugurou o 

processo de inserção passiva da economia brasileira na nova ordem 

econômica internacional, gestada em meio ao declínio do campo socialista e 

à afirmação de um novo paradigma tecnológico. A abertura da economia 
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brasileira e os processos de reestrutruração industrial impactaram a 

configuração de mercado do Brasil, com a acentuação do desemprego e do 

mercado informal, bem como a redução do peso dos trabalhadores 

industriais na estrutura social (Mattoso e Baltar, 1996). O debilitamento de 

sua presença política abria a trilha para a adoção de políticas de retração dos 

direitos e políticas sociais, aspecto central da conjuntura brasileira nos anos 

90. 

 

3) A Nova Política Econômica, o Empresariado e a Retração da Política 

Social Brasileira 

As proposições de abertura dos mercados dos países periféricos, de 

privatização de empresas e atividades exercidas pelo Estado, de rígida 

austeridade fiscal, de desregulamentação das relações econômicas e de 

trabalho, de focalização das políticas públicas e de fixação da âncora 

cambial no dólar configuram uma Nova Política Econômica (NPE), 

contraposta às orientações do período desenvolvimentista (Dedecca, 1997). 

Nos termos do Consenso de Washington, as medidas liberalizantes 

deveriam ser precedidas de profundo ajuste, que debelasse as raízes da 

inflação, identificadas no déficit público, associado à presença, nos países 

periféricos, de um renitente "populismo macroeconômico" (Fiori, 1993, 

Dornsbusch e Edwards, 1991). Sugerida pelas agências reguladoras 

internacionais, a NPE tornou-se lugar comum entre formuladores 

macroeconômicos brasileiros, dispondo, ainda, da anuência parcial da 

maioria das entidades empresariais, diante da crise do desenvolvimentismo 

e da ameaça representada pela afirmação dos trabalhadores na cena política, 

verificada ao longo dos anos 80. 

Iniciada sob o governo Collor de Mello, a NPE teve continuidade 

nos governos de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Os esforços 

para realização de reformas estruturais orientadas para o mercado e a 

fixação da âncora cambial no dólar, para sustentação do Real, foram as 

características centrais do primeiro governo de Cardoso. Dentre as reformas 

estruturais, a tributária e a contra-reforma da previdência, conforme a 

formulação de Marcus Melo e Sérgio Azevedo, associavam-se aos 

propósitos de contenção do déficit público, de geração de fundos para o 

investimento e à expectativa de elevação da competitividade das empresas 

brasileiras numa economia aberta (Melo e Azevedo, 1998). A fixação da 

âncora cambial no dólar, por seu turno - principal instrumento para controle 

da inflação sob o Plano Real - vinculava-se também a este último objetivo, 

ao acentuar a exposição das empresas à concorrência dos importados, que se 

iniciara com a abertura comercial inaugurada por Collor. 

A reforma tributária esbarrou em resistências poderosas, dado o 

temor de perda de arrecadação por parte dos estados e da União, raiz de sua 

permanente protelação (Melo e Azevedo, 1998). As disputas em torno da 

previdência social resultaram na Emenda Constitucional Número 20, de 

1998, que não contemplou, entretanto, toda a agenda da contra-reforma 

proposta desde o início da década. Esta, conforme Marcus Melo e Sérgio 

Azevedo, envolvia a revisão da noção de seguridade social, a redefinição do 

mix público-privado – com a criação de um sistema previdenciário básico, 

ao lado de um sistema complementar exclusivamente privado –, o fim da 

contribuição patronal para o financiamento do sistema, a instalação do 

regime de capitalização, a desconstitucionalização dos direitos sociais, o 

questionamento da generosidade de alguns benefícios definidos em 1988, 

além de sugestões para o equilíbrio atuarial do sistema e a uniformização 

dos benefícios, como a fixação de uma idade mínima para acesso às 

aposentadorias, a substituição do tempo de serviço pelo tempo de 

contribuição e o fim das aposentadorias especiais (Melo e Azevedo, 1998). 

A agenda da contra-reforma da Previdência Social nos anos 90 foi 

defendida, em sua integralidade, pelo Instituto Liberal, associações 

empresariais e elites técnicas, dentro e fora do Estado. Entretanto, mesmo 

com a redução relativa do poder de classe dos trabalhadores assalariados 

nos anos 90, despertou resistências importantes. Destacam-se a CUT, 

associações ligadas à previdência e ao serviço público, elites técnicas 

vinculadas à seguridade e entidades de aposentados, atestando as 

proposições que salientam o papel das clientelas na contenção das políticas 

de retração (Pierson, 1994). A agenda da contra-reforma dispôs, além disto, 

de pequena receptividade no Congresso, não tendo sido sequer plenamente 

incorporada à proposta de emenda constitucional apresentada pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso. Não obstante, em pelo menos um aspecto 
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fundamental – dentre aqueles que podem afetar o caráter público da 

previdência social brasileira – o movimento de contra-reforma logrou 

sucesso, com a abolição do disposto no parágrafo 7º do artigo 201 da Carta 

de 1988, que previa a instalação, pela previdência social, "de seguro 

coletivo, de caráter complementar e facultativo, custeado por contribuições 

adicionais". A Emenda Número 20 elimina a referência a tal seguro 

complementar público, estabelecendo que  

o regime de previdência privada, de caráter complementar, e organizado 

de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será 

facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício 

contratado, e regulado por lei complementar (Emenda Constitucional 

Número 20, artigo 202). 

 

 Outros aspectos da agenda da contra-reforma, que poderiam levar 

à diluição do caráter público da previdência e ao fim da participação 

patronal em seu custeio, não efetivaram-se. O regime de capitalização não 

foi instituído e as contribuições patronais incidentes sobre a folha de 

pagamentos, o lucro e o faturamento foram mantidas. As demais medidas 

aprovadas na Emenda Constitucional Número 20 eram alterações para 

conferir maior equilíbrio atuarial ao sistema e uniformizar benefícios, junto 

à redefinição do estatuto da previdência dos servidores públicos, agora 

ligados a um sistema contributivo. (Guerzoni, 1999).  

A FIESP e a CNI buscaram influir nos debates sobre a 

contra-reforma da previdência social desde sua deflagração em 1992, após a 

"crise dos 147%" (Melo e Azevedo, 1998). Em 1992, a FIESP divulgava 

propostas de reforma tributária e da previdência, apresentado-as como um 

esforço para "melhorar as condições de competitividade da produção 

nacional", através dos "princípios de um sistema adequado para uma 

economia aberta"(FIESP, 1992, 7 e 11). Sobre a estrutura tributária, 

propunha a eliminação dos tributos incidentes sobre a produção - como o 

PIS, o PASEP, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, as 

contribuições sobre a folha de pagamentos para custeio da previdência, o 

FGTS e o salário educação -, a ser compensada pela acentuação do peso do 

imposto de renda das pessoas físicas. Na previdência social, instalar-se-ia 

um sistema básico para os trabalhadores que percebessem até três salários 

mínimos, custeado por contribuição compulsória, em conta individualizada 

de todos os trabalhadores, de 10% do salário de contribuição, além de uma 

contribuição solidária compulsória, de 10% sobre todos os rendimentos do 

trabalho. Um sistema complementar privado atenderia os trabalhadores que 

percebessem mais de três salários mínimos. 

Na mesma direção, a CNI apresentaria, em 1994, proposta de um sistema 

misto de previdência com uma  

previdência oficial básica, funcionando sob o regime de repartição, com o 

benefício definido em torno de um salário mínimo, suportada de forma 

tripartite, pela União, empregadores e trabalhadores, a primeira mediante 

recursos de seu orçamento e os demais através da contribuição social 

incidente sobre a folha de salários (CNI, 1994, 17-18)  

 

Embora mantivesse a contribuição sobre a folha de salários – 

condenada, no mesmo documento, na avaliação feita sobre as distorções do 

sistema tributário brasileiro - , a CNI reduzia significativamente sua 

incidência, uma vez que a aposentadoria, no sistema básico, limitava-se a 

um salário mínimo. Trabalhadores que percebessem rendimentos entre um e 

dez salários mínimos seriam inscritos em previdência complementar 

obrigatória "sob regime de capitalização, suportada com recursos 

exclusivos dos segurados e gerida por entidades de previdência pública ou 

privada" (CNI, 1994a, 17-18). Acima de dez salários mínimos prevaleceria 

a previdência privada facultativa. 

Em 1997, a FIESP realizou o "Fórum das reformas – A nação tem 

pressa", divulgando como sua posição a respeito dos temas tratados o 

documento da FIPE "Quanto custa para o país a não realização das reformas 

tributária, da Previdência e administrativa‖ (FIPE, 1997). Na reforma 

tributária, a FIPE aproximava-se das proposições de 1992 da FIESP, 

sugerindo a acentuação dos impostos diretos – basicamente o imposto de 

renda – na arrecadação, e a redução do número de impostos indiretos, 

limitados a um tributo incidente sobre o varejo, e a impostos seletivos. A 

reforma administrativa proposta envolvia basicamente a "flexibilização da 

estabilidade" do servidor (FIPE, 1997, 71) Para a reforma da previdência 
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sugeria-se um sistema básico capitalizado e obrigatório (público ou 

privado) custeado pela contribuição dos trabalhadores em 15% de sua renda 

bruta, ao lado de um plano complementar, capitalizado e privado, de caráter 

facultativo. Por fim, propunha-se um programa público assistencial contra a 

pobreza, financiado com recursos orçamentários, "provenientes de base 

distinta da folha de salários". O objetivo do modelo seria o "alívio nas 

contas públicas", a redução das distorções introduzidas "pelos 'impostos' 

sobre o trabalho formal" e o incentivo à poupança e investimento (FIPE, 

1997, 64).  

Na pressão que exerceram sobre o Congresso para efetivação das 

reformas estruturais, os empresários realizaram, em 1996, uma insólita 

―Marcha a Brasília‖, em meio ao Encontro Nacional da Indústria. 

Entretanto, em 1997 a revista da FIESP divulgava balanço amargo sobre o 

andamento das "reformas estruturais", observando que "pouca coisa mudou 

desde então (...) o apelo empresarial resultou quase nulo".
597

 Sobre a 

"reforma da previdência" assinalava que se perdeu "um tempo precioso em 

discussões estéreis sobre limite de idade para aposentadorias, ignorando as 

transformações ocorridas no mundo". Desta forma,  

o texto aprovado na Câmara dos Deputados e enviado ao Senado não 

altera a legislação em vigor, principalmente em relação ao custo das 

obrigações sociais nos contratos de trabalho. A tramitação segue o mesmo 

ritmo lento que marca toda a pauta das reformas.
598

 

A rejeição à forma de financiamento da previdência social em vigor 

expressava a crescente sensibilidade dos empresários para com o custo do 

trabalho, que acompanhava a intensificação da abertura da economia 

brasileira. Nos levantamentos efetuados pela CNI para identificação das 

estratégias empresariais diante da abertura da economia, o "custo da mão de 

obra" recebeu, em 1992, 62,8% de indicações entre as empresas 

consultadas, que o apontavam como um fator que afetava "muito" a 

competitividade das empresas no mercado internacional (CNI, 1992). Em 

1995, ele já alcançava 79,7% das indicações (CNI, 1995). Além disto, em 
                                                           
597

 FIESP, "Depois de um ano, País ainda espera" in  FIESP(1997, 14). 
598

 Boxe do artigo "Depois de um ano, país ainda espera", com o título "O longo e moroso 

caminho da Modernidade" in FIESP (1997, 14). 

todos os levantamentos, a "estrutura tributária doméstica" era apresentada 

como "o principal entrave apontado pelas empresas para adaptarem-se ao 

processo de abertura comercial". Dentro daquela, "os tributos sobre a folha 

salarial (contribuições para o INSS, FGTS)" eram indicados como "o 

principal problema" (CNI 1995, 10). 

Em diversos documentos da FIESP e da CNI, o custo do trabalho era 

apontado como um dos principais componentes do Custo Brasil, cuja 

eliminação era proclamada como condição básica para adaptação das 

empresas à abertura da economia.
599

 Assim, ganharam destaque nas 

publicações empresariais as formulações de José Pastore, que apontava o 

Brasil como um dos países em que eram mais elevados os encargos sociais 

incidentes sobre a folha de pagamentos, apesar dos baixos salários.
600

 Para 

os empresários, a redução dos encargos sociais e a flexibilização das formas 

de contratação e demissão eram ainda apresentadas como importantes para 

o enfrentamento do problema do desemprego, além de servirem à elevação 

da competitividade das empresas. 

A ênfase que o custo do trabalho assumia para o empresariado 

diante da concorrência externa correspondia ao predomínio de uma 

reestruturação industrial fundamentalmente defensiva. Nesta, os aspectos 

salientes para o aumento da produtividade das empresas foram o 

rebaixamento de custos – através da dispensa de trabalhadores, induzida por 

mudanças organizacionais e gerenciais -, a ampliação da capacidade, por 

via da absorção seletiva de novos equipamentos, e as redefinições 

patrimoniais e empresariais, através de parcerias, fusões e transferências, 

                                                           
599

 A propósito ver, como exemplo, FIESP (1994a), CNI (1994a, 1996, 1998). 
600

 Segundo Pastore, que foi chamado em artigo publicado na revista da FIESP o "apóstolo 

da flexibilização", os encargos sociais chegam a elevar em 102% os dispêndios 

empresariais sobre a folha de pagamentos. Já o DIEESE assinala a presença de 25,1% 

sobre os rendimentos do trabalho, em média, como correspondendo ao peso dos encargos 

sociais para o empregador. Ver Pastore (1994). A expressão "apóstolo da flexibilização" 

encontra-se em WHAL, J. "Carga Sufocante" in FIESP (1994b). As formulações do 

DIEESE podem ser encontradas em DIEESE, O polêmico peso dos encargos sociais no 

Brasil, http://www.dieese.org.br. Sobre as diferentes metodologias que informam 

avaliações tão díspares ver a seção 4 do Capítulo 4 da tese em que se baseia este artigo e 

Santos e Pochmann (1998). 
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para a busca de recursos tecnológicos e financeiros fora do alcance das 

empresas (Castro, 1997). Conforme Castro, entre as estratégias das 

empresas no processo de reestruturação, a "grande ausente" era o "aumento 

da capacidade inovativa das empresas", o que conferia "ímpeto curto" aos 

ganhos de produtividade, tendentes à desaceleração à medida em que fosse 

"amplamente difundido o uso de novos insumos e equipamentos" (Castro, 

1997, 117).
601

 O desenvolvimentismo não conduzira à instituição de um 

sistema nacional de inovações que assegurasse às empresas brasileiras 

capacidade inovativa endógena (Albuquerque,1995). A inserção passiva no 

mercado internacional aprofundava esta deficiência, promovendo uma 

especialização regressiva da indústria, com o debilitamento dos ramos 

associados à geração e difusão do paradigma tecnológico em que se tem 

erguido a produção capitalista desde os anos 80 (Coutinho,1997). Além 

disto, emparedadas pela prioridade dada ao ajuste fiscal, as políticas 

públicas para o desenvolvimento tecnológico, definidas no início da década, 

não lograram resultados significativos (Silveira,1999). Nesta medida, a 

redução do custo do trabalho e a utilização de recursos naturais baratos 

tendem a firmar-se como elementos chave na obtenção de diferenciais de 

competitividade diante da crescente concorrência de artigos importados. 

 

4) Considerações Finais 

A previdência social é um pacto firmado entre as classes e entre as 

gerações, que  modifica a dinâmica demográfica, ao elevar a expectativa de 

vida das pessoas. A redução das taxas de mortalidade e natalidade acentua a 

participação dos idosos na população das sociedades contemporâneas, 

redefinindo as condições do pacto fundador da previdência social. A 

diminuição da razão de dependência e a elevação do tempo de fruição dos 

benefícios acarretam problemas atuariais nos sistemas previdenciários, e 

                                                           
601

Nos levantamentos da CNI indicados acima, a "capacidade de pesquisa" foi sempre 

apontada como menos relevante que a "qualificação da mão de obra", o "sistema de 

comercialização", o "investimento em novas máquinas e equipamentos", a "capacidade de 

engenharia de processos" e a "adaptação dos produtos", na identificação dos fatores 

importantes para a competitividade das indústrias "no mercado internacional". CNI (1991, 

1992, 1993, 1994b, 1995). 

pressões sobre os orçamentos públicos, exigindo sua repactuação, 

favorecida pelas modificações recentes no processo de trabalho, que 

alargam a possibilidade de extensão da vida produtiva dos indivíduos.  

O quadro acima pode descrever as pressões para a reforma da 

previdência social em diversos países capitalistas, mas só parcialmente 

aplica-se ao Brasil. Aqui, os problemas financeiros da previdência não 

derivam do envelhecimento da população, embora este seja crescente. 

Segundo o IPEA, o Brasil vive nos anos 90 a "fase de ouro da transição 

demográfica", uma vez que "a população jovem está crescendo a taxas 

relativamente baixas e a população idosa, embora crescendo a taxas 

elevadas, ainda é numericamente inferior", o primeiro fator contribuindo 

para "aliviar os orçamentos públicos em prazo relativamente curto, ao passo 

que o envelhecimento da população se dá num prazo mais longo". No 

mesmo estudo, o IPEA, referindo-se à relação de dependência existente no 

Brasil, assinala que "países com estrutura etária muito mais velha que a 

brasileira apresentam relações semelhantes à nossa. É o caso do Japão, dos 

Estados Unidos, França e Alemanha". Daí, conclui que "a baixa taxa 

contribuintes/beneficiários verificada no Brasil não decorre apenas de 

alterações na estrutura demográfica, mas também da combinação de fatores 

econômicos, institucionais e gerenciais" (IPEA, 1997, 34-35, 57).  

Sob o regime de capitalização, a previdência social brasileira não 

viu suas reservas aplicadas em investimentos cujos resultados voltassem ao 

sistema e o dotassem de condições para enfrentar seu amadurecimento 

(Stephanes, 1993; Andrade, 1999). Além das fraudes e sonegações, os 

recursos da previdência social freqüentemente foram utilizados para fechar 

as contas do governo e para a alavancagem de projetos centrais da 

industrialização brasileira, sem qualquer retorno para o sistema (Cohn, 

1980, Teixeira e Oliveira, 1986). Quando passou à repartição simples, a 

previdência social não contou com recursos orçamentários relevantes, nos 

níveis comuns aos países capitalistas centrais (Barros Silva e Médici, 1991). 

Neste sentido, permaneceu vulnerável diante das oscilações da economia. 

Nos anos 90, viu restringir dramaticamente sua base de arrecadação, com o 

aumento da informalidade no mercado de trabalho e do desemprego, 

enquanto verificava-se a expansão dos benefícios que deveria assegurar, 
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com a ampliação dos direitos sociais da Carta de 1988 (Marques, 1998). No 

limite, pois, ainda que ocorressem distorções reais como as aposentadorias 

especiais e a possibilidade de acumulação de diversas aposentadorias, as 

dificuldades financeiras da previdência social nos anos 90, especialmente a 

partir de 1994, estariam relacionadas à débil expansão da economia e à 

frágil governança do Estado brasileiro, manifesta na acentuação da 

informalidade no mercado de trabalho. Em seu conjunto, estes fatores 

debilitaram a base financeira do sistema previdenciário, favorecendo as 

pressões da contra-reforma (Melo e Azevedo, 1998). 

A redefinição do pacto intergeneracional, exigida pelo 

amadurecimento dos sistemas previdenciários, não implica a necessária 

erosão do princípio solidário em que eles se baseiam. Esta alternativa, que 

levaria à substituição do sistema de repartição simples por fundos privados 

de capitalização individual, inscreve-se entre as escolhas que se fortalecem 

com a redução da presença dos trabalhadores na cena política. Sua 

implementação não garante sequer a orientação dos recursos gerados em 

fundos privados para o investimento produtivo, conforme esperam os 

formuladores macroeconômicos. Tais recursos podem sustentar uma 

constituency favorável às taxas de juros elevadas na economia, contra as 

exigências do crescimento econômico, e/ou vincular-se à dinâmica 

especulativa do sistema financeiro (Schwarzer, 1999). Além disto, a 

poupança dos sistemas capitalizados sujeita-se à dinâmica demográfica e 

"após um período de crescimento dos fundos de pensão, chega o momento 

em que os participantes se aposentam e começam a sacar seus recursos" 

(Oliveira, Beltrão e Pasinato 1999, 52). Neste momento, os sistemas de 

capitalização tendem a se aproximar dos sistemas de repartição simples 

(Schwarzer, 1999).  

No Brasil dos anos 90, a proposta de privatização da previdência 

social vincula-se à perspectiva de retração das políticas sociais, dentro do 

ajuste fiscal proposto pelas agências reguladoras internacionais. Para os 

empresários, junto à expectativa de geração de fundos para o investimento, 

respondem à perspectiva de redução do custo do trabalho e de desoneração 

da folha de pagamentos, dada a abertura da economia brasileira, a 

concorrência de produtos importados e a necessidade de um elemento 

diferencial na competição externa, num quadro de  exígua capacidade 

interna de inovação. É também este o sentido das proposições de elevação 

do peso dos tributos diretos na economia, e a concomitante redução dos 

tributos indiretos, em sentido contrário ao que era defendido pelas entidades 

empresariais no desenvolvimentismo, numa economia fechada.  

Os Estados de Bem Estar Social de maior potencial redistributivo 

têm sido aqueles em que a tributação direta prevalece sobre a tributação 

indireta (Ringen,1987). Assim, as formulações empresariais sobre a 

desoneração da folha de pagamentos lançam um desafio redistributivo que 

pode resultar num agravamento das desigualdades que marcam a trajetória 

capitalista no Brasil, ou criar janelas de oportunidade para um novo 

começo, rumo à sua reversão. Sobre a previdência social, strictu sensu, as 

alternativas a um sistema baseado em contribuições efetuadas sobre a folha 

de salários são a chilenização pura e simples da previdência social, com a 

instituição plena de um sistema de capitalização baseado em contas 

individuais, ou a definição de um modelo universalista, ancorado em 

tributos gerais e diretos que incidam sobre a renda e a propriedade. No 

Chile, o primeiro sistema foi implantado numa situação política autoritária, 

em meio ao aplastamento da organização dos trabalhadores e de outros 

grupos que lhe poderiam oferecer resistência. É possível que no Brasil a 

chilenização ocorra de forma suave e lenta, por via da deterioração 

progressiva dos benefícios do sistema básico da previdência, 

desmobilizando sua clientela e provocando a migração de setores médios 

para a previdência privada. No horizonte, a conversão da política social à 

lógica do mais puro assistencialismo e a cristalização da dualidade que opõe 

um sistema público deteriorado à completa mercantilização da proteção 

social, garantida aos ricos e remediados por planos de saúde, escolas e 

previdência privadas - o enterro definitivo das promessas de solidariedade 

que dão substância à comunidade nacional, inscritas de forma significativa 

na trajetória brasileira dentro daquela que Ulysses Guimarães denominou a 

Constituição Cidadã, nos idos de 1988. 

A instituição do modelo público-universalista de política social 

ocorreu em países de economias abertas na presença de um forte 

movimento operário. Com base numa estrutura tributária assentada 
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primordialmente em impostos gerais e diretos, envolveu, também, formas 

variadas de concertação entre os agentes econômicos, a ação reguladora do 

Estado Nacional e a busca de capacidade endógena de inovação, que 

asseguravam competitividade às empresas domésticas. No Brasil, a redução 

da incidência dos tributos que recaem sobre a folha de pagamentos das 

empresas, em favor da ampliação da presença de tributos gerais e diretos no 

custeio das políticas sociais, poderia pavimentar a orquestração de um novo 

concerto nacional, com a minoração do peso de que dispõem os tributos 

indiretos na economia, tal como advogado pelas entidades empresariais. 

Qualquer repactuação da política social brasileira, entretanto, deverá 

considerar alguns aspectos essenciais para sua eficácia. Em primeiro lugar, 

a solidez do processo de mudança do sistema tributário. Se o objetivo não é 

reduzir ainda mais a precária governança do Estado brasileiro, as regras de 

transição devem garantir, pelo menos, a preservação da atual participação 

dos tributos no PIB. Em segundo lugar, é preciso um novo paradigma para a 

reforma do Estado, diverso da perspectiva contábil do atual governo e 

voltado para a acentuação da accountability e da responsabilidade da 

administração pública e do sistema político brasileiros, de modo a 

redesenhar o Estado no sentido da ampliação de sua eficácia redistributiva. 

Por fim, é necessária a perspectiva de um projeto nacional de 

desenvolvimento, que articule um sistema nacional de inovações - capaz de 

garantir condições de competitividade para as empresas que não se ancorem 

apenas no baixo custo do trabalho - à indução pública de investimentos que 

absorvam mão-de-obra em atividades que atendam às necessidades básicas 

da população brasileira. 

A repactuação da política social deverá, ainda, conectar a 

redefinição do acordo intergeneracional às possibilidades que se anunciam 

com as mudanças em curso no processo de trabalho. A extensão do tempo 

de vida produtiva das pessoas – favorecida pela elevação da expectativa de 

vida e pela redução do peso do trabalho manual na atividade industrial – 

deverá vir acompanhada da redução progressiva da jornada de trabalho, da 

acentuação da flexibilidade funcional dentro das empresas e da elevação da 

idade de ingresso no mercado de trabalho. O objetivo é incluir novos 

contingentes ao processo econômico e aumentar o número de contribuintes, 

de modo a reduzir os riscos de desequilíbrio atuarial do sistema 

previdenciário e assegurar tempo livre para as pessoas, se assim o 

desejarem, explorarem as possibilidades de uma subjetividade mais rica. Se 

no fordismo os incrementos de produtividade eram acompanhados da 

elevação constante dos salários, no novo paradigma tecnológico devem 

vincular-se à acentuação do tempo livre e à extensão da vida produtiva, de 

forma progressiva, mediante avisos prévios que fixem um horizonte para os 

agentes econômicos e os cidadãos.  

As perspectivas acima delineadas têm, entretanto, que superar 

diversas dificuldades. Uma delas reside na diminuição do peso dos 

trabalhadores assalariados na estrutura social, o que produz impactos 

negativos em sua presença na cena política. A improvável presença do 

empresariado numa coalizão que sustente um projeto nacional inclusivo é 

outra dificuldade. No Brasil, o empresariado esteve sempre distante dos 

postulados do liberalismo, seja quando postulava políticas de proteção à 

indústria, seja na proposição de papel supletivo para o Estado no processo 

de industrialização, seja na aceitação de uma estrutura pública e corporativa 

de proteção social. A crise do desenvolvimentismo, a acentuação do poder 

de classe dos trabalhadores nos anos 80 e a ampliação dos direitos sociais na 

Carta de 1988 fizeram com que o empresariado brasileiro absorvesse, ainda 

que parcialmente, as proposições das agências reguladoras internacionais, 

em rápida conversão aos postulados neoliberais. Na política social, isto se 

manifesta na defesa do predomínio da previdência privada e de políticas de 

assistência aos pobres assemelhadas ao padrão vigente no século XIX na 

Inglaterra. Proclamações de fé no potencial de empregabilidade da 

educação e uma marota confiança na capacidade de inclusão do crescimento 

econômico e do mercado também aparecem no discurso dos empresários, 

embora, com freqüência,  estes salientem os limites para a ampliação da 

ocupação na indústria, mesmo com a desregulamentação do mercado de 

trabalho, dada a absorção seletiva do novo paradigma tecnológico. 

Restrições ao ritmo do processo de abertura comercial e sugestões tópicas e 

setoriais de política industrial – com ênfase na restrição seletiva das 

importações – acompanham uma postura genericamente favorável à 

inserção passiva do país na economia internacional.  Nos marcos de uma 
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economia fechada. proteção à indústria e produção de políticas sociais eram 

duas faces de um concerto nacional, ainda que assimétrico e de pequeno 

alcance redistributivo, dada a estrutura tributária. Em meio à inserção 

passiva da economia brasileira no mercado mundial capitalista, o 

empresariado dá mais um passo numa trajetória que o tem crescentemente 

distanciado da Nação, a comunidade de sentimento a partir da qual erige-se 

o status compartilhado da cidadania moderna.  

Neste quadro, dado o esvaziamento da presença dos trabalhadores 

na cena política, é pouco provável que a repactuação da política social 

brasileira envolva a concertação entre os atores que, historicamente, deram 

sustentação à implantação das políticas sociais modernas. Assim, a 

definição de um projeto nacional amplo, que articule diferentes setores 

sociais, revela-se dramaticamente um imperativo para a eficácia de 

qualquer estratégia política orientada para a reforma social. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: LIVROS, REVISTAS E A 

COLEÇÃO BRASILIANA: A NACIONALIZAÇÃO DA CULTURA 

NO BRASIL DOS ANOS 30 E 40. 

 

LITERATURA REGIONAL E IDENTIDADE NACIONAL NA 

REVISTA DO BRASIL (1940-1943) 

 

Imara Bemfica Mineiro 

 

 Este projeto, ainda em andamento, é uma tentativa de apreender o 

sentido atribuído aos contos selecionados por uma revista (do Brasil) que 

está amplamente preocupada em instaurar nos seus leitores um sentimento 

de pertencimento ao país. Através da caracterização do ―povo‖ nacional ou 

de uma de suas facetas e da apresentação de mitos compartilhados, tais 

contos pretenderiam dar a conhecer aos leitores da revista peculiaridades do 

ser brasileiro que se apresentam distinta ou similarmente distribuídas pelo 

país.  

Apresentando contos que traçam características do homem gaúcho, do 

sertanejo, do nordestino, ou seja, mostrando as particularidades 

comportamentais de grupos da população brasileira, a Revista daria a estes 

contos sentido totalizante ao fazer das suas diferenças, traços constituintes 

de um todo nacional. 

O período abordado se insere num quadro de ampliação do campo 

editorial brasileiro, assim como de uma fase de reformulação na definição 

social do trabalho intelectual. Um importante aspecto desta reformulação 

foi o alargamento das possibilidades de absorção dos intelectuais pelo 

serviço público. Durante o governo Vargas, os cargos ocupados por eles se 

destinavam a diversas tarefas políticas e ideológicas determinadas pela 

crescente intervenção estatal nos domínios da cultura: A cultura tornava-se 

―negócio oficial‖ e o Estado, legitimador das competências ligadas a ela. 

Estava em andamento um projeto que pretendia configurar a 

identidade nacional do país, almejando instaurar um sentimento de 

brasilidade que pudesse ser confrontado com o não nacional e que, ao 

mesmo tempo, localizasse o Brasil no contexto internacional. 

De acordo com Tânia De Luca, ―Em determinados períodos, marcados por 

conjunturas de crise, transformação ou ruptura, esse debruçar-se sobre o 

país torna-se quase uma compulsão‖. Nestes momentos,caberia à 

intelectualidade a incumbência de recolocá-lo nos eixos. Assim, ícones da 

modernidade foram mobilizados para sinalizar o que era faltante à pátria e 

que dificultava o seu encaminhamento promissor. 

* * * 

Desde o início do século XX a intelectualidade brasileira via-se 

encarregada de pensar o Brasil no sentido de compreende-lo, identificar 

seus problemas fundamentais e de propor soluções possíveis as questões 

que emergiam, para que o país tivesse condições de tomar o trem da 

modernidade. 

Buscavam elementos que pudessem servir de fundamento para a construção 

de uma identidade comum aos brasileiros, e, ao mesmo tempo, procuravam 

perceber as potencialidades da Nação e projetá-las no futuro. Para alguns 

intelectuais, a esperança estava na idéia de que o Brasil fosse um país em 

infância, o que permitia pensá-lo como modelável para o progresso. Para 

isso era necessário o esforço dos intelectuais no sentido de desvendar a 

―verdadeira face da nação‖. 

A crise de 29 e a Revolução de 30 provocaram um processo de 

reelaboração ideológica acerca da brasilidade. Esta necessidade de fazer a 

releitura do Brasil clamava pela forja de elementos que possibilitassem uma 

outra representação do ser nacional. Tal releitura fez-se com a positivação 

das singularidades internas que constituíam a pluralidade, a diversidade 

cultural de um Brasil multifacetado. 

Com a emergência do Estado Novo, de sua ditadura verde- amarela que 

aparece como contraponto à dependência externa serão valorizadas 

características próprias ao Brasil, aquilo que se tem de autóctone. Em um 

projeto que propunha a autonomia nacional havia de se repensar a 

identidade brasileira que até então estivera marcada por uma tentativa de 

padronização dos valores europeus. 

* * * 

Importante veículo cultural do país, a Revista do Brasil foi criada em São 

Paulo, em 1916 e circulou até 1925, sem interrupção alguma, quando 
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Monteiro Lobato, até então seu diretor, não pode mais mantê-la. Esta 

primeira fase é reconhecida, até hoje, como a principal publicação de 

caráter cultural na República Velha. 

Após a falência de Monteiro Lobato, a revista deixou de ser 

publicada até que foi relançada por Assis Chateaubriand no Rio de Janeiro. 

Esta segunda fase durou pouco mais de quatro meses entre os anos de 1926 

e 1927, e foi marcada pela busca de um caminho para a nacionalização da 

arte. 

A terceira fase refere-se ao período de 1938 à 1943 e quando esteve 

sob a direção de Octávio Tarquínio de Souza. Na sua direção foram 

retomados aspectos que estiveram presentes na fase inicial tais como a 

preocupação com as questões nacionais e uma grande diversidade temática 

que não são percebidos na segunda fase, de viés mais artístico. 

A quarta fase da revista do Brasil refere-se à etapa em que esteve sob a 

direção de Frederico Chateaubriand, em 1944. Circula por um curto período 

e largamente modificada, agora mais ―leve‖ e recheada de humor. Depois 

disso, foram publicados entre 1984 e 1990 doze números da revista, mas 

sem periodicidade regular. 

Espaço aberto para divergência de opiniões, a Revista do Brasil foi 

uma criação imbuída da crença na capacidade transformadora e pedagógica 

da palavra escrita. Apresentava diagnósticos e projetos que corroboravam 

ou entravam em confronto com o paradigma da impossibilidade de 

civilização na região tropical, alicerçado em noções deterministas de raça e 

meio. Ela foi um veículo que delineou um nacionalismo aspirando 

fronteiras bem definidas, soberania política, glória histórica, traços étnicos 

específicos e língua e cultura próprias. 

O espaço destinado aos ―Contos Brasileiros‖ foi aberto pela Revista 

em 1940 e durou até 1943, fim da terceira fase. Os contos publicados 

possuem caráter regionalista e dizem respeito a histórias, mitos e lendas 

locais que formam a pluralidade e asseguram a especificidade do ―todo 

nacional‖. Os mesmos tangenciam discussões sobre elementos colocados 

como vitais para a consolidação de uma identidade nacional: questão da 

língua, a geografia, a história, a etnia, a formação cultural ... 

A maioria dos Contos então publicados esteve marcada fortemente pela 

tradição regionalista, a qual se voltava para um Brasil heterogêneo, 

múltiplo. O regionalismo aqui é abordado como um fator de especificação 

do ser brasileiro, que não perpassa todo o nacionalismo mas que representa 

singularidades marcantes no conjunto de características que formava esta 

identidade plural. 

Alguns contos abordaram temas urbanos, retratando a vida nas 

―grandes‖ cidades de então: São Paulo e Rio de Janeiro. Houveram também 

textos que apresentavam temas que ―entraram para a história‖ nacional, 

como a guerra de Canudos e a história, romantizada, de Maria Bonita e 

Lampião (que então ―atuava‖ no sertão, mas era notado, e ainda o é, como 

um grande vilão, ou como um herói sertanejo). 

Passo agora a mostrar através de alguns exemplos dos contos 

publicados os temas que tangem à discussão da brasilidade. 

 Vários autores trabalharam o contraste entre a vida rural e a 

urbana. Dentre eles, Annibal M. Machado, autor mineiro de Sabará nascido 

em 1895, conta a estória de uma garotinha que se muda com a mãe para o 

Rio de Janeiro. O conto é chamado ―Tati, a garota‖. 

Tati está sempre à fazer descobertas, movida pela curiosidade infantil, tenta 

compreender a cidade, e uma desigualdade social que se diferencia daquela 

encontrada em áreas mais rurais. Crianças que vivem próximas umas das 

outras não brincam juntas. 

 ―Era a hora combinada para uma concentração de bonecas num 

lote vazio. Chegaram algumas crianças timidamente, cada qual sobraçando 

uma boneca pavorosa. Tati, a mais despachada, ia-as collocando de maneira 

a que formassem uma grande família. As bonecas de pano, pretinhas, se 

misturavam, no terreiro, com as brancas, de louça, com as índias e mulatas 

de palha de milho. Uma menina, que se conservava longe, agarrando a sua, 

acabou adherindo. Mas a que ficou solitária, no sexto andar do apartamento, 

apenas olhava, cheia de inveja. Debaixo, as crianças gesticulavam para ella: 

_Vem brincar, também, boba! Vem! 
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A ama, quando a mamãe saíra a passeio à cidade, tinha ordem de não deixar. 

A garota estava louca de vontade.‖
602

 

 Tati não entende porque a ―menina do sexto andar‖ não podia 

brincar se era só descer trazendo a boneca linda que tinha. Somente mais 

tarde é que se acostuma com as senhas da vida urbana. 

De acordo com Sandra Jathay Pesavento, foi Lima Barreto quem dedicou 

suas obras ao trabalho de ―desnudar a hipocrisia dos valores e o 

convencionalismo da sociedade de seu tempo‖, satirizando, ―com olhar 

arguto e lúcido as venturas e desventuras do Brasil urbano‖
603

. 

A Revista do Brasil publica três contos desse autor. Entrarei em detalhes 

apenas de dois destes: A Nova Califórnia e O Homem que sabia Javanês O 

primeiro é bastante conhecido e relata a chegada de Raymundo Flamel, um 

homem misterioso que deixa em polvorosa a cidadezinha de Tubiacanga. 

 Nesse conto, a ciência é utilizada como argumento para positivar a 

estada de Flamel na cidade. Após ouvir a descrição de Fabrício, um negro 

contratado pelo forasteiro para fazer um forno no meio da sala de jantar, a 

população de Tubiacanga acredita ter ele parte com o Diabo. A cidade só se 

acalma quando o boticário Bastos, ―Homem formado e respeitado na 

cidade, vereador [e] médico...‖ sugeriu que Flamel pudesse ser um químico 

que fora à pacata cidade para desenvolver trabalhos sem ser perturbado. 

Bastos tranqüiliza os habitantes de Tubiacanga, não apenas por lançar mão 

da ciência como argumento, mas também por ser ele próprio um homem da 

ciência. 

A etnia é também abordada em A Nova Califórnia, quando se tenta 

passar, não sem a ironia do autor, a imagem de bondade que Flamel assume 

ao afagar ―... aquellas crianças pretas, tão lisas de pelle e tão tristes de 

modos, mergulhadas no seu captiveiro moral, e também as brancas, de pelle 

baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária cachexia dos 

trópicos.‖
604
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 PESAVENTO, Sandra Jathay. ―Discurso Histórico e Narrativa Literária‖ (p. 30) 
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 BARRETO, Lima. ―A Nova Califórnia‖. In: Revista do Brasil, fevereiro de 1940, anno 

III, no. 20 (p.51) 

 Uma personagem curiosa desse conto é a de Pelino, mestre-escola 

a quem todos se acostumaram a respeitar como homem que corrigia e 

emendava as maiores glórias nacionais. Era tido como sábio: 

 ―Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Candido de 

Figueiredo ou o Castro Lopes e de ter passado mais uma vez a tintura nos 

cabellos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado 

no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a 

dar dois dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Pelino 

avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos 

lábios de alguém escapava a menor incorrecção de linguagem, intervinha e 

emendava ‗Eu asseguro, dizia o agente do Correio, que...‘Por ahi, o 

mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica: ‗não diga asseguro, 

Sr. Bernardes; em português é garanto.‖
605

 

 Pelino é um homem caricato, de nacionalismo exagerado, que 

representa um intelectual gramático de forma um tanto quanto bizarra. 

Em O Homem que Sabia Javanês, um cônsul de nome Castello explica ao 

amigo como chegou a esse posto: Em busca de emprego, viu um anúncio 

que procurava um professor de javanês. Então estudou um pouco e 

aprendeu quase todo o alfabeto. Conseguiu o emprego de professor e fingia 

saber e ensinar o idioma. Como seu aluno era um senhor de muita 

influência, conseguiu-lhe o posto de cônsul. Castello é uma figura que 

consegue dar um jeitinho para viver, como diz seu amigo, ―neste Brasil 

imbecil e burocrático‖. 

 O tom satírico perpassa os três contos publicados na Revista. A 

ironia de Lima Barreto aparece sempre apoiada em traços da brasilidade, 

mesmo que este seja o desejo voluptuoso de imitar o estrangeiro ou o 

nacionalismo exacerbado de Pelino. 

Outros temas interessantes para procurar identificar a tentativa de 

instauração de um sentimento nacional através da seção ―Contos 

Brasileiros‖, são referentes a mitos, como Lampião e Maria Bonita, sobre 

quem Rachel de Queiroz escreve ― A Mulher de Lampião‖; a eventos que 

compõem a história nacional, como a batalha de Canudos, abordada por 
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José Maria dos Santos no conto de nome: ―A volta dos cães‖; e a lendas 

brasileiras como a do Boitatá, descrita por João Simões Lopes Neto, num 

conto homônimo à lenda. 

Dentre os contos publicados nesta seção é notória a predominância 

das obras deste último autor, um gaúcho de Pelotas, nascido em 1865 e 

morto em 1916. Entre outras coisas, fundou a União Gaúcha e foi capitão da 

Guarda Nacional. Enquanto a publicação média por autor é de um a três 

contos, este teve 13 contos publicados. Sua obra é marcada pela linguagem 

sulina característica e pelas freqüentes alusões à vegetação da região. As 

tramas por ele desenvolvidas se passam sempre em ambiente rural. 

 O gaúcho é marcado em seus contos como um homem 

profundamente sentimental, mas que não deixa transparecer suas 

inquietações a não ser num momento adequado para a ação, sejam elas fruto 

do amor ou do ódio. Românticos e sempre à espreita, os homens de João 

Simões Lopes Neto trazem consigo a sensualidade mesclada à violência. 

O ―Contrabandista‖ contém passagens que podem ser vistas como 

busca, na história e na questão agrária, por fundamentos dessa violência 

gaúcha: 

―... veio a guerra das Missões; o governo começou a dar sesmarias e uns 

quantissimos pesados foram-se arranchando por essas campanhas desertas. 

E cada um tinha que ser um rei pequeno... e agüentar-se com as balas, as 

lunares e os chifarotes que tinha em casa!... 

Foi o tempo do manda quem pode!... E foi o tempo que o gaúcho, o seu 

cavallo e o seu facão, sozinhos, conquistaram e defenderam estes 

pagos!...‖
606

 

O conto ―Trezentas Onças‖ aponta outro um aspecto importante da 

representação gaúcha deste autor, que é a relação de confiança e lealdade 

entre senhores e empregados. No caso deste texto, o empregado, a quem o 

patrão confia o transporte de dinheiro perde a guaiaca em que levava 

trezentas onças. Desesperado, retorna até o lugar que parou para banhar-se, 

onde acredita ter esquecido a bolsa, mas não a encontra em parte alguma. 
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 Diz: 

―Então senti o frio dentro da alma... o meu patrão ia dizer que o 

havia roubado!...roubado!...Pois então eu ia lá perder as onças!... Qual!... 

Ladrão, ladrão é que era!... 

E logo uma tensão ruim entrou-me nos miolos: eu devia matar-me...e já, 

aqui mesmo! 

Tirei a pistola do cinto; amartilhei o gatilho... benzi-me, e encostei no 

ouvido o cano, grosso e frio, carregado de bala...‖
607

 

Mas acaba se poupando da morte quando olha seu cão e lembra-se de seus 

amigos, olha para o cavalo e lembra-se da liberdade. Ao retornar, encontra a 

guaiaca na casa de seu patrão, que se ria dele. 

Há também várias as alusões à proclamação da Idependência e à guerra dos 

Farrapos nos contos de João Simões Lopes Neto. Sempre que remete à esse 

passado próximo, é lá que situa a origem da virilidade gaúcha. Todas as suas 

personagens que vão à guerra servir  à nação, o fazem com muita honra. 

 No conto ―Melancia – Coco Verde‖, Costinha é obrigado a deixar 

sua amada, Talapa, para ir à guerra. Mas fica então sabendo que ela se 

casará com outro, um primo da cidade . Prepara-se então para regressar 

mas... 

―... o clarim deu toque de alarma... e como p‘ra acoquinar o pobre um cabo 

veio a toda pressa chamar o Costinha, de ordem do comandante... Veja 

vancê que entaladela! 

Pelos altos da coxilha avistava-se uma partida do inimigo. O comandante 

então até deu ao Costinha uma prova de confiança, pois encarregou-o de 

uma carga sobre um flanco dos atacantes... 

E agora?!... 

[...] 

Diante do dever o moço engoliu a tristeza, e mesmo não quis desmoralizar 

desertando justamente naquela hora de pelea.‖
608
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Em Melancia—Coco verde, a distinção entre a figura do homem rural e 

aquele que vive na cidade também se faz presente. O primo de Talapa, 

aquele com que seu pai a queria casada, tinha uma casa de negócio na Vila, 

e assim foi descrito: 

―Esse tal era um ilhéu, mui comedor de verduras, e que para montar a cavalo 

havia de ser em petiço e isso mesmo, o petiço havia de ser podre de manso... 

[...] 

A moça chorava que se secava, quando caçoavam-na com o primo e o 

casório. 

Era mesmo uma pena, lhe digo,... casar uma brasileira mimosa com um 

pé-de-chumbo, como aquele desgraçado daquele ilhéu...só porque ele tinha 

um boliche em ponto grande!...‖
609

 

* * * 

 Como já foi dito anteriormente, a empresa de identificação 

nacional, da qual são agentes os componentes da elite intelectual, marcou a 

fundo a Revista do Brasil. O espaço chamado ―Contos Brasileiros‖ não 

apenas comportou um conjunto de textos de autores nacionais. Mais do que 

isso, dedicou-se a divulgar contos que buscassem retratar a diversidade dos 

homens brasileiros, que em síntese, dariam forma ao Brasil. 

Elegemos como temas para discussão do processo de construção de 

uma nacionalidade, a língua, a Geografia (ressaltada como caracterização 

física e, portanto única à cada região), a etnia e a História comum. 

No que diz respeito à língua nacional, naquele momento a mesma 

ainda não se encontrava absolutamente normalizada, mas já se apresentava 

delineada em função do longo período de acirrados debates em torno de sua 

estruturação. A questão da língua aparece como um ponto a ser ressaltado 

neste conjunto de contos uma vez que os mesmos apresentavam, de forma 

escrita, prosódias que não eram, de maneira alguma, padronizadas ou 

regulamentadas em toda extensão do país. 

 O uso da linguagem carregada de regionalismos parece tentar 

apontar, numa revista de significativa circulação, riquezas de um país que se 

pretende uma grande Nação, pulverizada de pequenas autenticidades. 

                                                           
609

 Id Ibd. (p.55) 

A idéia é de uma Nação autóctone que comporta, dentro de si, várias 

culturas distintas. E estes elementos particulares, estas pequenas culturas, 

sob a forma una de Brasil, representam e significam uma identidade 

passível de ser colocada diante de outras, externas, estrangeiras. 

 Cada uma destas culturas, que por vezes se parecem tão pouco, que 

apresentam hábitos, valores e modos de vida bastante variados, podem ser 

vistas como areias de diferente textura, ou cor, mas que, se percebidas de 

fora, formam um desenho. Completam-se e interagem para compor uma 

brasilidade, dentro de uma garrafinha de vidro que não se confunde com as 

outras ao seu lado. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ―LIVROS, REVISTAS E A 

COLEÇÃO BRASILIANA: A NACIONALIZAÇÃO DA CULTURA 

NOS ANOS 30 E 40. 

 

O PROJETO CULTURAL ESTADO-NOVISTA PELAS PÁGINAS 

DA REVISTA DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS   

 

 João Paulo Lopes 

 

  O presente trabalho, faz parte e está sendo gestado dentro do 

Projeto Integrado  ―Coleção Brasiliana: Escritos e Leituras da Nação 

(1931-1941)‖, que é coordenado pela professora Eliana Dutra  e do qual faz 

parte diversos outros alunos e professores do Departamento de História da 

UFMG. Com esse resumido texto, tento articular algumas possibilidades 

para o conhecimento histórico, através de algumas indagações, colocações e 

abordagens, a partir da minha fonte, que é a revista da Academia Brasileira 

de Letras. Minha pretensão é expor-lhes alguns apontamentos que estão 

sendo vislumbrados até então. Mas de modo algum os considero 

conclusivos, visto o estágio intermediário do trabalho, que está sendo 

esculpido com o cuidado e esforço para uma tessitura mais sólida e firme do 

meu objeto, embora certo de que nenhuma análise histórica responde a si 

mesma e acaba-se no momento de sua conclusão. O trabalho que se segue, 

vem no encalço de estudo na área da cultura política, sem se desprender do 

seu aspecto articuladamente cultural. 

Bem, foi durante o trabalho de levantamento de dados para serem 

remetidos às análises e discussões para esses projeto maior, que é o da 

Coleção Brasiliana que eu, felizmente,  deparei-me com a revista da 

Academia Brasileira de Letras e fiquei instigado com a riqueza que essa 

fonte transmitia, condicionando-me logo depois da sua apreciação imediata, 

a  uma série de questionamentos e problemas, os quais me atraíram para 

uma releitura da revista, após esse contato inicial; contato este que me 

fornecera informações necessárias para esse primeiro momento. 

Essa atração não veio realmente pelo detalhe gráfico, nem por 

nenhum formato que fosse realmente chamativo da publicação, que se 

mantém extremamente simples no decorrer da sua aparição, que vai de 1910 

a 1948.  O interesse veio da leitura de suas páginas, na constatação do 

conteúdo dos seus volumes trimestrais; conteúdo com temas provocantes e 

que deram-me ―munição‖ suficiente para iniciar uma análise mais 

consistente da revista e que eu limitei simplesmente à temática cultural, no 

período das décadas de 30 e inicio da de 40.  Sendo a revista, publicação de 

uma das instituições mais representativas de um identificação nacional no 

âmbito intelectual e promovida a ―guardiã fiel da cultura‖, como figura 

pelas páginas de um dos seus números em 1931.    

Além do mais observei que na Academia os nomes que aí estão e 

que vão ocupando as cadeiras, que se tornam vagas, estão escrevendo na 

revista, com artigos e pequenos ensaios sobre variados temas, além do que, 

na publicação é reconstituída fielmente várias conferências desses 

intelectuais sobre indícios culturais da nossa singularidade nacional. Na 

revista é possível se pautar sobre os indicativos da movimentação desses 

intelectuais dentro da Academia e em outros espaços estratégicos de 

cooperação, consagração e rivalidades intelectuais. Chama atenção também 

os debates gerados sobre diversos temas acompanhando através dos 

resumos das sessões realizadas e as situações corriqueiras que essas 

reuniões representavam e também da ritualística por detrás da inserção 

desses novos nomes ao ambiente da Academia , delineando-se como uma 

peça encenada com poucas mudanças no script. É de se relevar, porém,  que 

os membros que compõem a Academia entre esses anos 30 e 40, período 

que deflorava-se como de grande interesse para a questão cultural no 

ambiente gerado pelo Estado Novo e até mesmo antes dele, são nomes já 

consagrados dentro da esfera intelectual,  e outras esferas que 

interseceiam-se dentro e por essa conjuntura.  

Esses intelectuais agem nesses espaços em busca da afirmação de 

sua consagração intelectual, sendo que a própria entrada na Academia, 

denota essa prerrogativa. Como diria Pierre Boudieu, em um dos capítulos 

do livro ―Problemas do Estruturalismo‖, a Academia seria ― o local que tem 

pretensões de monopólio de consagração dos criadores contemporâneos‖, 

contribuindo ―para organizar o campo intelectual numa relação com a 

ortodoxia por uma jurisprudência que combina a tradição e a inovação‖. 
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Assim é possível identificar a área de trânsito desses intelectuais durante 

esses anos, constituindo a Academia um locus privilegiado de sociabilidade 

entre esses autores diversificados, como verifica Hélio Lobo em um dos 

seus artigos na revista e que indica a variedade compositiva da Academia, 

no ano de 1936: ― Há sobre aqueles tectos um pouco de tudo, não 

constituindo a maioria de homens propriamente letrados [...], é que 

instituída sob o modelo francês, a academia reflete a cultura do país nos 

vários ramos em que se divide, com poetas, advogados, militares, 

sacerdotes, historiadores no seu seio. [...], o seu poder de atração estão na 

variedade da sua composição.‖ Durante esse período, entre 30 e 40, os 

nomes que a compõem e que nela vão entrando, são por si só bastante 

interessante para um olhar mais atento para a Academia Brasileira de 

Letras. Nomes como Afonso Arinos, Afrânio Peixoto, Múcio Leão, 

Joaquim Ribeiro, Oliveira Viana, Roquette Pinto, Medeiros e Albuquerque, 

Hélio Lobo, Gustavo Barroso, Xavier Marques e o próprio Getúlio Vargas, 

dentre outros. 

Esses construtores de ilusões e de conhecimento, são por vezes 

interpretes da realidade brasileira, numa aptidão para o reconhecimento da 

Nação como passível de soluções que lhe definissem um caráter de 

modernidade e civilização, que nos colocasse no palco mundial das grandes 

nações, participando ativamente nessa reavaliação da nossa nacionalidade. 

E a questão perpassa o nível cultural como um dos elementos elevados 

nessa ―reinvenção‖ das bases fundantes da nossa identidade nacional.   

Nota-se que essa discussão a cerca da nacionalidade é bem antiga, 

remete ao inicio do século XIX logo após a Independência, provocativa de 

grandes debates sobre as expressões e impressões brasileiras e aos caminhos 

a serem percorridos para nos assegurar o  lugar de  uma ―civilização nos 

trópicos‖.  Essa temática nacional perpassa pela virada do século XX e 

chega  até a década de 30 com um acúmulo de idéias justapostas e 

transpostas, acalentadas sobre as diversas tendências de legitimação desses 

discursos que se embasam sobre diversos olhares: antropológicos, 

sociológicos e históricos. Dentre esses ―estudiosos da Nação‖, muitos deles 

são membros da Academia Brasileira de Letras. 

 Em fins do século XIX, a academia é formada a partir das experiências 

e expectativas dos intelectuais reunidos em torno da Revista Brasileira e 

como figura em seu estatuto, tem por finalidade básica a ―cultura da língua 

nacional‖. A ―Casa de Machado de Assis‖, numa elogiosa evocação ao seu 

primeiro presidente e um dos seus fundadores, inspira-se, como já dito, no 

modelo da academia francesa, sendo a influência francesa muito penetrante 

e atraente para esses intelectuais, que tinham por definido aspirações 

europeizantes para a cultura brasileira na época de fundação da academia. 

Não de modo rígido e unívoco, esses pontos de vistas vão se moldando aos 

novos tempos, porém pouco se distanciando dos ares conservadores que a 

Academia representava  

A revista da ABL começará a circular a partir de 1910, e na 

advertência de estréia da publicação é definido que apesar do atraso de tal 

veículo de comunicação da instituição, ― a revista será a expressão de sua 

atividade [da Academia] e o meio de comunica-la todo o país e de facilitar 

ao mesmo tempo aos que cultivam as letras, o mutuo conhecimento‖. Os 

intelectuais propostos ou até mesmo íntimos da discussão sobre a questão 

nacional, que já está sendo gestada desde períodos bem anteriores ao Estado 

Novo estão lançando artigos, conferencias e pequenos ensaios, que 

aparecem na Revista, tendo na cultura, boa parte das discussões a respeito 

da nossa identidade preterida.  

  Novos tempos configuram uma nova realidade para a dimensão dos 

membros que ocupam lugares na academia, identificando-a como local 

cultural dinâmico e legítimo, e por ora estratégico. Como ―locus‖ 

privilegiado de representação cultural, a Academia Brasileira de Letras se 

reveste constantemente de novos pontos de identificação, heterogêneos e 

até mesmo heterodoxos entre alguns de seus componentes numa 

contrapartida das tendências gerais da organização, permeando as análises 

culturais em seus diversos apontamentos, transpassando pelos ecos 

vindouros de outros meios e outros  tempos, auxiliando nesse caldeamento 

intelectual que se verifica.. 

  Bem, é possível captar uma tentativa de recomposição da instituição 

como espaço privilegiado de representação da cultura nacional, numa 

relativa adaptabilidade aos novos tempos políticos, sem colidir com uma 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 302 

atmosfera sutilmente conservadora que a encobre. Na própria renovação do 

quadro de membros que compõe a academia, é perceptível alguma 

articulação para que esses novos nomes sejam assimilados a uma 

legitimidade de expressão cultural, como já disse antes. Não corresponde 

isso uma indicação de modernização; o conservadorismo, lhe anunciava 

como antes, as mesmas expectativas, mas porém garantindo-lhe a primazia 

de reconhecimento intelectual, pelo menos em termos simbólicos.  

Há uma intensa movimentação desses acadêmicos entre esses 

vários espaços de produção, reunião e discussão dos temas que engendram 

esse contexto estado-novista, nessa retrospectiva reinventiva, nessa 

rememoração necessária e idealizada por vezes, de identificação das nossas 

características nacionais. A própria estrutura administrativa-burocrática que 

inicia-se, com novos órgãos relacionados ao meio cultural é espaço de 

adesão e de locação desses intelectuais, como Sérgio Micelli, interpreta em 

seu livro ―Intelectuais e Classe Dirigente‖, embora eu não concorde com o 

principio do autor que insiste em identificar o Estado como algo fixo e 

prontificado a irradiar um magnetismo apelativo e atraente para que esses 

intelectuais se convertam de modo concordante com a ideologia 

estado-novista, quando na ocupação desses espaços funcionais criados. 

Para não ficar muito disperso e superficial eu tive que escolher a 

questão da língua como indicativo cultural, tradutor de uma unidade 

nacional. Pelas páginas da revista é presente e persistente a idéia da 

Academia como ―guardiã da língua nacional‖. Desse ponto de vista é 

possível partir de toda uma configuração do problema ortográfico que há 

muito se ressalta na publicação, como algo destituído de qualquer regra e 

aplicado de forma totalmente anárquica na grafia da língua portuguesa. A 

partir disso há todo um permanente esforço para a resolução desse 

problema, que é cabido como uma atribuição intrínseca da Academia.  

O momento político logo após o golpe de Estado de 1930, com suas 

tendências de reformas, um espécie de ―Reformomania‖, abre espaço para a 

necessária e pretendida reforma ortográfica. Em 1931 um acordo entre a 

Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa 

estabelece uma padronização ortográfica entre os dois países, Brasil e 

Portugal, que é homologado pela constituição de 1934. Tânia de Luca, em 

seu livro ―Revista do Brasil: diagnósticos para a Nação‖, identifica esse 

momento como ―o inicio da ingerência do Estado Brasileiro na questão da 

ortografia‖. Esse acordo, como transparece na revista, não cessará a 

discussão, nem tão pouco outros anseios e divergências calorosas que se 

firmam como grandes temas da publicação no período em questão, temas 

como a defesa e a conseqüente contestação de uma língua enunciada e 

preterida como brasileira, relevando os traços marcantes da nossa prosódia 

e diferenciação e incrementação vocabular. Em 1943, Gustavo Capanema, 

Ministro da Educação, em conferência na academia, ainda retorna ao tema, 

por causa da dificuldade de aplicação das regras estabelecidas pelo acordo 

ortográfico, que porém se pretendia solucionável, por intermédio mais uma 

vez da Academia. 

É recorrente na publicação uma possibilidade ou não de sustentação 

de uma singularidade lingüística em contraposição à matriz portuguesa, 

reflexo das posições tomadas pelos acadêmicos, tendendo alguns à defesa 

de uma língua brasileira que nos condicionaria a uma emancipação cultural 

da Antiga Metrópole; outros insistirão numa conclusão de relativa 

diferenciação para o caso brasileiro de uso de um português ―aculturado‖ e 

―aclimatado‖ às nossa condições mesológicas e  nossa singularidade da 

formação histórica, mas não suficiente para viabilizar a constituição de um 

idioma eminentemente nacional. E também havia a ala dos mais 

conservadores, não abrindo mão das regras vernáculas do português, 

menosprezando a adoção dos ―brasileirismos‖. Essa discussão se sucede de 

forma intensa, calorosa, nessa atmosfera de resignificação dos elementos de 

constituição da nacionalidade, sendo esse o ponto mais tratado na páginas 

da Revista durante todos esses anos. O caso brasileiro, no que tange aos 

elementos que pudessem se encarados como identitários, a língua é o meio 

por vezes solucionável para essa averiguação, mesmo se relevando as 

diferenciações regionais de pronúncia e as gírias que a incrementam. 

Hobsbawn fala que ―o tamanho dessa área de comunicabilidade comum 

potencial pode variar consideravelmente‖. Ele usa potencial, aqui como 

sinônimo de propensão  de uma elevação da língua para um âmbito de 

caracterização nacional. Porém, dado a dimensão continental do país, a 

língua aparece mais explicitamente como tradutora de uma possível 
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unidade, ao lado do território. Angela de Castro Gomes, no seu livro 

―Historia e Historiadores‖, numa interpretação de Hobsbawn, ―destaca que 

a afirmação da língua e da cultura identifica-se com a afirmação da 

autonomia do Estado-nação, tanto no sentido político (a conquista da 

Independência), quanto no econômico (a luta pelo desenvolvimento) e no 

cultural (a negação da dependência do outro e a busca da singularidade)‖.                         

         O Brasil dos anos 30 e 40, passa pelas duas últimas situações, 

que dão a tônica ao caráter nacionalista, uma vez também que no momento 

da Independência a questão idiomática nem sequer representava algum tipo 

de busca de identificação.  Para corroborar essa afirmação de Angela de 

Castro Gomes,  é interessante uma passagem do discurso de posse de 

Getúlio Vargas na academia, em 1943 que muito se aproxima dessa 

questão. Ele assim disse: 

―O Brasil realizou sua emancipação política, constrói agora a sua 

emancipação econômica e inicia, finalmente a sua emancipação cultural. A 

responsabilidade dessa magna tarefa têm de recair necessariamente sobre os 

intelectuais e os homens de pensamento. A Academia Brasileira de Letras 

não reúne a todos, mas dispõe de meios para congregá-los, oferecendo o 

exemplo de seus ilustres membros.‖ 

Por sua vez é interessante também notar que a entrada de Getúlio 

Vargas para a ABL, em 1943, considerando um ato carregado de caráter 

simbólico consistente no intuito de indicar uma simbiose entre o Estado, 

personalizado em torno de Getúlio Vargas, e a questão da cultura, que esse 

mesmo Estado a reformula e a quer sob os seus auspícios, dada a 

intencionalidade autoritária de então, que não deixa de ser criadora além de 

interventora. Outros feitos do governo para com a questão cultural são 

mencionados na Revista. Por exemplo, no artigo de Múcio Leão: 

―Homenagens a Getúlio Vargas‖, de 1944, onde é afirmado de forma 

elogiosa, as contribuições advindas ao campo cultural numa esfera 

nacional, com a criação de órgãos reguladores desse meio, como o Instituto 

Nacional do Livro (INL) e o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN). 

Um outro momento importante para observarmos essa simbiose 

entre Estado e Academia é a passagem em 1939, do centenário de Tavares 

Bastos, onde consta na comemoração de tal acontecimento e é refletido na 

revista o que se segue: ―O governo atual da República houve por bem 

decretar oficialmente o centenário de nossos pró-homens no domínio do 

gênio‖. Derivado desse procedimento comemora-se os centenários de 

Machado de Assis, Tobias Barreto, de Carneiro Ribeiro e outros nomes de 

grande expressão no decorrer desses anos seguintes. Evocar esses nomes 

era garantir-lhes como exemplos e modelos a serem seguidos, 

promovendo-os a edificadores de uma intelectualidade nacional. Nessa 

mesma perspectiva operacional de reencontro dos nossos caracteres 

nacionais, dentro dessa esfera intelectual e cultural, é também instigante um 

artigo de Afrânio Peixoto, intitulado ―Sobre a Cultura Brasileira‖. Nesse 

artigo o acadêmico, em retrospectiva, indica vários brasileiros tecedores de 

uma produção intelectual genuinamente nacional, numa linha lógica que 

inclui Gregório de Matos, Alexandre Gusmão, Antônio Vieira, José 

Bonifácio, José de Alencar e Euclides da Cunha, vinculada a um conceito 

de Nação brasileira preexistente, que é incabível, mas consonante de um 

resgate inventivo de nossa cultura, sua vivacidade e potencialidades 

Bem eu termino constatando que os apontamentos que inicialmente pude 

indicar como  forma de encontrar outros pontos da questão cultural no 

período do Estado Novo são constatações primárias e não definitivas. 

Estando passíveis de revisão e aprofundamentos teóricos mais objetivos. 

Mas revelo que a inspiração maior é remontar a esses tempos, através de 

escolhas e seleções de fontes, e tentar sempre buscar os pontos obscuros, 

que às vezes, deixam de serem percebidos, mas que podem ser úteis para o 

conhecimento histórico. Uma vez que é impossível encarar a História num 

único sentido e de vê-la somente com um único olhar, ou mesmo nem 

sequer vê-la, visto a sua dimensão e suas possibilidades interpretativas e 

reinterpretativas.  
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA 

E MODERNIDADE 

 

MANOEL BOMFIM E A IDENTIDADE NACIONAL BRASILEIRA 

 

José Carlos Reis – UFMG  

 

Manoel Bomfim (1868-1932), sergipano, com formação em 

medicina, escreveu ―América Latina: Males de Origem (1905), ―O Brasil 

na América‖ (1929), ―O Brasil na História‖ (1930), ―O Brasil Nação‖ 

(1931). Em 1935, Carlos Maul reuniu alguns fragmentos de seus textos em 

―O Brasil‖, que apareceu na Coleção Brasiliana. Nós examinaremos esta 

antologia de Maul. Em uma linguagem radicalmente rebelde, apaixonada e 

ressentida, ele faz o elogio da Nação brasileira e de seus maiores 

representantes, e lamenta vivamente a sua repressão e massacre pela 

Metrópole, no período colonial, pelos seus herdeiros e continuadores do 

Império e também, para ele, infelizmente, pelos falsos revolucionários da 

República. A Nação brasileira, que cedo se consolidou na luta contra os 

holandeses, foi seguidamente derrotada pelos políticos portugueses 

coloniais e pelos políticos do Império luso-anglófilo que os sucederam. As 

grandes datas do Brasil seriam as da revolução nacional derrotada: 1789, 

1817, 1824, 1831, 1889. A Nação brasileira, de identidade clara e bem 

definida desde o século XVII, unida e solidária desde o início, nunca pôde 

se expressar plenamente, nunca pôde vir à luz, pois dominada e parasitada 

pelo modelo administrativo do Estado bragantista. Para ele, a Nação 

brasileira não venceu ainda e vive soterrada pelas elites herdeiras da 

metrópole bragantina. Bomfim põe-se ao lado de um Brasil derrotado e, por 

isso, o tom apaixonado da sua análise.  

Aqui, apresentaremos a sua tese sobre o lugar do Brasil na América e na 

história universal, procurando preservar a sua própria linguagem. O que nos 

chama a atenção é a originalidade e a ousadia da sua interpretação do Brasil.  

DENÚNCIA – A Deturpação da História Universal pelas Nações 

 

Os grandes povos defendem a própria história. Eles se servem da 

história para exagerarem a sua grandeza nacional. A expansão de um povo 

leva-o a enobrecer-se, ampliando os seus feitos, dando-lhes significação e 

valor muito além da realidade. Os franceses contam uma história em que 

Luis XIV é central para o destino da humanidade. Os ingleses se acham 

mais gloriosos. Holandeses e alemães não menos. A história universal tem 

como centro a história desses povos. Há tantas histórias universais quanto 

nações européias, que, representando-se como ―civilizadas‖ e ―modernas‖, 

se imaginam os centros de gravitação das outras tradições. Os seus 

historiadores nacionais atribuem ao seu povo a centralidade humana. Cada 

povo engrandece o seu próprio esforço. Para isso, não hesitam em deturpar 

a história. E criam uma história universal sem nexo, incoerente, repleta de 

milagres ilógicos. 

Por exemplo, a França, talvez a mais presunçosa. Ali nasceu a 

sociologia, primeira expressão do positivismo. Nada é menos positivo do 

que a tese comtiana da evolução do espírito humano em 3 estados. A obra de 

Comte é genial, mas incompatível com a flexibilidade da vida, pois 

generalizadora e preconceituosa. A sua intenção era simpática: dar a 

fórmula, a mais perfeita, da socialização humana. Mas, o resultado é o mais 

antipático, pois avesso à verdadeira humanização da espécie. Sua doutrina 

não absorve imprevistos e novos aspectos da evolução social. A 

mentalidade média domina o gênio individual. A atividade individual se 

subordina ao gênio coletivo, ao meio social. A individualidade não conta. O 

francês é pouco acessível ao que lhe é estranho, preferindo enquadrar o 

novo em generalizações claras e vazias. As suas teorias nascem de 

observações escassas, superficiais, incompletas e mal induzidas. Tudo 

termina com o sucesso da história dos franceses. Tudo ocorreu para que, 

finalmente, os franceses vencessem e salvassem a humanidade! A história 

universal se reduz ao critério estreito dos franceses. Mas, avaliar a 

humanidade a partir da França é produzir juízos impróprios. Tudo o que não 

tem influência francesa é eliminado, sendo considerado como ―bárbaro‖, 

―primitivo‖, não civilizado.  

Apesar disso, o reduzido critério histórico dos franceses tem tido 

sobre nossos julgamentos históricos efeitos mais acentuados do que deveria. 
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E isto se explica porque nas lutas pela liberdade política, a França foi 

valiosa. O vigor intelectual dos seus enciclopedistas foi forte. A influência 

revolucionária apoiou nossas reivindicações de soberania. Vimos a nossa 

história pelos olhos dos críticos franceses. Entregamo-nos à orientação do 

espírito francês. Fomos caudatários de suas doutrinas. Tropegamente 

exaltados! Não éramos capazes de observação própria, mas de uma 

assimilação pronta. Olhávamos a nossa história com um critério de 

empréstimo, sem considerarmos a nossa tradição efetiva. Grande parte dos 

conceitos em que consagramos heróis e feitos são reflexos imediatos, 

modelagens passivas, de idéias francesas. Tiradentes é um herói francês! 

Contamos a nossa história nos perguntando se eles nos aprovariam. Os seus 

dogmas perturbaram a apreciação da nossa história. Conceitos inaplicáveis 

mesmo na França, nós os aplicávamos implacavelmente a nós. 

Analisávamos o Brasil com doutrinas alheias às condições da nossa 

formação. Não tínhamos a possibilidade de um critério justo. O Iluminismo 

e o positivismo não reconheciam o índio. Com eles, não se sabe o quão 

importante o índio foi para o Brasil. Por causa da influência francesa, 

denegrimos esta raça, que foi absorvida e está presente nos corpos e cultura 

brasileiros. No positivismo, não há lugar para o caboclo, para o mestiço, 

indiferentes ao progresso, alheios às hierarquias, intuitivos e místicos.  

Por mais ―libertários e civilizadores‖ que sejam os critérios 

franceses, eles são exteriores à nossa tradição e deturparam a nossa história. 

Eles diminuem os valores brasileiros. Se avaliarmos a civilização brasileira 

com os critérios europeus, ela nos parecerá insignificante, nula. Os grandes 

quadros da história universal, pintados por franceses e europeus, não 

concedem nada à tradição brasileira. Na hierarquia dos povos, o Brasil é 

posto entre os menores e mais selvagens. Acham até irrisório que o Brasil 

pretenda ter lugar na história da humanidade! Eles nos afundam na 

depressão histórica. Falam do Brasil como uma simples e passiva matéria 

plástica, produto de energias estranhas. A história moderna faz o elogio das 

grandes nações européias e nos esquece arbitrariamente. Por isso, ela é 

inconseqüente e ilógica. 

Internamente, muitos brasileiros compartilham este ponto de vista 

negativo externo e negam o valor dos que fizeram o Brasil, condenando 

heroísmos, infamando brasileiros grandiosos, nobres e eficazes. Esta 

avaliação negativa do Brasil, feita por brasileiros, é herdeira da influência 

de uma metrópole decaída, sem energia, que instrumentalizava a vida 

brasileira para os seus ganhos egoísticos. O Brasil passou grande parte da 

sua vida sob o domínio de uma metrópole decadente, domínio este que a 

Independência e a República vieram consolidar. O deletério Estado 

português se transmitiu ao Brasil, infeccionando-o. O Brasil que recebemos 

trouxe um passado enraizado nos sedimentos podres de séculos de 

bragantinismo. A política brasileira foi sempre um monstruoso e informe 

oligarquismo, mesmo no regime republicano. Oligarquias de parentes que 

vivem para o ventre! Oligarquias que soterram e asfixiam a Nação 

brasileira.   

 

O ―MITO DE FUNDAÇÃO‖ DA NAÇÃO BRASILEIRA 

 

Se esta é a história universal que nos é ensinada, quantos brasileiros 

saberão como se fez o Brasil? É indispensável refazer a história que aí está, 

deturpada, dominada pelo elogio imbecil e suspeito, lembrando-se do que 

deveria ser esquecido, esquecendo o que deveria ser lembrado, 

desconhecendo os nossos interesses morais e patrióticos. Opacos relatos de 

governadores, anotações de uma política espoliadora, não poderiam contar 

como aqui se organizou a vida, como se fez uma nação. Qual a primeira 

revelação do que é a tradição distintamente brasileira? De tantos atentados à 

nossa tradição, ela se desintegra. A tradição que vale como consciência 

nacional não pode subsistir se nela se insinuam motivos que a contrariem, 

minando-lhe a coerência de desenvolvimento.  

Para Bomfim, o Brasil glorioso está na origem. Ele propõe que nos 

inspiremos no vigor dos primeiros anos, que retornemos à nossa gloriosa 

origem! Ele conclama os brasileiros a contemplarem a sua primeira história, 

para exaltado conforto do espírito, para, nutridos dessa tradição, terem a 

segura direção e a confiança no progresso. No início, o Brasil resultou do 

esforço individual, das empresas particulares, brasileiras, que o tornaram 

poderoso. Com esse entusiasmo é que se deve fazer a história da nossa 

tradição, para que se realizem os seus fins grandiosos. Esqueceremos 
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misérias e torpezas e teremos o destino merecido como confirmação do que 

nos foi anunciado na origem.  

 Bomfim sustenta que o lugar do Brasil na história universal é 

central! Ele irá marcar a situação original e superior que ocupamos na 

história universal. Para ele, o Brasil modelou a América. Uma história que 

procure conhecer a singularidade da América do Sul encontrará o papel 

essencial desempenhado pelo Brasil. Será parvoíce de orgulho nacional?, 

ele se interroga. Para não deixar dúvidas, conta a história do Brasil na 

América, como ele a vê. Quando espanhóis e portugueses pretenderam 

controlar as terras descobertas, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo. 

A maior parte da América coube aos espanhóis. Mas, os outros países 

europeus contestaram o Tratado de Tordesilhas e investiram sobre os 

territórios americanos. Houve alternâncias nas ocupações da América. Não 

se tinha certeza a qual povo europeu caberia as partes da América. Não era 

evidente que o norte seria dos ingleses. Havia disputa com espanhóis e 

franceses. A Espanha perdeu toda a América do Norte. No sul, a 

colonização teve um caráter mais definitivo desde o começo. Flutuou, mas 

Portugal e Espanha garantiram o Tratado de Tordesilhas. O continente 

americano foi palco de intensas lutas entre os europeus e, nestas lutas, o 

Brasil teve um papel de potência universal!  

Portugal contou pouco nesta primeira história da América do Sul. O 

que era português foi defendido por uma nascente tradição brasileira, 

patriótica e eficaz. Situado o Brasil na parte mais acessível da América do 

Sul, a América espanhola garantiu-se por trás do Brasil. O grande feito na 

América do Sul foi a manutenção para a tradição portuguesa das suas largas 

costas. A França tentou muitas vezes se apossar delas. A França conquistou 

o Canadá e outras colônias. Ela tinha todas as condições e motivos para 

lutar pelo Brasil. A sua pirataria era eficiente. A Holanda, por seu turno, 

criou Cias. Ocidentais e Orientais de pirataria. Era uma pirataria de Estado, 

que apresava navios e riquezas. Os piratas eram oficiais! A origem do 

grande império britânico era a pirataria. Dizia-se que o pirata era corajoso, 

aventureiro, valente. Era pirata! O Brasil foi invadido pelas grandes 

potências européias, nos séculos XVI E XVII. E constituiu-se como Nação 

ao derrotá-las! No Brasil, os poderosos exércitos franceses só conheceram 

fracassos. Pernambuco foi o único no mundo a expulsar os piratas 

holandeses. Isto ocorreu porque a Holanda estava decadente? Não. Foi o 

vigor da nova nação. No resto do mundo, o poder holandês era incontestado. 

Os insurgentes brasileiros derrotaram a poderosa Holanda! Os brasileiros 

foram os primeiros a imporem a derrota a holandeses e franceses.  

O poder holandês e francês não era só militar, mas riquezas, apuro 

intelectual, superioridade política. França e Holanda tinham poder sobre as 

grandes nações européias. E sobre as Índias. Os holandeses pretendiam 

conquistar o Peru, as riquezas espanholas, e por isso invadiram o norte do 

Brasil. Mas, o ânimo brasileiro protegeu as colônias de Castela. O Brasil fez 

recuar as potências européias. Ao fazê-lo, decidiu a sua sorte e a de toda a 

América do Sul. A Espanha defendia mal as suas colônias – perdeu as 

Guianas, a América do Norte e as ilhas do Mar das Antilhas. A Inglaterra 

tomou-lhe a melhor parte. 

A tese de Bomfim é a de que o Brasil modelou a América do Sul e 

influenciou decisivamente na distribuição do resto do Novo Mundo. É uma 

tese excessiva?, ele próprio se questiona. E conclui que não, pois a América 

do Norte foi tomada à Espanha pelos mesmos piratas que foram expulsos 

daqui. Ele concede que são conjecturas, mas vê nelas uma forte necessidade 

lógica. Além da vitória pernambucana, ele acentua também a vitória dos 

paulistas sobre a Espanha. Estes conquistaram grande parte do território 

espanhol na América do Sul. A vida espanhola do Rio da Prata foi modelada 

pelos paulistas.  

A sociedade brasileira foi a primeira americana colonial. Os limites 

do Brasil em suas linhas gerais estão fixados desde o século XVII. A 

história fez a geografia brasileira. Os limites do território foram desenhados 

pela efetiva ocupação por brasileiros. Se o Brasil caísse em mãos 

holandesas, inglesas, francesas, a América do Sul teria uma outra história, 

que não se pode conjecturar seriamente como seria. A América do Sul não 

seria ibérica, mas múltipla. E quais as conseqüências sobre o destino da 

Europa? França e Holanda ficariam mais fortes contra seus inimigos 

europeus. Seria tudo bem diferente.  

No século XVII, o Brasil já era uma pátria nova. Para ele, a 

influência do negro na alma brasileira foi menos pronunciada do que parece, 
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pois ele chegou tarde, apenas no século XVIII. No século XVII, portugueses 

e indígenas já tinham definido a identidade da Nação brasileira, na reação 

ao holandês e francês e na expansão pelo sertão. A defesa de Pernambuco 

foi a de uma nova pátria. Foi uma vitória brasileira e não portuguesa. A 

metrópole foi derrotada junto com os holandeses. Surgiu uma nova paixão 

patriótica, uma nova civilização, uma nova identidade nacional. A nova 

nação foi a primeira da América. O Brasil começou a vida civilizada na 

produção agrícola, humanizando as paisagens, prendendo ao solo os que 

para aqui vieram. Graças à energia dessa primeira população, os colonos 

realizaram visíveis progressos. Os primeiros colonos vinham fazer 

exploração estável, pois não havia riqueza para saque. Trouxeram a cana de 

açúcar. Pernambuco foi a terra mais rica do Brasil. Olinda era a cidade mais 

luxuosa. A prosperidade no século XVII foi grandiosa. Numerosos 

cristãos-novos vieram para cá. Enquanto as Índias minguavam, o Brasil 

crescia. 

Enfim, o Brasil teve um papel central na história do mundo moderno 

e os historiadores precisam tratar disso e não de pequenices, mínguas de 

história. A valentia e o patriotismo brasileiros contra os estrangeiros 

consolidaram a Nação brasileira. Nomes brasileiros: Cavalcanti, 

Albuquerque Maranhão, Bento Maciel, Soares Moreno. São heróis 

brasileiros. Homens afeitos ao Brasil. Esse exército foi a primeira afirmação 

da colônia e a maior defesa contra ataques estrangeiros. Os brasileiros 

tinham uma ação própria, autônoma. Tomavam a decisão da guerra e da 

trégua à revelia da Metrópole. A energia dos primeiros colonos não serviu 

apenas para defender a posse da terra, mas para fazer dela uma pátria, 

habitação propícia e definitiva das gentes aqui formadas.  

Os historiadores brasileiros precisam tratar da projeção do Brasil 

sobre o mundo. A história brasileira não é inferior a nenhuma outra. O 

Brasil faz parte da história da conquista do Atlântico e da América. Da ação 

dos primeiros brasileiros derivaram conseqüências muito mais fortes do que 

as conquistas de Alexandre!  

 

CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 

 

A interpretação do Brasil de Manoel Bomfim quer ser a favor da Nação 

brasileira, defende os interesses populares contra os das elites, propõe uma 

radicalização democrática contra a tradição secular de espoliação e 

exclusão da população brasileira do seu próprio país. As suas teses rebeldes, 

solitárias em sua época, abrem o horizonte brasileiro para a integração 

democrática da Nação. Entretanto, apenas para esboçar um necessário 

distanciamento crítico, a sua visão do Brasil não conteria alguns riscos? Ele 

não estaria, por exemplo, cometendo o mesmo erro que denunciou nas 

outras nações, o de deturparem a história universal em benefício próprio ao 

se colocarem como centro da humanidade? Ele não teria uma concepção 

essencialista, metafísica, mítica, da identidade nacional brasileira? A sua 

interpretação radicalmente nacionalista não poderia levar à xenofobia, à 

recusa da alteridade cultural, a projetos político-sociais autoritários? A sua 

interpretação do Brasil pode ser apoiada pela documentação do Brasil 

colonial? Teria credibilidade a análise histórica construída com uma 

linguagem apaixonada como a sua? Enfim, será preciso definir o alcance da 

sua análise do Brasil e até onde podemos seguir em sua companhia.   
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COMUNICAÇÃO COORDENADA:OLHARES DISTINTOS SOBRE 

MINAS: DO TRIÂNGULO MINEIRO À ZONA DA MATA 

 

A CRIMINALIDADE EM MINAS GERAIS: O CASO DE 

UBERABA, 1890-1940
*
 

 

Marcelo de Souza Silva
**

 

 

O estudo da criminalidade, quando feito em perspectiva histórica, 

tem o potencial de revelar um conjunto de valores e padrões sociais 

imprescindíveis para o conhecimento da dinâmica social de uma 

comunidade em um período determinado. Alguns trabalhos historiográficos 

atuais têm destacado inúmeras atividades, tais como, festas, relações de 

gênero e de trabalho inseridos em um universo de constantes 

transformações sociais, políticas e econômicas – ocorridas durante os 

séculos XIX e XX principalmente – e que são, basicamente, contadas 

através do estudo de processos criminais. Isto adquire significado especial 

quando se volta os olhos aos trabalhos de Sidney Chalhoub e Boris 

Fausto
610

, por exemplo, os quais, guardadas as devidas especificidades, 

tratam de valores e costumes das classes populares que são identificados, 

principalmente, pela repressão aos crimes. A análise da criminalidade leva, 

pois, a uma configuração geral da teia de relações sociais de uma sociedade, 

desde os altos escalões do poder até as classes subalternas – as quais 

comportam os principais atores desta peça – porém, a maioria das cidades 

brasileiras não possui ainda trabalhos desta espécie em sua historiografia; 

pretendendo amenizar essa lacuna e lançar novos olhos sobre a história da 

criminalidade no interior do Brasil, propõe-se o estudo, na cidade de 

Uberaba/MG, durante os anos de vigência do primeiro Código Criminal da 
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República, isto é, de 1890 a 1941, os crimes cometidos e que passaram à 

condição de processos criminais.  

O final do século XIX no Brasil, início do período que vem sendo 

estudado, é crivado de mudanças de ordem social, política, econômica e 

cultural. Todas elas repousam na insurgência da República e nas mudanças 

no pensamento social, características do final do XIX, ou têm alguma 

ligação indireta com estes fatos. Destacam-se, entre estas mudanças, duas, 

na ordem social e política, e que têm uma relação estreita com o estudo aqui 

proposto: primeiramente, tem-se o fato da libertação dos escravizados, o 

que trouxe para a sociedade uma nova personagem, a do liberto, iniciando 

um processo, segundo Florestan Fernandes
611

, de adequação aos padrões 

sociais da época, mas para os quais o negro não estava preparado, levando-o 

à criminalidade e à conseqüente marginalização. Apesar de haver sido 

bastante rebatida esta afirmação de Fernandes, há que se verificar mais 

detalhadamente esta questão de adaptação ou não dos recém libertos. 

Em segundo lugar, há a questão da República; com ela, mudou todo 

o sistema de organização e administração política, o qual, por mais que não 

tenha representado uma transformação profunda na dinâmica dos poderes 

locais, teve um impacto na maneira como se davam as diretrizes do controle 

social. A implantação de novos paradigmas de compreensão da sociedade, 

provenientes, em parte, da doutrina criminológica de Cesare Lombroso, 

levou à formulação de um sistema repressivo certamente diferenciado do 

anterior, vigente no Império.  

Este cenário é recheado de mudanças que prescindem de um melhor 

dimensionamento. Isto vem se dando neste estudo, tendo em vista que o 

resgate dos valores morais e a identificação de padrões de comportamento 

social, feitos através dos processos criminais, serão acompanhados de uma 

análise das práticas da justiça no cotidiano, o que levará a uma compreensão 

do pensamento das elites brasileiras, principalmente no nível local, 

mostrando, de certa forma, duas faces da sociedade de então: uma forma 

ideal expressa nos argumentos dos criminalistas, juízes e demais operadores 
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da justiça, e outra prática, qual seja, aquela explicitada pelas atividades e, 

em alguns casos, pela argumentação dos indiciados nos processos 

criminais.  

Para uma melhor compreensão do significado da criminalidade na 

cidade durante o período proposto, vejamos o quadro seguinte: 

 

 

INFRAÇÕES COMETIDAS EM 

 UBERABA (1890-1941) 

Tipo de Crime Quantidade 

Arrombamento 16 

Ameaças 12 

Agressões Físicas 344 

Falsificação 6 

Defloramentos 36 

Bigamia 2 

Latrocínio 3 

Homicídio 257 

Roubo 130 

Crimes de responsabilidade 72 

Termos de bem-viver 11 

Tentativa de homicídio 315 

Suicídio 8 

Sedição 13 

Contravenções 42 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba 

 

Através de uma sondagem preliminar, percebeu-se que a cidade era 

caracterizada por uma grande incidência de crimes contra a pessoa, quais 

sejam, os homicídios, tentativas de homicídios e agressões físicas; também 

há um número considerável de roubos, o que demonstra, de maneira geral, a 

possível existência de uma criminalidade alta para uma cidade do porte da 

Uberaba de então. A proposta é de que estes dados sejam mais bem 

apurados e, posteriormente, contrastados com outros, tais como os índices 

populacionais, por exemplo, para conhecer em que medida esta alta 

criminalidade pode deixar de ser uma suposição e se configurar como um 

fato no período. Restará saber como isto foi percebido pelas autoridades 

locais, se é que o foi, e quais as maneiras encontradas para a diminuição 

destes índices.  

Como foi dito acima, os processos criminais terão primazia, com o 

intuito de evidenciar além da criminalidade em si, a atuação da justiça no 

cotidiano dos indivíduos. As condenações e os argumentos 

criminalizadores levantados mediante a análise qualitativa dos processos – 

feita por amostragem – fornecerá os subsídios necessários para a 

compreensão da atividade do judiciário na comunidade de Uberaba e, ainda, 

suas relações com os poderes políticos locais e centrais, isto é, no âmbito 

municipal, estadual e federal. Pode-se dizer, então, que, de modo geral, 

proceder-se-á a um estudo das relações entre o Estado e o indivíduo, 

analisando um dos espaços de encontro entre estes dois lados da sociedade, 

qual seja, o da criminalidade.  

No contexto local, a questão da mão-de-obra foi um dos maiores 

obstáculos para o desenvolvimento da região conhecida como Triângulo 

Mineiro, à qual pertence a cidade de Uberaba, durante os anos que 

antecederam a abolição da escravidão. A necessidade de incentivar a 

imigração – medida em princípio preterida pelo governo da província – foi 

o motor para a configuração do cenário das forças produtivas na cidade. 

Este trabalho se justifica, pois, no questionamento da maneira como foram 

recebidos esses ―braços‖ na sociedade local, isto é, em que medida houve 

uma repressão a atividades advindas da introdução de um modo de vida 

culturalmente diferenciado – tendo em vista que o período de maior 

expressividade da imigração na cidade está situado entre 1891 e 1898, 

portanto, dentro da proposta de estudo. 

A prevenção e o tratamento da criminalidade estão diretamente 

ligados à questão da disciplinariazação das classes populares; sendo assim, 

vale lembrar o ocorrido após a abolição, quando se começa a identificar as 

classes pobres como ―classes perigosas‖. Já em 1888, os parlamentares 

falam que o ―bom pobre‖ é aquele que tem amor ao trabalho, sendo os 
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ociosos um dos principais males à nação. Essa identificação dos pobres com 

os perigos para a sociedade leva a uma verdadeira estigmatização de 

diversas atividades do cotidiano popular, entre elas, algumas absolutamente 

desprovidas daquilo que nos parece, atualmente, figurar dentro de uma 

classificação de ―crime‖, tais como, por exemplo, praticar venda ambulante 

ou promover uma festa em sua própria casa. 

 Por fim, percebemos que há, então, a configuração de um objeto que 

pode mostrar, também, relações entre a cultura das classes subalternas e a 

cultura dominante, as quais poderão revelar, talvez, a reciprocidade entre 

elas, tal como a detectada no estudo sobre o caso do moleiro Menochio, de 

Carlo Ginzburg 
612

. Outra questão importante diz respeito aos termos dos 

quais tratou E. P. Thompson em seus estudos da cultura das massas; seu 

conceito de formação de identidade cultural de classe – o qual tem a 

pretensão de promover a análise da interação dialética entre economia e 

valores, entre estrutura e operação, entre elementos culturais e materiais –  

tem uma relação direta com a maneira que se pretende conduzir o estudo, 

isto é, decifrando os padrões e seus significados nas atitudes das classes 

populares, inseridas em um cenário de confrontação de vários fatores, tais 

como repressão e resistência, ordem e desordem. Em última instância, 

buscar-se-á descobrir a percepção que os populares, e a sociedade em geral, 

tinham de sua realidade e elaborar uma sistematização com o potencial de 

discutir historiograficamente um pouco mais sobre as diversas formas de 

manifestação e reivindicação das classes populares. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: REINVENÇÕES DA 

EXPERIÊNCIA. RESGATANDO MEMÓRIAS EM PATOS DE 

MINAS 

   

MEMÓRIA E COTIDIANO DE MULHERES EMPRESÁRIAS 

EM PATOS DE MINAS 

 

Maria de Fátima Silva Porto

 

 

 Ao comparar as respostas quanto às relações com filhos e 

maridos, de 24 mulheres empresárias entrevistadas, percebem-se 

contradições e ambigüidades. Apesar de se considerarem ―mulheres 

independentes‖, a maioria delas (58,3%) cedeu ao homem o ―papel‖ de 

―chefe‖. Apesar da luta, do trabalho fora e em casa, a maioria das mulheres 

entrevistadas vê o homem no ―papel‖ de maior status dentro de uma 

hierarquia, portanto, mantém-se um modelo ainda conservador. A 

representação da família é vista pela maioria com o pai no centro, 

continuando a autoridade paterna, ou seja, o pátrio poder.
613
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 ―O pátrio poder é exercido preponderantemente pelo marido, quando é ele que impõem 

sua vontade em caso de divergências sobre questões essenciais da vida e educação dos 

filhos, como, por exemplo, a escolha da religião ou o consentimento para casar. A 

expressão pátrio poder é visceralmente ligada às suas origens romanas, porém a evolução 

do direito e dos costumes foi diminuindo os poderes e aumentando os deveres, tornando a 

expressão obsoleta. Nos tempos modernos a evolução das legislações também passou a 

configurar o papel do Estado na proteção das gerações novas. Sílvio Rodrigues esclarece 

que o pátrio poder é hoje uma obrigação pública, imposta pelo Estado aos pais para que 

estes zelem pelo futuro de seus filhos. É mais uma função do que um poder. Pela legislação 

anterior ao Estatuto da Mulher, embora tivesse o marido e a mulher como titulares, o 

exercício do pátrio poder era sucessivo, isto é, a mulher só era chamada a exercê-lo na falta 

Dessa forma, dentro da sociedade, dita por muitas ―sociedade 

machista‖, o homem tem o papel social de ―mando‖, de ―provedor‖ da 

família, ou seja, é o ―cabeça‖ do casal para muitas mulheres. 

Ressalta-se que não há homogeneidade nesse aspecto, porque cinco 

mulheres afirmaram ter um relacionamento igualitário. Uma delas é 

diferente de todas ao afirmar que, em casa, a decisão maior cabe a ela. 

Em relação aos filhos, a maioria tem o apoio e incentivo para o 

trabalho, mas ao mesmo tempo oito delas disseram ser ―cobradas‖ pelos 

filhos pela falta de presença, da atenção, nas datas importantes, como 

formatura e aniversários, no levar e buscar à escola, reuniões de pais, 

horários. A maior parte do motivo da cobrança se refere à presença em casa. 

Observa-se que a mulher não ―separa‖ os serviços do lar, sua função 

de mãe e geradora, e as atividades fora de casa. Cumpre as duas funções ao 

mesmo tempo. 

Bruschini observa que o trabalho da mulher tem um aspecto crucial 

em qualquer análise: 

 

[...] é o da sua posição na divisão social e sexual do trabalho, 

prioritariamente definida a partir de suas funções biológicas, o que a 

condiciona, de um lado, à execução de uma série de afazeres indispensáveis 

para a casa e a família, de outro, a ocupar principalmente posições 

subalternas na hierarquia produtiva (1988:124-5). 

 

Assim, o trabalho da mulher existe em toda parte: nas compras para 

a comida e preparo desta, arrumação da casa, roupas, organização e 

administração da casa, na educação e formação dos filhos e várias outras 

atividades. É a partir desse movimento duplo, de acordo com a autora, que 

se entende a composição da força de trabalho feminina, seus deslocamentos 

e reacomodações. 

Sobre as relações com os filhos no que se refere às atitudes e aos 

comportamentos, são mais abertas, mais francas e de amizade em todas as 

                                                                                                                                                 

ou impedimento do marido. O Estatuto conferiu o poder aos cônjuges simultaneamente e 

permitiu o recurso judicial à mulher em caso de divergência‖ (VERUCCI, 1988). 
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famílias. Não significa que não haja momentos de desavenças, 

principalmente devido às questões da educação, dos limites de horários, 

saídas para passeio, namorados(as), más companhias e outros exemplos 

citados pelas mães. 

A maioria das mulheres concorda que os filhos de hoje têm mais 

liberdade para conversar com os pais, de dialogar, de perguntar sobre 

qualquer assunto. Também revelaram que tentam responder a todas as 

dúvidas e perguntas dos filhos para uma orientação correta, diferente 

daquela que seus pais deram, omitindo, inclusive, o próprio diálogo e 

abertura para tal. 

Principalmente, a questão da informação sobre sexo, corpo, 

sexualidade, prazer. A maioria considera que a mudança nesse ponto foi 

radical em relação ao que era nas décadas anteriores. Foi um grande avanço, 

na opinião delas. Umas confessaram conversar com ―naturalidade‖, não 

sendo difícil tocar nesse assunto, outras com mais dificuldades, devido 

ainda a uma certa barreira em sua própria formação. Contudo, a maioria 

aborda e fala sobre a educação sexual com os filhos. 

É unânime a opinião das mulheres em considerar que o 

relacionamento com os filhos de hoje mudou para um relacionamento 

liberal, mais aberto, devido a uma educação também mais liberal, bem 

diferente daquela que receberam de seus próprios pais. Não deixamos de 

perceber uma certa contradição sobre essa ―liberalidade‖ nos depoimentos 

das mulheres, citados no item anterior, porque ao mesmo tempo que elas 

têm como positivo os filhos adquirirem uma independência mais cedo, a 

quebra de certos preconceitos e tabus, reclamam que há também uma 

―liberdade excessiva‖ que as ―assusta‖ no comportamento dos filhos. Como 

o namoro mais cedo, o ―ficar‖, o respeito aos pais e a questão dos valores 

morais. 

Sobre o pai, percebe-se que não há um relacionamento autoritário, 

de imposição, apesar de muitas mulheres afirmarem que dentro de casa o 

―chefe‖ é o pai. Esse ―chefe‖ se evidencia na relação nos momentos de 

decisões, quando a última palavra é a dele. Não se trata do pai autoritário, 

que não conversa, que não se relaciona, que não é amigo. As outras, então, 

dividem com os maridos as responsabilidades no controle dos filhos e nas 

decisões. 

Na relação com os maridos, observam-se diferenças e contradições. 

Não há um ―discurso unânime‖. Tanto há relacionamentos mais tranqüilos, 

mais acomodados, como há também relacionamentos conflitivos, 

competitivos e ciúmes quando a mulher se sobressai mais ou ganha mais do 

que o marido. 

Percebem-se também, diferenças nas divisões conjugais: o 

―segregado‖ e o ―conjunto‖. Segundo Bruschini (1990:181), o segregado é 

o relacionamento no qual marido e mulher têm ―papéis‖ diferenciados, 

separados e definidos; o relacionamento conjunto é aquele em que os 

―papéis‖ conjugais quase não têm diferenciação nas tarefas, onde as 

decisões são compartilhadas, tomadas em conjunto. 

A maioria das famílias encaixa-se no relacionamento segregado, e a 

decisão final é relegada ao pai. 

Observa-se a presença de uma hierarquia nas famílias, a divisão 

social e de trabalho entre os cônjuges na estrutura familiar, que ainda se 

apresenta assimétrica, sendo o ―papel‖ do homem ganhar o sustento da 

família, ser o ―provedor‖ da casa. De acordo com Velho (1981), a sociedade 

brasileira apresenta uma hierarquia que tem um ―papel‖ fundamental, na 

qual cada um deve estar em ―seu lugar‖. Apesar das transformações pelas 

quais as relações entre pais e filhos e entre os cônjuges estejam passando, as 

relações assimétricas ainda persistem, sendo generalidade nas famílias. Mas 

também não significa que nessa transição não tenha campo livre que faça 

surgir convívios diferenciados ou provoque a emergência de novos padrões 

de relacionamento entre cônjuges e filhos. 

Devido a essa cultura, a própria transmissão e os valores, 

independentemente de vontades, ainda persistem e são repassados aos 

filhos. 

Remetemo-nos a Chaui, quando ela nos explica a emergência de 

idéias e instituições que constituíam o ―machismo‖. Nesse caminho a autora 

apresenta várias hipóteses para compreender o acontecimento: 

[...] em primeiro lugar, a repetição, no interior da casa, do que se passa na 

sociedade e na política como um todo, isto é, a privatização e pessoalização 
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das formas de autoridade; em segundo lugar, também a reiteração de 

mecanismo sociopolítico de transformação da assimetria (no caso 

homem-mulher, pais-filhos, irmão-irmã) em hierarquia, a diferença sendo 

simbolizada pelo mando e pela obediência; em terceiro lugar, a 

compensação pela falta de poder real no plano sociopolítico, o machismo 

funcionando como racionalização, assim como a feminilidade (―atrás de 

todo grande homem, há sempre uma mulher‖), indicando que há um poder 

ou autoridade femininos que se exercem sob a condição de serem 

dissimulados e ocultados pela obediência e recato [...] em quarto lugar, 

porque, uma vez interiorizado, surge na forma da expectativa e da atitude 

desejada por homens e mulheres (1991: 227-8). 

 

De acordo com a autora, muitos exemplos poderiam ser citados para 

a percepção dessa interiorização do machismo: crítica e ridicularização às 

mulheres quando arrumam parceiros mais novos e elogio aos homens pelas 

parceiras mais novas. 

Um fato curioso, a nosso ver, foi o papel de ―chefe‖ da casa ter sido 

―consentido‖ por algumas mulheres, apesar de serem independentes. 

Percebe-se uma grande contradição nesses posicionamentos, porque, ao 

mesmo tempo que desejam ―igualdade‖, liberdade e independência, não 

querem sair da condição de submissão, ou seja, desejam que na divisão 

social o homem seja o ―chefe‖. 

Uma das entrevistadas, para não criar conflito entre ela e o marido, 

―dá‖ ao homem o status de chefe. A mulher permite esse lugar ―ainda‖, 

porque ela assim o deseja, assim admite. A mesma postura vimos em mais 

quatro mulheres que ressaltaram, claramente, que a mulher ―deve deixar 

que o homem pense que ele é o chefe‖ para não acabar com o 

relacionamento, ou seja, não desejam ―alterar‖ a estrutura. 

Há uma exceção no relacionamento segregado, no qual na maioria 

dos casos cabe ao pai o poder de decisão. Nesse caso, é a mãe que toma as 

decisões e tem a palavra final. 

Em outros casos, quanto ao comportamento do marido em relação 

ao fato delas trabalharem fora de casa, ou seja, se eles concordaram e/ou 

concordam, as posições foram pouco diferentes. Apenas quatro 

responderam que no início tiveram resistência do marido para não 

trabalharem. Mas, depois de um tempo, eles acabaram aceitando e, hoje, 

dão apoio e incentivo. As demais, 16 mulheres que se casaram, afirmaram 

terem tido o apoio, incentivo e aprovação do marido desde o início do 

trabalho.   

Apesar do apoio ao trabalho, duas afirmaram que são cobradas pelo 

marido no que se refere à presença em casa, horários e atenção aos filhos. É 

uma posição contraditória, porque, ao mesmo tempo que há apoio, 

incentivo e orgulho pelo trabalho da mulher, eles cobram sua falta em casa. 

Incoerente e única é a situação de uma empresária que teve e tem o 

apoio total do marido no trabalho, mas é controlada e limitada por ele. É 

uma ambigüidade porque, ao mesmo tempo que é uma mulher empresária 

independente nas suas tomadas de decisões dentro do seu trabalho, é 

―dependente‖ do marido fora desse espaço, não agindo mais como uma 

mulher de decisão fora de seu ―escritório‖. Ela reconhece a situação 

―contraditória e ambígua‖ que vive. 

Curioso é que o marido não a deixou ser professora, aliás, profissão 

dada como feminina, porque tinha que sair de casa, era obrigada a ficar fora 

algumas horas e os filhos poderiam precisar da sua ajuda e do seu 

atendimento como mãe. No seu escritório, não. Ela poderia sair quando 

precisasse, atender e ajudar os filhos, ou seja, o escritório é um espaço 

prolongado da casa. Por isso o marido aceita que ela trabalhe. O escritório, 

estrategicamente, fica em frente à casa. Todo o trabalho com os clientes é 

feito por telefone.  

A situação é favorável ao homem que, ao permitir que a esposa 

trabalhe, impõe que ela só poderá fazê-lo em seu espaço, ou seja, do marido, 

espaço que é também uma extensão da própria casa e de seu poder. Ao 

perguntar à entrevistada se isso acontecia por ciúme, ela respondeu que o 

marido diz que não. Mas, colocados todos os pontos e outros - como: ela 

não viaja sozinha jamais, deve estar sempre acompanhada do marido e/ou 

filhos -, evidencia-se todo um ―arranjo‖ para um ―controle‖ e vigilância. 

Situação essa de que a própria entrevistada disse gostar muito; ela diz adotar 

o trabalho e não se importar com esses ―cuidados‖. 
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De 20 mulheres que se casaram, oito revelaram existir esses 

impasses no relacionamento. Duas afirmaram que, devido ao clima de 

competitividade, perderam o casamento, sendo que uma delas 

masculinizou-se. Uma outra colocou a competição e o salário mais alto 

como um dos fatores da separação. 

O fato de se ver vivendo apenas ―para fora‖, ou seja para o ―espaço 

público‖, e referir-se a isso como uma punição, lembra-nos a ideologia, a 

universalidade e a persistência de uma divisão sexual do trabalho. 

Conforme Bruschini, os estudos sobre a condição feminina tem avançado 

no que diz respeito ―à percepção das causas do lugar subordinado ocupado 

pelas mulheres na divisão sexual do trabalho e à necessidade de buscar sua 

superação na intersecção dos espaços produtivo e reprodutivo‖ (1990: 107). 

Apesar dos avanços nesta área, percebe-se uma cobrança da mulher, 

uma imposição a ela mesma para dar conta de todo o espaço privado, da 

―parte da mulher‖, como foi citado por uma das mulheres entrevistadas. 

Ao se referir à sua ―masculinização‖, em detrimento de sua 

―feminilidade‖, há hoje também vários debates acerca desse tema 

enfatizando as ―características femininas‖ como essenciais no mercado de 

trabalho. Coloca-se ao mesmo tempo que, para ser profissional, não se pode 

pensar em ―imitar ou achar‖ que é igual do homem, porque se incorre na 

―mimetização masculina‖. O que, aliás, é um perigo, porque seria anular a 

diferença e continuar na mesma cultura machista, com uma educação 

sexista.
614

 

Num clima de competição, as declarações revelam detalhes na 

dimensão do poder. 

Nota-se a percepção clara da luta dos direitos de igualdade na 

relação. A situação das entrevistadas se assemelham quando ganham mais 

do que o marido. Uma delas, inclusive, mesmo ganhando mais, admite que 

o marido seja o ―chefe‖ para não gerar conflitos. 

A diferença é que uma das entrevistadas citou que, pela imaturidade, 

não percebeu que ―tinha de fazer de conta‖, ―não deu conta de fazer de 

conta‖. Ou seja, evidencia-se também pelo depoimento que a mulher, para 

                                                           
614

 Cf. Muraro, 1991; Kartchevsky, 1986; Whitaker, 1988. 

ter um bom relacionamento, precisa deixar que o homem pense que ele é o 

―provedor‖, o homem da casa. É importante essa ―imagem‖, essa 

simbologia, essa representação para o homem perante a sociedade. 

Nota-se esse ―papel‖ sendo questionado na hierarquia, a assimetria 

sendo atacada. Nesse caso, por exemplo, essa ―afronta‖ a essa estrutura 

hierárquica, tradicional, foi fator de desestruturação entre os cônjuges. 

Além desses impasses, outros surgem na seqüência dos 

depoimentos. 

A questão da imaturidade foi colocada duas vezes pelas 

entrevistadas como fator de ―não dar conta‖, de perceber que o fato de estar 

―ganhando mais que o marido, sobressaindo-se mais‖ pudesse ser uma 

dificuldade para o mesmo. A luta pelo seu espaço apresentava-se tão 

―natural‖, mesmo quando se refere aos ―direitos iguais‖, que não ―se deu 

conta‖ de que a não aceitação dessas mudanças é uma constante entre a 

maioria dos homens e na sociedade, devido à formação e à cultura, que 

ainda são ―machistas‖. 

Segundo Muraro:  

 

Na imaginação popular, a mulher bem-sucedida é impopular com as 

mulheres e afugenta os homens e, portanto, tem que sacrificar sua 

sexualidade se quiser continuar sendo uma boa profissional. Assim, a 

mulher que trabalha não só tende a ter pouco sucesso como também a sua 

realização pessoal sofre com isso. A mulher padece dessas duas 

desvantagens. 

Ao contrário, os homens bem-sucedidos tendem a ter muito apoio de suas 

esposas, em casa, enquanto as mulheres bem-sucedidas sofrem exatamente 

o contrário: a crítica e muitas vezes o afastamento de seus maridos, 

enquanto aumenta seu trabalho doméstico (dupla jornada). 

Ainda mais: em igualdade de condições, escolhe-se sempre um homem 

determinado posto; as mulheres têm que ser muito mais competentes e lutar 

muito mais duramente para serem aceitas (1991: 75-6). 

 

Dessa forma, conforme a autora, a mulher impedia o seu sucesso, a 

sua capacidade, criatividade, iniciativa, porque a cultura exigia isso. Exigia 
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que ela fosse submissa, que a vontade do outro (homem) prevalecesse sobre 

a sua. Contudo, com a entrada no mercado de trabalho, ela descobriu que é 

capaz, que pode ter e satisfazer seus desejos, suas vontades, e o que estava 

reprimido, escondido, veio e está vindo à tona. Por isso essas teorias estão 

explodindo. ―A mulher começa a criar, não mais como homem e, sim, como 

mulher‖ (MURARO, 1991: 77). 

Sobre a cultura e costumes, percebe-se incoerências em relação à 

formação recebida e depois vivenciada. Uma das mulheres disse que não foi 

educada para ser ―dona-de-casa‖ nem submissa, e sim para ser 

independente. Mas, dentro do casamento, viu-se ―subserviente‖ como a 

própria mãe, ―pegando‖ tudo isso, ou seja, a força dos costumes, das 

tradições, dos hábitos, passados de geração em geração, apresentou-se mais 

forte, mais arraigada do que a mudança teoricamente considerada. Na 

prática, ela se viu fazendo tudo que a mãe fazia e que ela não foi educada 

para fazer.  

Apesar dessas contradições consigo mesma, na sua individualidade 

e na relação com o marido, ela continuou a luta na busca pela vida 

profissional. Segundo o depoimento, a relação se tornou difícil, houve 

―machucados‖ e a separação aconteceu. 

Juntamente com o ―ganhar mais‖, a questão de sobressair é 

percebida em outros depoimentos. O nome da mulher, ao aparecer mais, 

também causa conflitos. E ao mesmo tempo uma outra relata como os 

nomes das mulheres são ―escondidos‖ pelos maridos. Elas trabalham, mas o 

―nome delas‖ não aparece.  

Muitas mulheres trabalham à frente de várias atividades, mas 

realmente, no registro das firmas, nas associações e sindicatos, não aparece 

o ―nome‖ dessas mulheres. Muitas que particularmente conhecemos e de 

cujo trabalho sabemos, principalmente na área empresarial, não estão com 

seus nomes registrados nas respectivas firmas que dirigem, trabalham e 

estão à frente. Nos cadastros usados para essa pesquisa em questão, pode-se 

verificar tal fato.
615

 
                                                           
615

 Nas listas de cadastro dos associados das associações e entidades, como CDL - Câmara 

de Dirigentes Lojistas, ACIPATOS - Associação Comercial e Industrial de Patos de Minas, 

SINDIVEST - Sindicato da Indústria e Vestuário de Patos de Minas, temos todos os nomes 

Mesmo muitas mulheres não citando conflitos nas relações com os 

maridos, em muitos depoimentos detectamos relações de poder, de mando, 

permeando as convivências. No grupo das mulheres que os maridos não 

apoiaram no início do trabalho, mas depois mudaram de atitude, uma 

empresária relata a vontade do marido em ―anulá-la‖ no trabalho.  

A coerência de certos depoimentos com os demais é reveladora da 

continuidade do predomínio do ―poder masculino‖, da vaidade masculina. 

Sua imagem de homem forte, seguro e a questão do nome referem-se à 

honra e ao respeito que todo homem tem que ter na sociedade, 

―escondendo‖ a mulher para que ela não manche sua imagem. 

 

Através da história, a dominação sobre a mulher por meio da dependência 

econômica e social tem sido a maneira que os homens encontraram para 

controlar as mulheres, e seus próprios medos. Mantê-las economicamente 

em desvantagem é a primeira linha de defesa para muitos Sansões, mesmo 

na tão decantada sociedade emancipada da atualidade (MARGOLIES e 

GENEVIE, 1987: 63-4). 

 

No mesmo raciocínio, o medo da inferioridade é defendido pela 

superioridade econômica e isso, junto com o controle sobre a mulher, são 

pontos cruciais para a auto-estima masculina. 

Observando dois depoimentos das mulheres nos quais os maridos 

tiveram resistência no início do trabalho, detectamos outros com 

comportamentos e posições bem diferenciados. 

Outra entrevistada faz referências à capacidade da mulher e ao 

homem achar que ela não é ―inteligente―. Mas ela troca a incapacidade ou 

inteligência por sentimentos de ciúme que, aliás, muitas mulheres já se 

referiram como existente em muitos maridos, apesar deles não ―aceitarem‖ 

que seja ciúme. Houve a mudança do marido que, após a mulher ter 

começado a trabalhar, só ―empurra‖ para que ela trabalhe cada vez mais. 

Parece que a entrevistada, na verdade, só queria uma ―ocupação‖ para 
                                                                                                                                                 

de todos os associados e associadas, com os respectivos nomes das firmas. Temo-las todas 

em mãos para conferimento e elas também se encontram nas respectivas associações e 

entidades. 
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preencher seu vazio, não com tanta responsabilidade. Mas a mudança 

ocorrida no comportamento do marido a direcionou para o trabalho.  

A maioria das mulheres, ou seja, 16 delas, afirmaram ter tido apoio e 

incentivo do marido. Isso ilustra a coerência desse grupo. 

Percebe-se que as relações entre marido/mulher são heterogêneas, 

são diversas, paradoxais. Ao mesmo tempo que existem tantas 

discriminações e preconceitos ainda, a maioria das mulheres revelou que 

tem o apoio e incentivo do marido para o trabalho fora de casa. Não há uma 

unidade interna, não há harmonia em todos os relacionamentos. Os conflitos 

existem. O espaço familiar é local de carinho, amor, troca de afeto, amizade, 

mas também lugar de confrontos, brigas, discussões para mudanças de 

práticas sociais, de poder, de autoridade. 

A família é, portanto, um locus que perpetua a tradição, o 

conservadorismo, o velho, mas é também geradora de mudanças, de espaço 

livre para as transformações. 

Segundo Foucault, o próprio indivíduo, sendo um efeito do poder, é 

o seu centro de transmissão, e esse poder, que ele mesmo constitui, passa 

por ele mesmo. Daí, seria preciso procurar estudar os corpos periféricos e 

múltiplos, os corpos constituídos como sujeitos pelos efeitos de poder. [...] 

O poder deve ser analisado como algo que circula, ou melhor, como algo 

que só funciona em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, nunca está nas 

mãos de alguns, nunca é apropriado como uma riqueza ou um bem. O poder 

funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos não só 

circulam mas estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua 

ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder... (1979: 183 - grifos 

nossos). 

 

Nesse sentido, o indivíduo não aceita passivamente o poder ou o 

discurso desse poder, podendo então modificá-lo na sua prática. Por isso é 

que nas relações cotidianas, no espaço familiar, surgem as possibilidades de 

manutenção e/ou transformação desse poder. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: CIVILIZAÇÃO BRASILEIRA 

E MODERNIDADE 

 

CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL E MODERNIDADE 

 

Pedro Araújo Medeiros – UFMG 
 

 

A MODERNIDADE EM WEBER  E HEGEL 

 

Max Weber  tematizou o conceito de modernidade de modo 

insuperável. De acordo com o autor a modernidade é a racionalização, é o 

processo de desencantamento do mundo ocorrido na Europa 

aproximadamente no século xv, que implicou a modernização da sociedade 

e da cultura. (Weber, 1986) 

Com a decadência do domínio da religião no final da idade média 

surgiram as esferas sociais de valor que passaram a explicar, a  dar a 

salvação no mundo de maneira específica. A esfera política, a econômica, a 

estética, a erótica, a intelectual, ou seja, todas as esferas emergidas a partir 

da decadência do domínio religioso passaram a ver o mundo de uma forma 

específica, racional, seguindo leis próprias racionalmente formuladas, 

dando um sentido à vida através da salvação no mundo, do sucesso 

mundano , produzindo uma tensão cada vez maior com a esfera religiosa, 

que foi sendo percebida cada vez mais como irracional pela crescente 

modernização e racionalização do mundo. (Weber, 1986) 

 As religiões tiveram então que se adaptar às mudanças sociais que 

estavam ocorrendo, ora rejeitando o mundo, ora negando o mundo. 

Tentando responder à questão central da sua obra ―A Ética Protestante e o 

Espírito do Capitalismo‖, a saber: Porque no ocidente e somente no 

ocidente ocorreu o processo da modernidade?, Weber cria dois modelos 

ideais de religiões. As religiões que rejeitam o mundo (Weber as chama de 

místicas) se colocam à parte de todo o tipo de contato com as esferas sociais. 

Os fiéis acreditam que Deus está presente neles, então se torna 

desnecessária qualquer atitude em relação ao mundo e por isso eles 

assumem uma postura contemplativa e possessiva. Já as religiões que 

negam o mundo (Weber as exemplifica com o protestantismo ascético, pois 

foi  a religião que manteve esta postura de forma total) buscaram agir nas 

esferas sociais, pois para eles a salvação seria anunciada pelo sucesso no 

mundo ou pela tentativa de melhorá-lo. A diferença está então no terreno da 

ação. (Weber, 1986) 

  Essas religiões ascéticas se formaram no ocidente, ou 

melhor, na Europa ocidental, e elas são de extrema importância para a 

modernidade, pois se por um lado elas só se formaram por causa da 

modernidade, por outro a modernidade só foi possível por esta postura 

ascética em relação ao mundo. De acordo com Weber, o espírito do 

capitalismo, ou seja, a valorização das ―coisas mundana‖, seja elas o 

dinheiro, o lucro, o comércio, a exploração na esfera econômica; a formação 

de estados nacionais, a luta pelo poder, a legitimação do uso da violência, a 

organização social seguindo leis racionais na esfera política; a valorização 

da forma em detrimento do conteúdo na esfera artística; o prazer sexual, que 

ao longo da história foi sublimado e consequentemente erotizado, que é tido 

como a maior força irracional mundana na esfera erótica; a crescente 

cientificização do mundo, a explicação de fatos até então inexplicáveis, o 

desenvolvimento perigoso da esfera intelectual que jogava a esfera religiosa 

para o campo do irracional, só foram possíveis pelo desenvolvimento do 

ascetismo, que conseguia unir a vida mundana e o desejo de salvação. Eles 

ainda rejeitavam o mundo, ou seja, viam a vida secular como uma 

passagem, mas eles também acreditavam que para realizar esta passagem 

teriam que obter sucesso nesta vida. (Weber, 1986) 

  Weber, para demonstrar como ocorreu o processo de racionalização 

do mundo ou a racionalização das imagens religiosas do mundo, distingue 

três tipos de racionalização: a da sociedade; a da cultura; e a do sistema de 

personalidade. A racionalização da sociedade é vista por Weber como a 

institucionalização da economia capitalista,- que é uma organização 

funcional orientada para os preços monetários que se originam nas lutas de 

interesses dos homens no mercado.- e do estado moderno – que é uma 

associação burocrática que pretende o monopólio do uso da violência.-.

 A racionalização da cultura significa um conjunto complexo de 
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eventos que envolvem a progressiva diferenciação e formalização das 

esferas culturais de valor, que são a ciência, a moral, o direito e a arte. Já a 

racionalização do sistema de personalidade ocorre pela crescente 

necessidade de se adaptar a um estilo racional e metódico de vida. (Weber, 

1986) 

 Segundo Araújo, podemos distinguir dois grandes impulsos de 

racionalização: a racionalização das imagens religiosas do mundo e a 

conversão da racionalização cultural em racionalização do sistema de 

personalidade. Assim, as estruturas modernas de consciência passam do 

plano da cultura ao do sistema de personalidade, e, em termos de tipo ideal, 

encarnam-se em um agir racional com respeito a valores e simultaneamente 

racional com respeito a fins, um tipo de ação que se  exprime num estilo 

metódico de vida. Este tipo completo de ação, que reúne as ações racionais 

com respeito a valores e racionais com respeito a fins, realiza amplamente 

aquilo que Weber chama de racionalidade prática. (Araújo, 1996; Weber, 

1986) 

Entretanto, no século XVIII, com o iluminismo e com a teoria de 

Hegel, o conceito de modernidade muda um pouco seu significado. O 

conceito profano de ―tempos modernos‖ de Hegel expressa, segundo 

Habermas, a convicção de que o futuro já começou, a idéia de progresso e 

de desenvolvimento acelerado. ―Um presente que se compreende a partir do 

horizonte dos novos tempos, tem de reconstruir com o passado como uma 

renovação contínua‖ (HABERMAS,1998). É nesse sentido que os 

conceitos de movimento, que no século XVIII, juntamente com as 

expressões ―modernidade‖ ou ―novos tempos‖, se inserem ou adquirem os 

seus novos significados, válidos até hoje: revolução, progresso, 

emancipação, desenvolvimento, crise, espírito do tempo, autocertificação, 

autofundamentação, autocompreesão, etc. Essas expressões são 

palavras-chave na filosofia hegeliana, lançam luz ao problema que se põe à 

cultura ocidental com a consciência histórica moderna: a modernidade tem 

que extrair dela própria a sua normatividade, ela não pode tomar modelos de 

outra época, o que explica a suscetibilidade de sua autocompreesão, a 

dinâmica das tentativas de ―afirmar-se‖ a si mesma. (Habermas, 1998) 

  Habermas nos mostra que é no domínio da estética que, pela 

primeira vez, se toma consciência do problema de autofundamentação da 

modernidade, ou seja, da modernidade a partir de si mesma. Este 

movimento teve início no século XVIII, com o questionamento da arte 

antiga e do sentimento de imitação dos modelos antigos, articulando com 

isto a autocompreesão do iluminismo francês como um novo começo de 

época. Esse raciocínio é desenvolvido por Baudelaire, já no início do XIX. 

(Habermas,1998) 

O  conceito de modernidade em Baudelaire é essencial para 

entendermos o que Hegel havia definido como modernidade. A obra de arte, 

para Baudelaire, não deve seguir influências do passado, ela tem que ser 

autêntica em todos os aspectos. Ela se autofundamenta, tira dela própria 

suas regras, seus conceitos e sua legitimidade. Neste sentido ela rompe (ou 

pelo menos tenta romper) com o passado, com as imitações dos modelos 

clássicos, ela tem seu olhar voltado para o futuro. A obra de arte é produzida 

pelos ditos artistas de vanguarda, que acreditam nadar no totalmente novo, 

quebrar todas as barreiras e é por isto que a arte moderna, radicalizada pelos 

surrealistas causam, ou causavam na época tanto espanto. Os surrealistas 

expressam isto de forma total. Eles matam o clássico – tema trabalhado em 

várias telas de muitos autores – , mostrando na obra de arte qual é o conceito 

de modernidade da época. (Baudelaire, 1995; Habermas, 1995, 1998) 

 Mas como é possível produzir o totalmente novo, sem influencias do 

passado, e como saber se este novo é melhor que o passado? De acordo com 

Hegel, a modernidade é capaz de produzir o novo e este novo é melhor do 

que o passado porque é baseado em um princípio: a subjetividade, que se 

subdivide em quatro princípios básicos: o individualismo – que é a 

singularidade infinitamente particular que faz valer as suas pretensões; o 

direito à crítica – cada um só pode aceitar o que lhe parece justificado; a 

autonomia da ação – somos responsáveis por nossos atos; e a filosofia 

idealista – que apreende a idéia que a consciência tem dela mesma-. O 

indivíduo moderno é livre para criar, para refletir, e assim pode 

estabilizar-se com base nas cisões por ele mesmo produzidas, pode possuir 

uma relação consigo mesmo, sem recorrer a influências passadas. Os 
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tempos modernos são marcados por esta subjetividade. Uma subjetividade 

racional e dialética, capaz de produzir o novo. (Habermas, 1995, 1998) 

 

A CRISE DO PROJETO MODERNO 

 

 Como vimos, Weber define a modernidade como a racionalização 

do mundo provocada pela crise da religião, que abriu espaço para o 

surgimento das esferas sociais de valor, racionalmente elaboradas, com sua 

lógica e leis internas próprias. A racionalização da cultura e a posterior 

racionalização dos sistemas de personalidade, proporcionaram a 

racionalização da conduta de vida, com o agir com respeito a valores e com 

o agir com respeito a fins, realizando a racionalidade prática. 

 Agir com respeito a valores significa que um determinado grupo 

mantém entre seus integrantes uma série de normas a serem cumpridas, 

desta forma, os integrantes do grupo vão agir de uma maneira 

pré-determinada, segundo as normas do grupo. Já o agir com respeito a fins 

é o cálculo entre meio e fim de um indivíduo, onde o indivíduo procura 

dominar os meios para atingir um fim preestabelecido. Este tipo de ação é 

também conhecido como ação teleológica. 

 Contudo, de acordo com Weber, a racionalidade prática, que seria a 

ideal mistura entre as duas formas de agir, não acontece na modernidade. 

Com o desenvolvimento acelerado na esfera social – na esfera econômica e 

política – e principalmente com o desenvolvimento do capitalismo o agir 

com respeito a valores desaparece.  

A crescente modernização do mundo destrói o projeto moderno, o 

avanço acelerado nas esferas da ciência e da técnica, a busca pelo 

desenvolvimento industrial e a luta pela conquista do mercado na esfera 

econômica, apoiado pela esfera política são incompatíveis com as 

promessas de liberdade, igualdade e justiça do projeto moderno. As esferas 

sociais – a política e a econômica – com sua lógica racional interna própria 

buscam a todo custo o seu desenvolvimento. Não é mais possível utilizar 

critérios morais para julgar as esferas sociais, elas possuem agora seu 

próprio critério. A lógica capitalista é teleológica, tecnocrática, 

instrumental, dominadora, e por isto não permite que os indivíduos ajam de 

outra forma. Weber é cético em relação à modernidade. A liberdade 

prometida pelo projeto moderno é vista como uma ―jaula de ferro‖, como 

uma prisão onde só é permitido agir e pensar teleologicamente. A razão 

mostra então sua verdadeira face. Ela é dominadora e por isto não gera a 

liberdade prometida pelo projeto moderno. (Araújo, 1996)  

 Mas existe hoje um consenso em relação a esta dita crise da 

modernidade, ou seja, a modernidade está realmente nesta crise defendida 

por Weber? Estaríamos então na pós-modernidade ou vivemos em uma 

modernidade autocrítica, consciente dos erros passados e disposta a 

construir uma neomodernidade como acredita Habermas? Mas o que seriam 

estas pós- e neo-modernidade ? Seriam elas somente alternativas 

imaginárias para a crise da modernidade, sem causar nenhuma mudança 

concreta nas esferas sociais? Não existe hoje uma única resposta a estas 

questões. O debate continua intenso. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: CAMPO, CIDADE, CULTURA 

POPULAR E ORALIDADES: FONTES E ABORDAGENS 

 

BANDITISMO SOCIAL E CULTURA POPULAR ÀS MARGENS 

DO RIO SÃO FRANCISCO DURANTE A PRIMEIRA REPÚBLICA. 

1910-1930.  

 

Rejane Meireles Amaral Rodrigues
616

 

 

 O homem sertanejo, no seu mundo restrito, faz do seu cotidiano a 

sua manifestação cultual. O isolamento geográfico em relação a regiões 

economicamente mais desenvolvidas e a dificuldade de assimilação de 

novas tecnologias, favorecia às sociedades ribeirinhas do Rio São 

Francisco, um cotidiano peculiar, além de uma intensa fidelidade às 

tradições antigas. As práticas antigas. As práticas ali realizadas, eram na sua 

maioria, cópias inusitadas vividas pelas pessoas que se destacavam por 

serem protagonistas de algum fato inédito, o que proporcionou a formação 

de crenças, expressões populares, canções, lendas e costumes que 

compuseram a cultura regional. 

 Os costumes de uma determinada região, não surgem somente do 

comportamento do povo. É comum manifestações  se tornarem costumes 

através de motins, ou rebeliões populares contra governos ou práticas 

governistas que não os favorecem
617

.  

 Analisando os costumes como resultado de elementos 

conflitantes
618

, aqui discutidos a partir dos episódios ocorridos na Boa 

Vista, situada a quatro léguas de São Francisco, onde desentendimentos 

entre um influente fazendeiro ( Manoel Francisco da Silva Porto – vulgo 

Chico Peba ) e Antônio Antunes França Dó, pequeno fazendeiro, resultaram 

                                                           
616

 Mestranda em História Social pela UFU. 
617

 THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Estudos sobre a cultura popular 

tradicional. São Paulo: Cia. das    

           Letras. 1998 p. 14. 
618

 Op. cit. p. 17. 

em prejuízo
619

, espancamento e prisão do último. O episódio não passaria 

de uma prática corriqueira se não fosse o fato de quê após estes 

acontecimentos Antônio Dó se rebelasse contra as forças políticas e da 

justiça local. Assim descrito por Brasiliano Brás:  

 

A fazenda da Boa Vista naquele tempo era um latifúndio ainda em estado de 

comunhão, e cada condômino, respeitado o direito de terceiros, podia cercar 

a porção de terras que lhe conviesse, tendo em vista a força do título de 

domínio. No local onde se originou o conflito existiam dois olhos d‘água 

perenes. 

O Chico Peba, proprietário mais antigo, havia cercado um daqueles 

mananciais, reservando o outro dizia ele, para fonte comum e bebida do 

gado criado á volta. Antônio Dó, baseado no precedente, intentou cercar 

este último. Abriu-se o litígio e o tempo esquentou
620

. 

 

 Após este desentendimento, Antônio Dó passou a aliciar capangas e 

a ser visto como inimigo político por parte dos mandatários locais, e todos 

os  seus atos foram entendidos como  afronta que deveriam ser punidos a 

qualquer custo. 

 O bando de Antônio Dó muito contribuiu para a formação da cultura 

popular na cidade de São Francisco. São  inúmeros os registros de 

memorialistas locais que evidenciam estas contribuições. Saul Martins
621

 

ao retratar a trajetória deste bando, registrou minuciosamente situações de 

manifestações da cultura popular e influência dos mesmos na região. 

Lendas, canções e quadrinhas inspiradas em Dó e seus homens são 

integrantes importantes do acervo de São Francisco. Não ocultando nem 

mesmo as chulas
622

, que em vários momentos utilizou a história de São 
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Francisco como tema. A exemplo da deportação do Juiz Antero Simões, em 

1895 que por motivos políticos foi protagonista de ―versinhos‖ feitos pelos 

seus adversários: 

 

Onde vai, Antero 

Com este barrigão? 

-Vou buscar parteira 

lá no São Romão. 

 

Onde vai, Antero 

Com a cabeça  nua? 

_Vou buscar boné 

que ficou na rua. 

 

Onde vai, Antero 

Com tanta agonia? 

-Vou buscar recurso 

na secretaria. 

(...) 

 Entretanto esta prática proporcionou a réplica e os correligionários 

de Antero aproveitaram-se da mesma música e compuseram os versos: 

 

Onde vai, meu velho 

Com o seu companheiro? 

-Vamos tomar posse, 

pois hoje é primeiro. 

 

Velho não se engane, 

Veja o passado 

Lembre que está 

Já pronunciado. 

 

O velho é danado 

P‘rá servir de prefácio 

Levou consigo  

O José Bonifácio
623

. 

 

 No cotidiano do  bando de Antônio Dó, houve também a formação 

de versinhos e chulas, que eram recitadas ora nos momentos festivos, ora 

nos momentos de confronto. A fama dos seus protagonistas proporcionava 

ao povo utilizarem a sua criatividade. Entretanto a principal quadrinha  

composta naquela região foi a ―Décima do Felão‖
624

, que aproveitou-se da 

população ribeirinha das margens do Urucuia, numa perseguição a Antônio 

Dó, e atentou com  atos de violência e falta de decoro moral aos presentes e 

fazendo-os cantarem o versinho: 

 

Felão vei? 

Num vei, não! 

Pru que num vei? 

Num sei, não! 

Felão, Felão, Felão, 

O Alfere da mardição!
625

 

 

 A partir deste episódio, Felão ficou conhecido na região com a 

propagação do verso, que ganhou uma nova interpretação popular e foi 

transformada em lenda. A qual define a origem dos versos mencionados 

como represália de Felão a uma batucada popular feira sem seu 

consentimento, quando ele vestido a paisana acompanhado de alguns 

soldados teriam disparado contra os pés dos que ali dançavam e repetiam: 

 

Felão veio? Não veio não. 

Porque não veio? Não sei não. 

                                                           
623
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Espora no pé ta tinino. 

Foguete no ar ta guino
626

. 

 

 Não somente o Felão tornou-se personagem memorável para a 

cultura popular, mas também há registros de outras pessoas envolvidas 

nestes fatos. 

 Além de quadrinhas e chulas, a literatura e a música receberam 

obras que exploram  os fatos ocorridos em São Francisco nas décadas de 10 

e 20 do século XX. A  primeira obra literária que abordou o ―bandoleiro‖ 

Antônio Dó, foi ―Grande Sertão: Veredas‖ do escritor João Guimarães 

Rosa
627

, o qual descreve o universo sertanejo, seus costumes, violência e 

jagunços. A literatura regionalista também possui textos inspirados em 

Antônio Dó, como  os do memorialista da cidade de Januária, Saul Martins 

e Manuel  Ambrósio. Saul Martins publicou em 1967 um livro intitulado: 

―Antônio Dó – A história verídica de um jagunço famoso‖ o qual foi escrito 

a partir de pesquisas feitas em arquivos oficiais da Polícia Militar de Minas 

Gerais, entrevistas, processos e incorporando ainda as lendas que surgiram 

em torno do episódio  que a oralidade popular não deixou se perder. Em 

1976, Manoel Ambrósio, lançou ― Antônio dó – O bandoleiro das  

Barrancas‖, cuja idéia era recontar a história de Antônio Dó e seu bando 

como ―novela regional‖. 

 A música recebeu em 1980, o trabalho do compositor Haroldo 

Anunciação a canção intitulada ―Antônio Dó‖, interpretada pelo grupo 

Raízes. Grupo que canta a cultura popular do norte de Minas. No caso da 

música feita para Dó que segue: 

 

Antônio Dó 

Desconheço sua agonia 

Mas eu a sinto aqui dentro  

Noite e dia  

A vida é isso 
                                                           
626

 BRAZ, op. cit.  p. 463. 
627

 ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: Veredas. 38ª ed. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1986, 538 p. 

O bem e o mal 

 E as intenções só Deus saberá julgar 

 

Reino fazendeiro 

Reino capataz 

Reino justiceiro 

 

Com que sei era mineiro e muito mais de Corinto a Contria 

Não deu trégua a satanás 

Antônio Dó...
628

 

 

 Retratando um pouco do que foi a trajetória deste fazendeiro 

injustiçado que tornou-se andarilho e malfeitor, enriquecendo a cultura 

popular daquela região. 
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COMUNICAÇÃO COORDENADA: ENTRE CRUZES E 

ENCRUZILHADAS: MOMENTOS HISTÓRICOS E 

DESDOBRAMENTOS  DA AÇÃO DO CATOLICISMO EM MINAS 

GERAIS (1960-1980) 

 

HISTÓRIA ORAL: UMA LEITURA SOBRE OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS E O CATOLICISMO POPULAR EM MINAS GERAIS, NA 

DÉCADA DE 60. 

 

Sandra Pereira Tosta 

Professora da PUC- Minas e do ISTA 

Frei Leonardo Lucas Pereira 

Professor da PUC- Minas e do ISTA 

 

 

 

Desde 1997, a PUC- Minas vem desenvolvendo o projeto de História Oral 

denominado: ―Catolicismo no Brasil Contemporâneo: da politização dos 

anos sessenta à espiritualização dos anos noventa‖, que reúne uma equipe 

de pesquisadores de várias áreas: História, Antropologia, Filosofia, 

Teologia, Sociologia.  

É no âmbito desta pesquisa que este texto está inscrito e busca analisar 

como sujeitos históricos de setores da Igreja católica, em Minas Gerais, na 

década de 60, interpretam os movimentos sociais circunscritos às práticas 

do catolicismo popular, particularmente, as comunidades eclesiais de base 

em sua gênese e consolidação.  

O texto está fundamentado em pesquisas documentais, leituras e na 

apropriação e análise de relatos de fontes orais: clérigos e leigos que, de 

algum modo, participaram ou ainda participam de movimentos ligados à 

Instituição católica e que vêm sendo entrevistados pêlos pesquisadores do 

referido Projeto, seja na modalidade da história oral de vida, seja na da 

história oral temática.  

Da escuta atenta das memórias e representações destes sujeitos históricos, 

buscou-se construir uma narrativa na qual aspectos ainda pouco discutidos 

do período histórico do final dos anos 50 até os anos 70 emergem nas suas 

lembranças. Buscou-se privilegiar, ainda, a dimensão sócio-política e 

cultural das CEBs em sua gênese e enquanto uma proposta pedagógica de 

formação e de intervenção de parte da Igreja na dinâmica social brasileira, 

tendo em vista a construção de uma ordem social mais justa e igualitária. 

 

Anos 50 e 60: catolicismo popular e movimentos sociais 

 

O acento colocado pela historiografia do catolicismo engajado dos 

anos 50 e 60 sobre a ação da hierarquia e da ação católica voltada para a 

reconquista da sociedade, ou para exercer ao menos uma influência 

significativa, deixou na sombra um aspecto muito importante do 

catolicismo popular, sem o qual não é possível compreender os 

desdobramentos posteriores, particularmente a emergência dos movimentos 

sócioreligiosos que caracterizam os anos 80 e 90 e este início de século. 

 A existência de uma dicotomia entre hierarquia e laicato na Igreja 

Católica, especialmente após a reforma gregoriana (século XI), não podia 

deixar de repercutir sobre a prática religiosa, produzindo uma distância 

entre o discurso religioso da hierarquia (o "catolicismo oficial") e as 

práticas religiosas do povo ("catolicismo popular"). O esvaziamento do 

catolicismo popular após o Concílio de Trento (século XVI) acentuou ainda 

mais a distância e as diferenças entre os dois catolicismos. 

 O catolicismo trazido no Brasil pelos colonos portugueses era 

substancialmente pré- tridentino. Riolando Azzi não hesita em 

caracterizá-lo como: luso-brasileiro, leigo, medieval, social, familiar. No 

país, nos meios populares, ele sofrerá influências tanto de tradições 

religiosas indígenas quanto africanas. Mais tarde, a partir da segunda 

metade do século XIX, assimilará influências espíritas kardecistas. 

Notando-se que houve importantes diferenças regionais, o que permite - por 

exemplo - distinguir o catolicismo popular paulista e mineiro do catolicismo 

do povo nordestino. Mas até hoje pesquisadores não hesitam em falar de 
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uma matriz religiosa brasileira, de um "substrato cultural" comum, que 

permeou a religiosidade popular neste final do século XX
629

. 

O catolicismo tridentino, apesar dos esforços de bispos e de 

missionários das ordens religiosas (como os jesuítas), penetrou pouco no 

Brasil até metade do século XIX. Desde então, no contexto de uma 

secularização de Estado que devolveu liberdade à Igreja e os seus clérigos, 

houve uma renovação do catolicismo oficial, inspirada por Roma e guiada 

pelos Bispos, com o apoio novamente das congregações religiosas. Azzi 

caracteriza este catolicismo como: romano, clerical, tridentino, individual e 

sacramental
630

 

O catolicismo clerical como visto acima, dirigido exclusivamente 

pela hierarquia, evoluiu em sua atitude para com o laicato católico. Depois 

de um grande esforço sistemático para aproximar o povo dos sacramentos, 

mantendo ao mesmo tempo uma posição passiva na área política (a aliança 

trono-altar, ao menos no século XIX, significa uma clara hegemonia do 

trono sobre o altar), o episcopado católico começou a convocar o povo 

católico e particularmente as elites católicas para defenderem os "direitos de 

Deus" e da Igreja na sociedade política através do voto e da organização 

partidária. Este esforço chega a um ponto alto, mas que será também ponto 

de ruptura, no final dos anos 50 do século passado.  

Os movimentos de Ação Católica, que já se tinham prestado a um 

primeiro esforço de reconduzir o povo das devoções medievais à 

participação na liturgia (o culto oficial da Igreja) e a práticas sociais sob o 

comando da hierarquia. Mais tarde, a Instituição assiste  parcela 

significativa desses movimentos se orientar no sentido de opções políticas 

autônomas, em conflito aberto com o episcopado
631

. 

Como o catolicismo popular reagiu nos anos 60 a esses conflitos e 

aos contemporâneos enfrentamentos entre clero e leigos "progressistas" e 

clero e leigos "tradicionalistas"? Até agora a historiografia não parece ter se 

                                                           
629

 AZZI, Riolando.O catolicismo popular no Brasil- aspectos históricos. Rio de Janeiro: 

Vozes, 1978. 
630

 Idem. 
631

 ANTONIAZZI, Alberto.várias interpretações do catolicismo popular no Brasil. In: 

Revista Eclesiástica Brasileira (36), n. 141. 

preocupado com o assunto e faltam pesquisas para dar consistência às 

hipóteses que se podem formular. Certo é que este "catolicismo popular", só 

em parte absorvido e transformado pelo "catolicismo oficial", teve um papel 

relevante na vida da Igreja nos anos 70 e seguintes, tanto nas iniciativas 

pastorais mais ―progressistas‖ (como as Comunidades Eclesiais de Base, 

inspiradas pela eclesiologia do Concílio do Vaticano II e, mais tarde, pela 

Teologia da Libertação), quanto nas iniciativas "neo- conservadoras" 

(representadas por vários movimentos com a forte participação do laicato, e 

que retomaram elementos do ―catolicismo tradicional‖, acentuando, porém, 

os traços modernos do subjetivismo, emocionalismo, uso da comunicação 

de massa, etc)
632

, próprios da sociedade qualificada de pós- moderna. 

 

Por quê Comunidade Eclesial de Base? 

 

Pelo menos três razões justificam nossa escolha pela comunidade 

eclesial de base para fazer a leitura proposta neste texto:  

1- por ser a comunidade de base uma das manifestações do catolicismo 

popular que emerge dos movimentos sociais que caracterizam a sociedade 

brasileira entre os anos 50 e 60. É popular por ser uma organização de base 

que congrega explicitamente segmentos das camadas pobres da população 

tentando superar, por um lado, práticas devocionais, pietistas e outras 

consideradas tradicionais; e por outro lado, se organiza com vistas a 

politização deste ―povo‖ e sua integração aos movimentos sociais, em 

oposição às práticas clientelísticas e populistas do Estado e da Igreja. Neste 

sentido, as CEBs expressam uma reinterpretação do catolicismo popular 

numa clara tentativa de refundar a Igreja enquanto ―comunhão‖, e têm, em 

geral, um ideário no qual a mudança política é uma reivindicação central. 

2- por ser a comunidade eclesial de base um movimento reconhecidamente 

organizado e fomentado dentro da Igreja ―progressista‖- o segmento no qual 
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 Apesar de sabermos dos limites que categorias já consagradas nos estudos sobre a Igreja Católica 

como as de ―Progressistas‖ e ―Conservadores‖ adotadas neste projeto em referência a setores da 

Igreja e do laicato, elas são compreendidas no contexto da pesquisa em curso, como ―tipos ideais‖, 

tal como Weber os formula: instrumentos analíticos de acesso aos fenômenos da realidade. 
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colocamos ênfase no Projeto de pesquisa em curso, no âmbito do período 

histórico enfocado e;  

3- por ser a CEB um braço desta Igreja, uma estratégia pela qual ela se 

insere, participa e atua nos movimentos sociais. E procuraram manter 

relações de afinidade ou reciprocidade, ao mesmo tempo que procuraram 

preservar uma certa autonomia frente a hierarquia católica. Autonomia esta 

que, em alguns período da história, vai se constituir em conflitos e rupturas 

entre o laicato católico e a própria Igreja hierárquica na apropriação e 

entendimento de um projeto político.  

Assim, diante de um cenário tão complexo e tensionado pela 

conjuntura política da época, buscamos compreender o que foi e como são 

―lidos‖ e significados esta dinâmica, na fala de clérigos e leigos que com 

elas estiveram envolvidos. 

 

CEBs: memória de um tempo e de sonhos de mudança 

 

Sobre as bases teológicas das relações entre a Igreja hierárquica e o 

povo- dinâmica na qual se inscrevem as possibilidades organizativas como 

as CEBs e outros movimentos que lhe antecederam no período histórico, 

como os de juventude católica, Frei Bernardino Leers observa que 
633

: 

 

―(....), na medida em que a gente quase solta o povo para fazer as coisas e dá 

ao povo maior competência na sua própria área, que a gente pode realmente 

na base construir, porque afinal de contas é a base da teologia da libertação, 

aproveitar da vontade deles de melhorar, a capacidade deles de se 

libertarem, então isso é o que nós assumimos na teologia da libertação. Mas 

que supõe a descoberta do povo. A descoberta da força do povo, da 

vitalidade do povo, da capacidade do povo.(...) Mas, infelizmente, o sistema 

irreal aqui de construir a sociedade, que continua até hoje, não deixa o 

escravo se desenvolver para o homem autônomo.(...) Então, a teologia da 

libertação foi construída por cima disso. Por cima disso. (...) Foi realmente a 

opção preferencial evangélica mesmo.‖ 

                                                           
633

 Entrevista realizada em 03/06/98, em Belo Horizonte, no convento dos Franciscanos. 

 

Em entrevista concedida aos pesquisadores, Dom Aloísio 

Lorscheider
634

, assim se expressou sobre a importância das CEBs, enquanto 

movimento social, para a Igreja progressista dos anos 60 em seus projetos 

de evangelização: 

 

―Eu nunca li um livro como para as Comunidades Eclesiais de Base 

(...) na realidade, a evangelização não são eles (os livros) quem fazem (...) 

Para mim, a Comunidade Eclesial de Base evangeliza muito mais.(...) As 

Comunidades Eclesiais de Base são de fato, vamos ser bem claros, a base da 

Igreja. Porque se nós conseguirmos que os nossos cristãos realmente 

tenham sentido comunitário, vivam a sua comunidade, aí nós tenhamos tudo 

o que nós queremos. Porque a Igreja por definição é comunidade. Ou, como 

os teólogos dizem, é comunhão.‖  

 

Em outros termos e como analisa o antropólogo Pierre Sanchis
635

, a 

Igreja é uma ―comunidade‖ posta no tempo e no imaginário da Instituição e 

que encontrou seu correspondente no imaginário e no tempo das 

Comunidades Eclesiais de Base como um lugar pedagógico e de forma (o 

tipo de organização), propício para realização desse projeto evangelizador. 

Fei Eliseu, outro dos clérigos identificados com uma Igreja mais social 

narrou sua experiência com o povo em Goiás, analisando o que 

representaram as CEBS na organização do povo: 

 

―lá a gente falava grupo de Evangelho. Comunidade Eclesial de base 

era um termo que não se usava lá, embora já existisse. Eu acho que a 

Comunidade Eclesial de base na primeira fase, na fase primaveril, foi uma 

coisa extraordinária. Depois, é como o leite, quando o leite sobe, se você 
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 Em 21 de agosto de 1998, na cidade de Divinópolis, por ocasião da celebração de seus 

.50 anos de sacerdócio. 
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 Apud TOSTA, Sandra de F. Pereira. Os rituais da missa e do culto vistos do lado de fora 

do altar- religião e vivências cotidianas em duas comunidades eclesiais de base do barro 

Petrolândia. Contagem – MG. Tese de doutoramento apresentada ao Programa de Pós- 

graduação em Antropologia social. USP, 1997. 



Anais do XIII Encontro Regional de História                                                                                                         Anais do XIII Encontro Regional de História 

 

 

 329 

não tem cuidado, ele derrama. Depois que ele já está fervendo, aí ele se 

aquieta. As CEBs chegaram à fervura em alguns encontros. Hoje, ela já está 

mais tranqüila, mas continua fervendo‖ (...) Uma das coisas para mim, que é 

uma intuição fundamental, renovadora e evangélica das comunidades 

eclesiais de base é que a Igreja existe, subsiste na comunidade concreta que 

se reúne em nome de Jesus Cristo. De modo que quando estou reunido aqui, 

na comunidade de base, com os companheiros, nós somos comunidade, 

estamos dialogando sobre a fé e, eventualmente, celebrando a fé, nós somos 

a Igreja toda. A Igreja de Jesus Cristo em plenitude se concretizando aqui e 

agora. Quer dizer, a Igreja, católicos, isso é uma burocracia, tem pouco a 

ver. Uma burocracia como outra qualquer. Mas a Igreja de Cristo palpita, 

ela vive é na comunidade concreta. E a comunidade de base fez com que o 

povo começasse a descobrir a consciência de comunidade, coisa que é 

impossível descobrir numa igreja lotada das missas dominicais. Para mim 

isso foi um ganho excepcional‖
636

.  

 

Para padre Libâneo
637

, outro de nossos entrevistados no Projeto de 

História Oral, as comunidades de base, 

 

―(...) são uma espécie de matriz concreta para a teoria. De certa 

maneira, a experiência antecipa a teoria. A teologia, que é teoria, a teologia 

sobre esse tipo de poder da igreja não é uma teologia elaborada num 

gabinete, depois passada para uma comunidade viver, mas, pelo contrário, 

foi a experiência da comunidade que levou os teólogos a pensar isso. (...) 

dialética: uma vez que você formula, você reforça. Então eu diria que as 

próprias comunidades de base foram a matriz da teologia, desse aspecto 

teológico da libertação, da eclesiologia. Por sua vez, essa formulação 

teológica esclarece para as próprias comunidades (...) e as reforça. Então é 

um processo dialético.‖ 

 

                                                           
636

 Frei Eliseu Lopes  - entrevista concedida em 11 de dezembro de 1998, em Belo 

Horizonte. 
637

 João Batista Liâneo- entrevista concedida em 20/04/98 

Ele também analisou as CEBs em suas relações com a hierarquia 

católica e nos modos como se dá sua própria organização: 

 

―Comunidade de base não tinha esse centro. Ela nunca teve um 

poder central. Isso foi a grande salvação dela. Não há nenhuma autoridade 

sobre as comunidades de base. Cada comunidade de base existe por si. A 

única articulação que a gente faz é um encontro a cada dois anos, nacional. 

Uma igreja em particular organiza o encontro. Ela não tem poder nenhum. 

Ela organiza, convoca as pessoas. Lá nos reunimos, encontramos brasileiros 

de todas as partes, discute-se e cada um volta para a sua base de novo. Na 

próxima vez, outra igreja reúne e faz esse trabalho. Então, há serviços, mas 

não há coordenação. Um dos pontos que a comunidade de base nunca 

aceitou é que ela fosse ligada a uma linha da CNBB, a um bispo 

encarregado das comunidades de base no Brasil. Porque aí podia impor uma 

linha. Não tem. Então isso escapa. É uma espécie de porosidade.‖  

 

Porosidade que pode ser interpretada na visão de Sanchis, como a 

dialética que se interpõe entre idéias, projetos, desejos e os modos como 

tudo isto é apropriado e interpretado quando de sua realização, pois: 

 

―Se é verdade que tudo para a Instituição católica é comunidade, ou 

seja, este é seu maior significante que remete para a ―construção de uma 

Terra comunhonal ( ‗a comunidade‘ ) que se simboliza e se realiza o Reino 

de Deus‖, é verdade também que é na concretude do ―mundo vivido‖ que os 

significantes instituídos pela Igreja para a religião ganham significações e 

se enraizam na vida social‖
638

 

 

Considerações finais 

 

No período histórico referido na pesquisa- final dos anos 50 até os 

anos 70, a sociedade brasileira passa por processos de profundas 

transformações com forte ênfase nos movimentos populares que se 

                                                           
638

 ídem. 
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organizavam em torno de inúmeras formas É o tempo dos movimentos de 

educação de base da Igreja Católica, e das Ligas camponesas, no nordeste, 

dos Centros Populares de Cultura da UNE, dos Centros de Cultura Popular 

no Recife, de movimentos no campo da arte como o Teatro do Oprimido, o 

Teatro de Arena e outros. Movimentos estes cujo ideário comum era a 

criação de uma nova ordem social mais justa e mais igualitária, e o 

deslocamento político de uma fase anterior marcada pelo populismo . 

A Igreja católica, por sua vez, está passando também por processos 

de mudança, principalmente com o movimento da Renovação Litúrgica, a 

Catequese Bíblica etc, sinalizando uma postura pastoral mais aberta por 

parte da hierarquia e do laicato, e uma nova elesiologia que desembocaria, 

mais tarde, no concílio Vaticano II, especialmente nas encíclicas do papa 

João XXIII- Mater et Magistra e Patiem in terris. 

Nesta conjuntura, emergem várias formas de ser Igreja e uma delas 

foi a das comunidades eclesiais de base, como uma organização 

emblemática de uma nova posição mais politizada da instituição católica 

com reação e em colaboração com os movimentos sociais. 

Comunidades estas que emprestam renovadas cores às práticas do 

catolicismo popular, revelando uma experiência e uma dinâmica de setores 

da Igreja católica identificadas com a busca de transformações sociais e de 

maior enraizamento da Instituição na cultura brasileira. 
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