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PROGRAMAÇÃO das apresentações

BANCA N°1: Terça, 08 de dezembro de 2015
Das 09:30 às 12:00 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof.  Fabio  Sapragonas  Andrioni,  Pérola  Sanfelice,   Janira  Pholman
(suplente)

HEDÔNEO  E  FEMÍNEO:  PRÁTICAS  SEXUAIS  FEMININAS  NO  HUMOR  DE
PRIAPO. (ROMA, SÉC. I d.C.)
Autor: Alexandre Cozer
Orientadora: Renata Senna Garraffoni
Horário: 09:30 às 10:00h

ANNA  COMNENA  E  OS  SABERES  DE  UMA  PRINCESA  NA  IDADE  MÉDIA
(SÉCULOS XI E XII).
Autora: Bárbara Letícia Chimentão
Orientadora: profª. Drª. Marcella Lopes Guimarães
Horário: 10:00 às 10:30h

REPRESENTAÇÕES DE AMOR CORTÊS E CAVALARIA EM AMADIS DE GAULA
Autora: Juliane Polo Terres
Orientadora: Profª Drª Marcella Lopes Guimarães
Horário: 10:30 às 11:00h

O CONCEITO DE HISTÓRIA EM SANTO AGOSTINHO NA OBRA A CIDADE DE
DEUS
Autora: Suele Cristina Guedes R. Maya
Orientador: Professor Dr. Renan Frighetto
Horário: 11:00 às 11:30h

UMA IGREJA, UMA CIDADE, UM REINO: A SÉ DE LISBOA ENTRE A CON-
QUISTA DA CIDADE E O FIM DO SEGUNDO REINADO (1147-1211)
Autor: Willian Funke
Orientadora: Prof.a Dr.a Marcella Lopes Guimarães
Horário: 11:30 às 12:00h



PROGRAMAÇÃO das apresentações

BANCA N° 2: Terça, 08 de dezembro de 2015
Das 14:30 às 16:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Profa. Dra Martha Daisson Hameister, Flora Martini Araujo, Fernando
Bagiotto Botton (suplente)

COMO UMA MULHER TEM QUE SER?: REPRESENTAÇÕES FEMININAS NAS
HQ’S DA REVISTA CHICLETE COM BANANA (1985-1990)
Autora: Anne Caroline da Rocha de Moraes
Orientador: Profº Drº Clóvis Gruner
Horário: 14:30 às 15:00h

“  QUEM FAZ O MUNDO?”: A HISTÓRIA ALTERNATIVA EM WATCHMEN (1986-
1987)
Autora: Daniela Linkevicius de Andrade
Orientador: Dr. Clóvis Gruner
Horário: 15:00 às 15:30h

CONTRE-ATTAQUE  E  ACÉPHALE:  TRAJETÓRIA  INTELECTUAL  NAS
DÉCADAS DE 30 A 40. PENSANDO O CONCEITO DE COMUNIDADE À SOMBRA
DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Autora: Jéssica Louise Rocha Neiva de Lima
Orientador: Vinícius Honesko.
Horário: 15:30 às 16:00h

A  ESPADA  DE  STALINGRADO:  AS  REPRESENTAÇÕES  FILMICAS  SOBRE  A
BATALHA DE STALINGRADO NO PERÍODO PÓS GUERRA FRIA (1993 – 2013)
Autor: Rafael Queiroz dos Santos
Orientador: Dennison de Oliveira
Horário: 16:00 às 16:30h



PROGRAMAÇÃO das apresentações

BANCA 3: Quarta, 09 de dezembro de 2015
Das 09:30 às 11:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores:  Prof.  Rafael  Benthien,  Camilla Jansen de Mello de Santana,  Ernesto
Sobocinski Marczal

UMA NAÇÃO EM FORMAÇÃO? O MOÇAMBIQUE DE MIA COUTO NA OBRA
“UM RIO CHAMADO TEMPO, UMA CASA CHAMADA TERRA”(1977-2003)
Autora: Fabiane Miriam Furquim
Orientador: Prof. Dr. Hector Rolando Guerra Hernandez
Horário: 09:30 às 10:00h

O  "HOMEM  NOVO"  MOÇAMBICANO:  PERSPECTIVAS  EDUCACIONAIS  DA
FORMAÇÃO IDENTITÁRIA NACIONAL SOB O GOVERNO DA FRELIMO (1970 –
1992)
Autor: Felipe Barradas Correia Castro Bastos
Orientador: Prof. Dr. Hector Rolando Guerra  Hernandez
Horário: 10:00 às 10:30h

BRANCO X PRETO: IDENTIDADE NACIONAL E QUESTÃO RACIAL DENTRO
DAS QUATRO LINHAS EM SÃO PAULO (1927-1929).
Autor: Isaque de Sousa Rodrigues
Orientadora: Luiz Carlos Ribeiro
Horário: 10:30 às 11:00h

UM  POUCO  DE  BOM  SENSO:  O  PROCESSO  DE  REESTRUTURAÇÃO  DO
FUTEBOL BRASILEIRO (2013-2015)
Autora: Rayanna Farias
Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro
Horário: 11:00 às 11:30h



PROGRAMAÇÃO das apresentações

BANCA 4: Quarta, 09 de dezembro de 2015
Das 14:30 às 16:00 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores:  Profa.  Priscila Piazentini Vieira,  Sissi  Valente Pereira,  Luís Fernando
Costa Cavalheiro (suplente)

RETRATOS,  CRÍTICAS  E  LIÇÕES:  FACETAS  DE  CURT  FREYESLEBEN  NO
MEIO ARTÍSTICO CURITIBANO (1940-70)
Autora:Alice Fernandes Freyesleben
Orientadora: Prof. Drª Rosane Kaminski
Horário: 14:30 às 15:00h

DE CASA PARA A SALA DE AULA:  O USO DO CINEMA NO ENSINO COMO
CONTRIBUIÇÃO PARA A COMPREENSÃO HISTÓRICA DE JOVENS ALUNOS.
Autora: Anna Claudia Beruski.
Orientador: Hector Rolando Guerra Hernandez.
Co-orientadora: Ana Claudia Urban.
Horário: 15:00 às 15:30h

A REPRESENTAÇÃO DO REAL EM UM ESPELHO DE PAPEL: A REPORTAGEM
FOTOGRÁFICA NA REVISTA   A BOMBA   EM CURITIBA (1913)
Autora: Luana Camargo Genaro
Orientadora: Rosane Kaminski
Horário: 15:30 às 16:00h

TEATRO A PREÇO DE CINEMA: TENTATIVAS DE POPULARIZAÇÃO ATRAVÉS
DO TEATRO EXPERIMENTAL DO GUAYRA – CURITIBA 1956 A 1961
Autora: Maybel Sulamita de Oliveira
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Rosane Kaminski
Horário: 16:00 às 16:30h
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BANCA 5: Quinta, 10 de dezembro de 2015
Das 09:30 às 12:00 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof. Marcos Gonçalves, Prof. André Cavazzani, Fábio Augusto Scarpim
(suplente) 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A FIGURA DO VAMPIRO E O SOBRENATURAL NO
SÉCULO XVIII A PARTIR DA OBRA DE DOM CALMET (1672-1757)
Autor: Gabriel Elysio Maia Braga
Orientadora: Profª Drª Ana Paula Vosne Martins
Horário: 09:30 às 10:00h

A MENINA AUGUSTA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A
CRIANÇA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CURITIBA DO SÉCULO XIX (1871-
1889)
Autora: Karin Barbosa Joaquim
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Martha Daisson Hameister
Horário: 10:00 às 10:30h

CAMINHANDO SOBRE UMA COVA COMUM: MEMÓRIA DA MENSAGEM DO
MONGE JOÃO MARIA NA ROMARIA DA TERRA EM SANTA CATARINA
Autora: Larissa Urquiza Perez de Morais
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Karina Kosicki Bellotti
Horário: 10:30 às 11:00h

MERCEDES CABELLO DE CARBONERA (1845 – 1909) – ESCRITA FEMININA E
PROJETO CIVILIZATÓRIO EM BLANCA SOL (1889) E EL CONSPIRADOR (1892)
Autora: Nikita Mary Sukow
Orientador: Ana Paula Vosne Martins
Horário: 11:00 às 11:30h

MARIAS E JOSÉS: PRÁTICAS NOMINATIVAS NOS EXTREMOS DA AMÉRICA
PORTUGUESA, BELÉM DO PARÁ E PORTO ALEGRE, SÉCULOS XVIII-XIX.
Autora: Núbia Parol
Professor Dr. Sergio Odilon Nadalin 
Horário: 11:30 às 12:00h
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HEDÔNEO E FEMÍNEO: PRÁTICAS SEXUAIS FEMININAS NO HUMOR DE
PRIAPO. (ROMA, SÉC. I d.C.)

Autor: Alexandre Cozer
Orientadora: Renata Senna Garraffoni

Palavras chave: História das Mulheres, Priapeia romana, Humor em Roma.

Embora a nossa monografia seja a parte final da graduação, nela se coadunam alguns
anos  de  pesquisa.  Há  quatro  anos  estudamos  a  Priapeia  Romana,  um  corpus de  poesia
constituído por um total de 80 a 86 poemas epigramáticos ou epigráficos, sem autor definido
e, segundo pesquisas mais recentes, datado do século I d.C. Sua principal característica é ser
um livro de poemas cômicos,  dedicado ao deus Priapo, e com um humor frequentemente
baixo,  ‘vulgar’ e  sexual.  O recorte  variou consideravelmente  ao longo da pesquisa.  Num
primeiro momento, enquanto vinculada ao PET-Historia, nossa pesquisa focou nas práticas
sexuais num sentido geral: selecionamos personagens, buscamos compreender os discursos
sobre  práticas  sexuais  no  âmbito  da  documentação.  Num  segundo  momento,  buscamos
compreender as práticas religiosas que estariam envolvidas e como poderíamos entende-las
em  um  contexto  ritual.  Por  opção,  deixamos  essa  segunda  discussão  para  o  projeto  de
mestrado, uma vez que precisaria aprofundar as discussões sobre os ritos ao deus. Para a
monografia, nos restringimos, por fim, ao estudo das práticas sexuais femininas. 

Além disso, é importante ressaltar que parte da pesquisa foi feita durante nossa estadia
na França, com apoio da bolsa de mérito acadêmico da UFPR. Na universidade de Lyon 2,
pudemos aprimorar nossos conhecimentos de Latim, de história geral de Roma, e com sorte,
também da Priapeia: nessa cidade havia acontecido um colóquio para reunir estudiosos de
diversos países sobre esse mesmo documento. Angariamos um material bastante diversificado
e, de volta ao Brasil, agora com apoio de bolsa CNPq/PIBIC, pudemos recortar melhor qual
seria o tema da nossa monografia e organizar uma pesquisa mais pontual. 

A escolha do tema de estudo das práticas  sexuais femininas  pode ser justificada a
partir de dois aspectos. Por um lado, as mulheres são menos estudadas que os homens no que
se  refere  às  práticas  sexuais,  isso  tanto  por  efeito  do  interesse  no  estudo  do  célebre
homoerotismo masculino da antiguidade, quanto por efeito de uma leitura que vê a sociedade
romana como falocêntrica e o interesse sexual como predominantemente masculino.  Essas
leituras deixaram de lado as práticas sexuais femininas em prol de identificar, normalmente, a
agressão do masculino sobre o feminino. Nossa leitura, bem entendido, se distancia destas
apenas no que se refere a uma busca do lugar das mulheres, não no que se refere a excluir a
possibilidade de uma realidade sexual eventualmente agressiva. Por outro lado, acreditamos
também que esse recorte  nos possibilitaria  dar à narrativa  histórica um papel  político,  no
sentido  de  apontar  as  diferenças  entre  os  modos  de  se  relacionar  com  a  sexualidade  e,
também, com os próprios órgãos sexuais. Nesse sentido, organizamos a monografia em três
capítulos, além de introdução e conclusão. No primeiro deles, realizamos uma revisão e um
debate  historiográfico  entre  diferentes  perspectivas  e  modelos  sobre  as  práticas  sexuais
antigas, como também sobre o humor nessa sociedade.  No segundo, desenvolvemos sobre
nossas escolhas metodológicas para observar uma documentação literária.  Também ali  nos
dedicamos  a  descrever  a  obra,  o  lugar  que  ocupava  na  literatura  romana  e,  além disso,
analisamos  alguns  elementos  de  humor  para  dar  lugar  ao  que  seria  a  nossa  própria
interpretação do documento.  Por fim, no terceiro capítulo,  debruçamo-nos sobre a questão
específica das práticas sexuais femininas. Dos  dois  elementos  que  tratamos  no  primeiro
capítulo, gostaríamos de iniciar comentando sobre os estudos acerca da sexualidade antiga.
Esses estudos surgem a partir dos anos 1980, quando a revolução sexual coloca o tema em



voga  no  debate  acadêmico.  Comentamos  que  o  tema,  certamente,  já  era  debatido  em
pesquisas que relacionavam o paganismo aos imperadores considerados depravados e fadados
ao fracasso. No entanto, a partir dos anos 1980 o interesse do estudo sobre o sexo passa a ser
o de compreender as especificidades culturais dessas práticas; nosso trabalho é certamente
tributário  dessa  corrente.  Talvez  um  primeiro  e  importante  trabalho  seja  o  de  Michel
Foucault1. O filósofo define que sexualidade é um termo unicamente aplicável à modernidade,
na qual o sexo passa a ser controlado por um saber. Em nosso trabalho, a reflexão do filósofo
ressalta tanto a possibilidade de demonstrar que o sexo antigo se relacionava com elementos
culturais distintos do nosso, como também influencia na escolha do termo práticas sexuais. A
discussão ganhou um aprofundamento histórico maior no seio dos debates que ocorriam nos
EUA, sob grande influência dos movimentos sociais. Um trabalho importante ainda hoje, que
se debruça sobre a literatura humorística para o estudo da sexualidade romana, é o  de Amy
Richlin2.  Essa  autora,  que  busca  justamente  aproximar  os  estudos  clássicos  da  discussão
feminista,  defende  em seu  estudo  que  a  literatura  de  humor  romana  seria  fruto  de  uma
sociedade  falocêntrica,  patriarcal,  que  baseava  seu  humor  na  agressão  dos  indivíduos
considerados menores na sociedade (mulheres,  homossexuais passivos). De fato,  nos anos
1980, o cenário da discussão da História das Mulheres era em grande parte ocupado pelas
questões de identificar a estrutura do patriarcado e da dominação masculina,  revelando os
meandros  do  exercício  do  poder.  Assim,  criou-se  para  a  sociedade  romana  um  modelo
interpretativo  chamado  por  Marylin  B.  Skinner3 de  modelo  penetrativo,  o  qual  algumas
pesquisas  mais  recentes  buscam  modular.  Nosso  trabalho  entende  o  gênero  a  partir  do
conceito de Joan Scott, para quem o estudo do gênero deve ser uma análise dos modos como
os conceitos de masculino e feminino se articulam e são postos em relação em diferentes
situações dentro de uma cultura. Nem o gênero é articulado ao sexo de maneira essencial, nem
os gêneros são percebidos de maneira única por uma sociedade. Desse modo, surgem estudos
feministas  que  também  buscam  explorar  a  diversidade  das  relações  de  poder  entre  o
masculino e o feminino, e isso atinge o estudo da sexualidade. Os autores passam a questionar
o  modelo  penetrativo  e  a  estudar  os  elementos  que  modifiquem  aquela  oposição  entre
penetrador e penetrado. Exemplo disso é o referido trabalho de Skinner. Nossa pesquisa se
insere nessa mesma intenção.

Outro elemento que nos tocou para a pesquisa foi estudar o humor. Percebemos que,
em grande parte das vezes, o humor é observado como um elemento de agressão. Desde a
metodologia desenvolvida por Freud4, passando também pelo filósofo francês Henri Bergson5,
identificamos que a leitura mais comum do riso é a que o pensa como um tipo de discurso
capaz de tornar seu objeto ridículo. Assim, o riso seria vinculado ao controle social por meio
da repressão de determinadas práticas. No que se refere às análises sobre o Humor em Roma,
identificamos  interpretações  que  consideram  o  riso  em  função  da  sociedade,  como  uma
atitude capaz de exercer o controle e, desse modo, estabelecer uma civilização, partilhando
conceitos de moral estreitos. No entanto, esse tipo de abordagem tende, normalmente, a criar
modelos mais rígidos para a interpretação de uma sociedade, bem como a interpretar uma
obra em função do que se entende como moral da época, deixando o âmbito do humor no
mesmo nível de outros discursos sérios, e não reconhecendo a possibilidade de ele expressar
justamente  a licença,  o improvável.  Assim, em nosso estudo da obra cômica  da Priapeia,

1 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. Vol.1: a vontade de saber. São Paulo, Graal: 2011.
2 RICHLIN, Amy. The Garden of Pruapus. Sexuality and aggression in roman humor. Nova Iorque: Oxford
University Press, revisado em 1992. 
3 SKINNER, Marilyn B. Sexuality in Greek and Roman Culture. Hong Kong: Blackwell Publishing, 2005.
4 Cf.  D'ANGELLI,  Concetta  PADUANO,  Guido.  O  cômico. Curitiba:  ed.  UFPR,  2007.  Trad.:  Caetano
Waldrigues Galindo.
5 BERGSON, Henri. O riso. Rio de Janeiro: Zahar, 1983.



resolvemos entender o riso na sociedade romana dentro de seu âmbito de possibilidades e
diversas interações com o sério. Entendemos que o discurso cômico deve, antes de tudo, ser
observado como uma maneira de significar o mundo e de se lidar com ele. Nesse aspecto do
trabalhos somos muito devedores dos trabalhos de Mikhail Bakhtin6 e de Georges Minois7.

Nosso segundo capítulo dedica-se a apresentar a escolha metodológica para pensar o
texto  literário  enquanto  documento  histórico,  bem como  a  revisar  a  bibliografia  sobre  a
Priapeia e, por fim, expor elementos da nossa própria interpretação da obra. Enquanto obra
literária,  estudamos  esses  epigramas  principalmente  de  duas  maneiras.  Por  um  lado,
consideramos a linguagem um ponto importante a ser analisado e, por essa razão, realizamos
estudos de latim durante a faculdade. Conforme estudos da linguística8, a linguagem é o modo
próprio  com  que  se  organiza  o  mundo,  evidencia  as  conexões  e  o  significado  que
determinados  elementos  ganham  em  uma  cultura.  Mesmo  as  figuras  de  linguagem  são
importantes nessa atribuição de significado. Uma metáfora não é apenas um paralelismo por
estilo  ou rebuscamento,  mas as maneiras  com que uma cultura efetivamente pensa e cria
visões sobre a realidade; elas são um modo de compreensão. O estudo da linguagem, assim,
abre espaço para se pensar a própria cultura romana. Por outro lado, procuramos enquadrar a
obra em seu contexto social, não apenas de produção, como também de recepção. Embora não
haja muitos registros diretos de como a população antiga teria recebido e lidado com todas as
suas formas de arte, seria possível perceber, no próprio texto, o modo como ele esperava ser
recebido, o grupo para o qual era produzido, enfim, o modo como se relaciona diretamente
com seu público. Desde quando Hans Jauss9 inaugura os estudos sobre a recepção, ela pode
ser pensada pelo texto.  Jauss defende que as mudanças que uma nova obra apresenta em
relação ao gênero textual em que se insere, bem como em relação às obras em que se espelha,
indicam uma mudança na sociedade que a receberia. É possível observar esses elementos no
modo como o texto lida com o público e em documentos  que expõem a forma com que
circulavam pela sociedade.

No caso da Priapeia, realizar isso demandou um estudo das leituras desse texto dentro
dos estudos clássicos, como também da História do gênero epigramático e do próprio modo
como o humor do texto se organiza. Enquanto gênero, o epigrama, nasce com forte relação
com a  poesia  epigráfica,  sendo que  os  primeiros  livros  se  intitulavam como recolhos  ou
coroas de epigramas. No entanto, como aponta Pierre Laurens10, na Roma do século primeiro
esse já ocuparia antes um lugar de poesia cômica para os divertimentos de banquetes. No
entanto, para os comentaristas da Priapeia dos quais nos aproximamos, isso não significa que
a obra não tenha tido um sentido ritual e mesmo religioso11. Seguimos com a demonstração da
variedade dos estilos de humor que existem na Priapeia, importando para o trabalho o fato de
que, frequentemente, esse discurso cômico parece ter a finalidade de desautorizar o sério e de
romper determinadas barreiras. 

É comum a paródia do discurso oficial, também o próprio livro se apresenta avisando
aos leitores que o conteúdo é lúbrico e a linguagem não digna de outra personalidade que não

6 BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na idade média e no renascimento: o contexto de François Rabelais.
São Paulo: Editora Hucitec, 2010. Sétima edição. Trad: Yara Frateschi Vieira.
7 MINOIS, Georges. História do riso e do escárnio. São Paulo: Editora Unesp, 2003.
8 HARVEY, Keith; SHALOM, Celia.  Language and Desire:  encoding sex, romance and intimacy.  London:
Routledge, 1997.
9 JAUSS, Hans Robert.  A História da Literatura como provocação à Teoria Literária. Tradução:  Sérgio
Tellaroli. São Paulo: Editora Ática, 1994.
10 LAURENS, Pierre. L'abeille dans l'ambre. Célébration de l'épigramme de l'époque alexandrine à la fin de la
Renaissance. Paris: Les Belles Lettres, 1989.
11 OLIVA NETO, João Ângelo. Falo no jardim. Cotia, Ateliê Editorial/ Campinas, Editora da Unicamp, 2006. 
CALLEBAT, L. e SOUBIRAN, J. Priapées. Paris: Les Belles Lettres, 2012.



o deus Priapo. O/os autores do corpus realizam uma efetiva negação das musas. Finalmente
é importante notar que Priapo costumeiramente acusa os passantes de serem  cinaedi,  uma
palavra, em geral, associada ao homossexual passivo. No entanto, em verdade, cinaedus pode
ter um significado mais abrangente, expressando o que seria o ideal de homem imoral e de
discurso obsceno. Sendo assim, o próprio deus que acusa seria um cinedo. Mesmo a poesia
Priápica é constituída em torno do ideal de mollitia, que expressa uma recepção menos séria e
mais  aberta.  Desse modo,  acreditamos  que  as  acusações  feitas  pelo  deus  podem também
ocupar o lugar de um falso moralismo ou mesmo de um discurso que desautorize a dimensão
séria  e  contida  da  moral.  É  abrindo  para  essa  possibilidade  de  intepretação  da  obra  que
partimos para a análise das práticas sexuais femininas no texto.

Seguindo a metodologia exposta, e estudando apenas uma documentação, o objetivo
do trabalho certamente não é o de propor um novo modelo de interpretação da sexualidade
antiga, mas de criar possibilidades interpretativas que difiram do proposto pelos defensores do
modelo penetrativo, tema explorado no terceiro capítulo. No que tange às mulheres, a Priapeia
conta com uma grande diversidade de personagens. Assim, optamos por evidenciar o modo
como essas personagens aparecem e se relacionam com Priapo, explorando a variedade. No
entanto, para poder organizar melhor a grande quantidade de poesias – elas são tema de mais
de  30  das  poesias  do  recolho  –  dividimos  o  texto  em cinco  momentos  mais  relevantes:
primeiro, em que Priapo ameaça as ladras de estupro; segundo, em que o deus se refere às
mulheres num geral (sem especificar o caráter social da personagem) e as coloca em relação
com seu falo; em terceiro lugar analisamos o discurso sobre as matronas; em quarto sobre as
prostitutas e escravas; e por fim, sobre o topos da mulher feia.

 O primeiro tópico concerne ao que normalmente chama mais atenção no humor da
Priapeia: a ameaça de estupro (poemas 6, 13 e 22). Embora não o consideremos uma prática
sexual feminina, ele consiste em um tópico separado por aventar a possibilidade de estupro
punitivo na sociedade romana e porque um poema substitui a ameaça pela imprecação de que
a  menina  não  encontre  com  quem  se  deitar  (58),  mostrando  a  consideração  do  desejo
feminino. O segundo tópico possui maior número de poemas e expõe uma diversidade de
discursos  que  reaparecerão  nos  tópicos  seguintes.  Nele  encontramos  um discurso no qual
Priapo usa de personagens femininas para enaltecer o valor de seu falo ou para explicar o fato
de estar ereto, apontando para o sexo feminino enquanto um assunto masculino (18, 48). No
entanto esse tema apresenta algumas variantes nas quais homens oferecem sexo ao deus em
troca de este favorecer uma relação com alguma amante (50) ou nas quais Priapo apenas se
refere  às  meninas  por  sentir-se  rebaixado (39).  É frequente  que  o deus  mencione  o sexo
porque  se  sente  agredido  pelo  riso  de  seus  cultores  e,  a  partir  dos  estudos  de  Florence
Dupont12, podemos entender a agressão do deus como a voz de uma personagem frustrada.
Essa agressão pode vir do riso de meninas (10, 73) ou mesmo do próprio sexo com elas,
mostrando que, no sexo, os romanos concebiam, para as mulheres, um lugar muito semelhante
ao masculino: Priapo é literalmente effututus por algumas meninas, ou seja, “fodido” por elas
(26,  43).  O feminino ainda  é  mencionado nas  paródias.  No poema 26,  o  deus  parodia  o
discurso da  simplicitas referindo-se a um tempo antigo de vida idealizada, na qual ele teria
mulheres com que se deitar (73); a Odisséia é explicada pelo deus como um conflito de desejo
sexual (68) e o poema 26 parodia o discurso moralista dos retores ricos. No poema 80, a
ausência  das  mulheres  é  usada  para  dar  fechamento  ao  livro,  como que deixando Priapo
sozinho. No terceiro tópico, encontramos o tema das matronas. No 8 e 66, as mulheres que
são exemplos  de  pudicícia  para  o  Império  são  descritas  na  mesma lógica:  afirma-se  que
Priapo não tem linguagem conveniente para elas e, em seguida, aceita-se que elas estejam no
culto. Já no poema 47 elas são apresentadas como um dado na ceia ao deus. Na interpretação
12 DUPONT, F. ; ÉLOI, T. L’érotisme masculin dans la Rome Antique. Paris : Éd. Bélin : 2001.



tradicional sobre as matronas (e.g. Michel Meslin13) elas consistiriam em mães de família,
nobres,  e  guardiãs  da  castidade  da família:  às  matronas  não seria  devido  o sexo,  nem o
assunto sexual, o que leva alguns a interpretarem tais poemas como irônicos. No entanto, dos
trabalhos  supracitados  sobre  as  mulheres,  sabe-se  que  no  Império  era  muito  comum que
mulheres constituíssem famílias sozinhas, participassem de ceias e da confecção de poesias
elegíacas. Assim, consideramos que o humor não precisa ser lido como ironia moralista, mas
que pode ser um exemplo de aceitação no culto. No quarto tópico, o teor das poesias imita
aquelas de ex-votos, sugerindo a participação de prostitutas no ritual e menciona-se, inclusive,
a possibilidade de elas comprarem suas liberdades com o trabalho que tinham (poemas 4, 19,
25, 27, 40). O último tópico estudado é o da mulher feia. Ele compreende as viúvas, velhas e
também as muito novas e fracas ou magras (poemas 12, 32, 46, 57). A tópica desse grupo é,
quase sempre, a já apresentada na qual Priapo se sente agredido pelo sexo voraz das meninas,
no caso, modulado pelo fato de a personagem ser exageradamente feia. No caso, esses poemas
são  mostra  do  que  há  de  mais  agressivo  em  termos  de  riso,  expondo  o  que  seriam  as
personagens culturalmente mais repudiadas. No entanto, novamente encontramos Priapo em
um papel passivo sexualmente. Acreditamos que essas poesias são a principal mostra de que,
no humor do corpus está presente um embate sexual entre o falo e a vagina, no qual a ambas
as partes se acorda uma semântica de potência. 

Malgrado a variedade de temas encontrados nesse documento, nossa análise permite
elencar alguns elementos como hipóteses mais gerais em nossas considerações finais.  Por ser
um discurso considerado pelos romanos como obsceno e por estar vinculado especificamente
a presença de um deus (Priapo), o tom da Priapeia é o tom de um discurso de tempo não
oficial,  lúdico,  distante  mesmo  de  outras  instâncias  mitológicas  sérias,  como  as  musas.
Primeiramente, percebemos que a multiplicidade desse humor demonstra que o ridículo pode
estar atrelado a qualquer  órgão sexual.  No entanto,  se por um lado a análise mostra uma
atitude agressiva contra as mulheres, ela também nos mostra que essa atitude tem que ser
considerada nos seus casos específicos,  dada a multiplicidade do cômico na própria obra.
Além disso, como vimos, ressaltamos a possibilidade de se considerar o sexo feminino como
um ato em potência, como o masculino. Vimos que as mulheres agridem Priapo com seu sexo.
Em latim, é frequente a metáfora de um ato sexual como combate, da conquista como militia,
e mesmo dentro da Priapeia, como mencionamos, Priapo descreve e justifica seu falo como
sua  arma  símbolo,  equivalente  do  raio  de  Júpiter.  Assim,  a  mesma  lógica  vale  para  o  a
sexualidade feminina. Não podemos acreditar que, expressa a agressão com ares misóginos, a
Priapeia seja mostra do modo como a prática sexual feminina romana era tão unicamente
reprimida. Além disso, podemos apontar o seguinte elemento como uma hipótese conclusiva:
se o humor romano se dá entre o embate do falo de Priapo com seus coatuantes sexuais, o
humor da Priapeia mostra um pensamento que leva ao ridículo a metáfora do sexo enquanto
combate.  

13 MESLIN, Michel. L’Homme romain. Bruxelas, Éd. complèxes : 2001.



ANNA COMNENA E OS SABERES DE UMA PRINCESA NA IDADE MÉDIA

(SÉCULOS XI E XII).

Aluna: Bárbara Letícia Chimentão
Orientadora: profª. Drª. Marcella Lopes Guimarães

Palavras-chave: Anna Comnena; História; Império Bizantino

Em meados  da  década  de  1140,  Anna  Comnena  (1083-1153),  filha  do  imperador
bizantino Aleixo I Comneno (1081-1118), escreveu uma obra em homenagem a seu pai e a
intitulou  Alexíada1.  Através  desta  monografia  objetiva-se  identificar  e  analisar  os  saberes
dessa autora expressos nessa narrativa, pois, embora o relato concentre-se na figura de Aleixo
I, é possível verificar inúmeras passagens autobiográficas e de função metalinguística.  Tal
análise  possibilita  explorar  a  forma  pela  qual  Anna  buscou  estruturar  sua  obra  a  fim de
legitimar seu trabalho em meio aos leitores de seu tempo, uma vez que escrevia sobre os
feitos  do  próprio  pai,  o  que  a  autora  considerava  como uma ação  que  poderia  ter  como
resultado uma narrativa tendenciosa. Como forma de resolver esse impasse, a filha de Aleixo I
destacou inúmeras vezes  que seus leitores  não deveriam desconfiar  do que liam,  pois ela
escrevia como uma historiadora, o que significava que deveria possuir um compromisso com
a verdade. 

Grande parte do conhecimento da autora era proveniente de suas leituras de textos
clássicos gregos. Anna afirmava ser versada em gramática grega, em retórica, no Trivium e no
Quadrivium das ciências, além de demonstrar profuso conhecimento das obras de Homero e
Heródoto. Dessa forma, é possível analisar a Alexíada como uma fonte histórica que não só
possibilita estudos sobre o contexto do medievo oriental, mas também como uma base para se
pensar sobre os usos da cultura da Antiguidade grega ao longo da história. Tal abordagem é
ainda pouco explorada pelos historiadores contemporâneos cujos trabalhos analisam a fonte
principalmente como um relato bizantino sobre a Primeira Cruzada (1095-1099), visto que
Anna  Comnena  presenciou  a  chegada  dos  normandos  na  capital  do  Império  Bizantino  e
relatou detalhes das negociações entre os latinos e Aleixo I Comneno. 

Para empreender o estudo dessa fonte escrita há mais de oitocentos anos foi necessário
inicialmente compreender os conflitos que envolveram o personagem principal desse livro: o
imperador  Aleixo  I  Comneno.  Anna  narrou  detalhadamente  sobre  a  vida  de  seu  pai,  em
especial  sobre  as  batalhas  nas  quais  combateu.  Para  compreender  esses  conflitos  foi
necessário cruzar tais informações narradas pela autora com as informações obtidas através
dos estudos de historiadores contemporâneos que se debruçam sobre o contexto político e
econômico  do  Império  Bizantino  nos  séculos  XI  e  XII.  Essa  operação  possibilitou  a
compreensão do contexto, mas também traçou algumas questões sobre a vida atribulada em
que a Anna viveu, o que viabilizou os primeiros passos para a compreensão dos motivos que
levaram essa princesa a escrever sua obra.

Entre  os  manuais  que  guiaram  esse  estudo  inicial  destacam-se  os  trabalhos  dos
historiadores  Steven  Runciman,  Louis  Bréhier,  Speros  Vryonis,  Mario  Curtis  Giordani,
Charles Diehl e Hilário Franco Júnior2. Tais estudiosos abordam os conflitos que envolveram

1 COMNENO, Ana. La Alexiada. Traducción de Emilio Díaz rolando. Sevilla: Editorial Universidad de Sevilla,
1989.
2 BRÉHIER, Louis. El Império Bizantino - Vida e Muerte de Bizancio. México: Editorial Hispano Americana, 
1955; DIEHL, Charles. Os grandes problemas da história de Bizâncio. São Paulo: Editora das Américas, 
1961; FRANCO JR, Hilário; ANDRADE FILHO, Ruy de Oliveira. O Império bizantino. São Paulo: 
Brasiliense, 1985; GIORDANI, Mário Curtis. História do Império Bizantino. Petrópolis, RJ: Vozes, 1968; 
RUNCIMAN, Steven. A Civilização Bizantina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1961; VRYONIS, Speros. 
Bizâncio e Europa. Lisboa: Editorial Verbo, 1980.



o império dos Comnenos a partir de um olhar ampliado, preocupado com o que ocorria em
outras regiões no mesmo período, bem como, com as mudanças sofridas pelo império ao
longo de mais de mil anos – desde a divisão em Império Romano do Oriente e Ocidente em
395 até a queda de Constantinopla em 1453. 

Após esse breve estudo, foi necessário buscar informações sobre os aspectos culturais
que envolveram a corte dos Comnenos, em especial no campo da escrita. O suporte para tal
pesquisa foi a obra  A vida quotidiana no século dos Comnenos3 de autoria do historiador
Gérard Walter e a coletânea The Oxford Handbook of Byzantine Studies4, obra publicada em
2008 que apresenta discussões atuais sobre a vida no palácio, a alfabetização e as dificuldades
para uma mulher estudar. Partindo desse último ponto, também foram trazidos ao debate os
trabalhos  “A mulher  Bizantina”  de  M.  Talbot  presente  no  livro  O  Homem  Bizantino5 –
organizado por Guglielmo Cavallo,  que faz um panorama da mulher bizantina como mãe,
esposa e viúva; além dos estudos de Barbara Hill,  Leonara Neville e Carina Nilsson6 que
estudam as possibilidades e limites da mulher bizantina. 

Para compreender em linhas gerais a biografia da autora e entender até que ponto sua
posição como mulher e filha do imperador influenciou na composição de sua narrativa, foi
necessário  buscar  textos  com maior  especificidade,  visto  que  muitos  dos  estudos  citados
anteriormente  mencionam  a  importância  de  Anna  como  uma  bizantina  com  vasto
conhecimento, porém não resgatam suas particularidades biográficas. Os fundamentos dessa
análise foram as pesquisas do historiador chileno Marín Riveros7 que discute aspectos da vida
da autora, em especial de sua vida intelectual. Sem dúvida o trabalho da historiadora inglesa
Georgina  Buckler8 também  foi  essencial,  principalmente  no  que  tange  às  questões
apresentados pela própria princesa em sua obra. Buckler foi a primeira autora a realizar um
estudo aprofundado de todos os capítulos da Alexíada. A autora analisa a vida de Anna como
um  contínuo  de  lamentações  e  frustrações  que  refletiram  em  sua  obra.  Como  material
complementar, foram utilizados os trabalhos de Díaz Rolando, Alessandro Mola e Elisabetta
Ravegnani9 cujos artigos trouxeram novas discussões sobre os sentimentos da autora. 

Cruzando essas informações de caráter contextual e biográfico foi possível obter um
estudo aprofundado da obra, o que possibilitou o último passo da pesquisa: a discussão sobre
o conceito de história para Anna Comnena e seu uso na Alexíada. Inicialmente foi realizada a
análise da fonte a fim de que se identificassem quais eram os saberes apresentados pela autora
e a importância  que esta conferia  aos saberes de caráter  histórico.  Em seguida buscou-se
traçar  em linhas  gerais  a  forma  pela  qual  Anna  aplicava  esses  saberes  na  descrição  dos
personagens  envolvidos  em  sua  narrativa.  Como  grande  parte  desse  conhecimento  fazia
referência a textos da Antiguidade grega foi preciso recorrer a pesquisadores contemporâneos

3 WALTER, Gérard. A vida quotidiana em Bizâncio no século dos Comnenos (1081-1180). Lisboa: Edição 
Livros do Brasil, 1970. 
4 JEFFREYS, Elizabeth; HALDON, John; CORMACK, Robin (Org). The Oxford Handbook of Byzantine 
Studies. New York: Oxford, 2008. 
5 CAVALLO, Guglielmo (org.). O Homem Bizantino. Lisboa: Presença, 1998. 
6 HILL, Barbara. Actions Speak Louder Than Words: Anna Komnene’s Attempted Usurpation. In: Anna 
Komnene and Her Times. New York: Editor Thalia Gouma-Peterson, 2014; NEVILLE, Leonora. Lamentation, 
History, and Female Autorship in Anna komnene’s Alexiad. In: Greek, Roman, and Byzantine Studies, n. 53, 
2013, pp.192-218; NILSSON, Carina. Perspectives of Power: Byzantine Imperial Women. In: The Graduate 
History Review, Simon Fraser University, v. 1, 2009. 
7 MARÌN RIVEROS, José. ―Ana Comneno en el Panorama de la Cultura Bizantina. In: Byzantion Nea Hellás,
Facultad de Filosofia y Humanidades, Universidad de Chile, n. 23, 2004. pp. 85-118. 
8 BUCKLER, Georgina. Anna Comnena. A Study. London: Oxford University Press, 1968.
9 DÍAZ ROLANDO, E.  La Alexíada de Anna Comnena. In: Erytheia, n. 9.1, 1988; DÍAZ ROLANDO, E. Anna 
Comnena y la historiografia del período clasico: aproximacion a um debate. Erytheia, v.13, 1992, pp. 29-44; 
MOLA, Alessandro. L’Alessiade di Anna Comnena: un repertorio bibliográfico. In: Porphyra, n. 5, 2005, pp. 
15-26; RAVEGNANI, Elisabetta. Anna Comnena principessa di Bisanzio. In: Porphyra, n. 5, 2005, pp. 8-17. 



que abordassem questões sobre os estudos clássicos,  como Arnaldo Momigliano,  François
Hartog e François Dosse10, o que possibilitou que as citações feitas pela autora não ficassem
descontextualizadas. 

Seguindo  tal  metodologia,  a  pesquisa  foi  dividida  em  cinco  capítulos.  Os  três
primeiros abrangem o contexto do Império Bizantino entre os séculos XI e XII, procuram
apresentar o cenário político e econômico à época em que Anna Comnena viveu, bem como
delinear seus anseios pessoais e sua trajetória intelectual. 

O primeiro capítulo, intitulado “Os conflitos que envolveram o governo de Aleixo I
Comneno”,  apresenta os embates que envolveram o Império Bizantino alguns anos antes da
ascensão de Aleixo I como imperador até o momento em que seu filho João Comneno assume
o poder. Tal recorte foi assim definido para acompanhar a sequência narrada na Alexíada que
remonta os anos em que Aleixo era ainda um soldado imperial até seu falecimento em 1118. 

No período em que Aleixo I se torna imperador (1081) o Império Bizantino sofria
ameaças  constantes  em  suas  fronteiras.  Na  parte  ocidental  haviam  iniciado  as  primeiras
investidas dos normandos que estabeleceram suas principais ações através de acordos, porém,
com o  início  da  Primeira  Cruzada  (1095),  estes  vêm em massa  para  a  capital  bizantina
gerando batalhas entre as duas cristandades. Ao lado leste do império houve diversos conflitos
em razão de povos nômades que desejavam habitar as fronteiras imperiais, entre esses povos
destacam-se os pechenegues que são praticamente extintos pelas tropas bizantinas; e os turcos
seldjúcidas, com os quais Aleixo I precisou desenvolver uma série de acordos, mas contra os
quais também travou conflitos armados. 

O quadro que se monta é de um império cercado por conflitos o que fez com que o
imperador ficasse imobilizado para conseguir auxílio imediato de outras regiões vizinhas. A
saída foi recorrer ao auxílio dos venezianos que realizavam comércio nos portos bizantinos.
Além disso, Aleixo I precisou confiscar os bens da Igreja a fim de confeccionar moedas para
sanar  as  dívidas  de  seu  governo.  Isso  gerou  um déficit  econômico  que  acompanhou  sua
administração por décadas. 

As heresias que se desenvolveram dentro do império dificultaram que os problemas
fossem minimizados.  A principal  crítica  a  doutrinas  como a dos  bogomiles  era  a  de  que
representavam  uma  ameaça  ao  próprio  poder  imperial  uma  vez  que  estes  pregavam
desobediência ao Estado. Anna Comnena condenou intensamente essas doutrinas e relatou
que muitas vezes o imperador puniu com a morte muitos de seus adeptos. 

Através do segundo capítulo – “A vida de Anna Comnena: ambições e desilusões” – é
possível  conhecer  alguns  dos  aspectos  mais  importantes  da  biografia  da  autora.  São
esclarecidos  quais  eram  suas  ambições  e  como  estas  foram  frustradas.  Anna  era  filha
primogênita do casal imperial, então sua família, em especial sua avó e sua mãe, lhe educou
para que futuramente herdasse o trono. Para garantir tal sucessão a princesa foi prometida a
Constantino Ducas, filho do ex-imperador Miguel VII Ducas (1071-1078), reforçando assim a
aliança  entre  as  famílias  Comneno-Ducas.  No  entanto,  o  nascimento  de  João  Comneno,
segundo filho do casal imperial, cessa com os sonhos de Anna, uma vez que o direito ao trono
recaía automaticamente ao primeiro filho varão. Para maior desespero de Anna, seu noivo
morre e então seus pais lhe prometem a Nicéforo Brienio, o que representou uma nova aliança
política. Quando Aleixo I faleceu (1118) a princesa tentou assassinar o irmão, mas Brienio
desiste do plano, provavelmente por aprovar o governo de João. O complô é descoberto e
Anna é condenada a viver reclusa em um mosteiro, momento em que escreveu sua Alexíada. 

O capítulo seguinte,  “A educação no Império Bizantino”,  sintetiza qual era o nível
básico de aprendizado que recebiam meninos e  meninas  que viviam dentro dos domínios

10 DOSSE, François.  A História.  Trad. Maria Elena Ortiz Assumpção. Bauru, SP: EDUSC, 2003; HARTOG,
François.  El  espejo  de  Herodoto. Ensayo  sobre  la  representación  del  otro,  Buenos  Aires,  FCE,  2003;
MOMIGLIANO, Arnaldo. In: As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru-SP: EDUSC, 2004. 



bizantinos. No caso dos primeiros, a educação básica, que consistia em gramática e retórica,
poderia  ser  recebida  em uma  escola  e  caso  a  família  tivesse  condições  o  aluno  poderia
prosseguir  os  estudos  para  alcançar  profissões  especializadas.  No caso  das  mulheres,  era
menor o número das que chegavam a se alfabetizar, tudo dependeria das posses da família.
Aquelas que buscavam educação eram encaminhadas em sua maioria para o convento, já as
que casavam eram educadas  fundamentalmente  para  serem boas  esposas  e  zelarem pelos
filhos, aprendiam ocasionalmente a ler a Sagrada Escritura. 

Partindo desse contexto geral da educação bizantina desenvolve-se o subcapítulo “Os
saberes de uma mulher bizantina” que apresenta as dificuldades enfrentadas especificamente
por Anna a fim de adquirir conhecimentos. A autora vivia em um período de aproximação da
Igreja com o poder imperial, o que fez com que seu pai lhe orientasse a estudar a Bíblia e não
os textos clássicos por considerá-los profanos. Contudo, a princesa não seguiu totalmente tais
orientações: estudou às escondidas obras como a Ilíada de Homero, as Histórias de Heródoto
e diversos mitos gregos, não deixando, contudo, de estudar a fundo as Sagradas Escrituras.
Seus conhecimentos expandiram-se ao longo de sua vida, o que pode ser constatado ao longo
da obra, pois a autora faz questão de demonstrar que conhecia sobre geografia,  medicina,
física, geometria, e até mesmo sobre temas que condenava como a astrologia. 

O quarto capítulo, denominado “A descrição dos personagens na Alexíada”, apresenta
um  estudo  mais  detalhado  da  fonte,  prezou-se  por  transcrever  literalmente  trechos  do
documento  a  fim de  que  o leitor  que  não tem acesso  ao material  possa  compreender  os
argumentos defendidos ao longo do trabalho. Tais citações são exemplos de como a autora se
referiu a seus familiares e inimigos do império. Anna enaltece seus pais como as mais belas
figuras,  Aleixo  I  é  referenciado  como  o  melhor  estrategista  militar  e  ao  mesmo  tempo
possuidor de uma bondade comparada com a do Cristo, pois até mesmo entre os inimigos é
descrito como benevolente e fraterno. Outros familiares, como sua avó paterna e seu irmão
Andronico, recebem o mesmo tipo de discurso laudatório, a autora chega a desejar a própria
morte, pois afirma não suportar viver sem seus entes queridos (escrevia após trinta anos do
falecimento do pai). Por outro lado, ao relatar sobre seu irmão João Comneno, que assumiu o
trono  após  a  morte  de  Aleixo  I,  não  faz  nenhuma menção  a  sua  beleza  ou  inteligência,
descreve-o sucintamente como um sujeito  de olhar intenso,  relegando sua imagem a algo
próximo do esquecimento. 

Em  seguida  foi  realizado  o  levantamento  da  forma  pela  qual  a  autora  descreve
personagens que eram inimigos do Império Bizantino. Apesar de serem classificados como
bárbaros, os líderes normandos Bohemundo e Roberto Guiscardo recebem certo elogio com
relação a sua beleza e inteligência. De maneira semelhante,  os hereges são criticados pela
autora,  mas ainda  há a  esperança  de  salvação.  Anna é  mais  incisiva  quando descreve  os
muçulmanos os quais são caracterizados como escravos da bebida e como indivíduos de fé
facilmente abalável. Há, portanto, uma hierarquização dos personagens descritos, embora a
autora afirme repetidas vezes que na posição de historiadora ela se comprometia a “esquecer
os favoritismos e os ódios”. 

É  sobre  essa  problemática  que  o  capítulo  três  –  “Entre  história,  favoritismos  e
lamentações” - aprofunda-se. É preciso pensar sobre o conceito de história para a autora e
como ela o utiliza na escrita de sua obra. Partindo do fato de que a autora tinha como base de
pensamento escritores da Antiguidade grega foi preciso identificar até que ponto esses escritos
influenciaram a composição da Alexíada. 

No caso da hierarquização empreendida pela autora ao relatar  sobre o “outro”,  foi
possível encontrar semelhanças com os escritos de Heródoto. Como explica François Hartog,
“Heródoto define o que é ser grego a partir do que identifica no outro, ou seja, no não-grego
que é classificado como bárbaro ou até mesmo como selvagem11”. Anna segue essa mesma

11 HARTOG, F. Op. cit., p.229



lógica, quanto mais distante dos pilares bizantinos, em especial da religião ortodoxa grega,
maior é a crítica da autora, como foi exemplificado no capítulo anterior. 

Homero foi o autor mais citado por Anna, as recorrentes descrições de Aleixo I como
um  herói  homérico  exaltam  sua  figura  como  um  governante  exemplar.  Díaz  Rolando12

interpreta  as  menções  a  esse autor  como um mero recurso retórico  e  argumenta  que tais
elogios ao pai foram apenas uma forma de eclipsar o governo de seu irmão João II. Como
resultado, o autor classifica a  Alexíada como algo entre um panegírico e uma epopeia, mas
não um livro de história. 

Runciman discorda dessa ideia, não interpreta a  Alexíada  como uma obra de função
crítica e não vê contradições entre o conceito de história objetiva defendida pela autora e as
inúmeras lamentações e elogios feitos ao pai. Runciman argumenta que todas as qualidades
expostas pela filha de Aleixo I eram uma forma de mostrar que sentia um grande afeto pelo
pai e aquilo que o desfavorecesse não teria problemas em ser ocultado, pois os elogios seriam
uma consequência natural da posição de Anna como filha. O historiador britânico defende a
obra como um relato  histórico  e critica  os  autores  que a  menosprezam por  seu conteúdo
subjetivo. Apresenta Anna como uma legítima historiadora: “uma mulher muito inteligente,
muito culta, e minuciosa como historiadora, pois tratava de comprovar as fontes13”. 

De acordo com a historiadora Leonora Neville, a mescla de gêneros literários era algo
comum entre  os  bizantinos  no  século  XII,  pois  era  uma  forma  de  demonstrar  erudição.
Contudo, Anna recorda inúmeras vezes a importância de voltar rapidamente ao “fio do texto”,
“às regras da história”,  essa afirmação,  segundo Neville,  é um indício de que Anna sabia
claramente diferenciar o que era o gênero histórico de gêneros como a tragédia e o panegírico.

Tendo  em  vista  essas  discussões  a  respeito  de  Anna  escrever  ou  não  uma  obra
histórica, foi possível discutir quais são as mudanças que a escrita da história sofre ao longo
do tempo. Cabe a nós, historiadores contemporâneos, estudar esse conceito diretamente ligado
ao contexto em que está inserido. A Alexíada é um texto pertencente a um momento em que,
como nos explica François Cadiou14, o critério de verdade definia a qualidade do historiador,
porém, mesmo a ideia de verdade não é a mesma ao longo dos séculos. No caso de Anna, seu
texto  seguia  a  verdade  apontada  pela  historiografia  antiga,  uma verdade  que  poderia  ser
alcançada pela retórica, que não era, portanto, um artifício literário, mas uma alternativa para
atingir a verdade muitas vezes inacessível. Portanto, ao realizar a análise da vida da autora e
de sua obra, foi preciso entes de mais nada entender sua identidade bizantina associada com
sua visão sobre a história que partia de um referencial teórico da Antiguidade, pois sem tais
pressupostos  a  interpretação  cairia  em julgamentos  que  não  demonstrariam  a  riqueza  de
saberes que foram entrelaçados na composição dessa obra. 

12 DÍAZ ROLANDO, E. Op. cit. 
13 RUNCIMAN, Steven. História Historia de las Cruzadas: La Primeira Cruzada y la Fundación del Reino de
Jerusalén (vol. I). Madrid: Revista de Occidente, 1956, p. 320. “una mujer inteligente, muy culta, y minuciosa
como historiador, trataba de comprobar las fuentes” [Trad. nossa]. 
14 CADIOU, François; COULOMB, Clarisse; LEMONDE, Anne; SANTAMARIA, Yves. Como se faz a 
história: Historiografia, método e pesquisa. Tradução de Giselle Unti. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007, p.21. 
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A monografia da qual se trata aqui tem como objetivo lidar com os temas do amor
cortês e da cavalaria dentro de Amadis de Gaula, uma novela de cavalaria ibérica do século
XIV. A primeira impressão do Amadis que conhecemos data de 15081, a versão utilizada para
a monografia foi impressa em 1531, em Sevilha, baseada no manuscrito de Garcí Rodriguez
Montalvo (1440-1504), sendo a versão mais antiga da novela que se encontra completa e
acessível ao público2. Montalvo não é o autor da novela, mas se temos um registro completo
dela hoje, nós o devemos a ele, que se dedicou em escrever sua versão, acrescentando ainda
um quinto livro – “A Sergas de Esplandião” - aos quatro livros originais. Pouco se conhece
sobre  Montalvo,  mas  sabemos  que  ele  viveu  na  segunda metade  do  século  XV, e  que  a
primeira versão impressa da sua transcrição de Amadis foi produzida em 1508, em Saragoça3.
Porém, tanto desta  quanto de muitas outras edições,  restam-nos apenas fragmentos,  sendo
poucas as versões completas da obra.

Entre a primeira publicação conhecida (em 1508) e 1587 foram feitas outras trinta,
além de traduções, inúmeras continuações e complementações. Isso mostra a popularidade da
novela que se aproveitou da facilidade e menor custo propiciados pela (então recente) criação
de Gutenberg para a impressão de livros. Além da compilação de Montalvo, restam apenas
quatro fragmentos  em castelhano das primeiras  décadas  do século XV, a partir  dos quais
chegou-se  à  conclusão  de  que  Montalvo  teria  suprimido  mais  partes  do  original  que  o
complementado4.

Sendo determinado que Montalvo não é o autor, questiona-se quem o é, e chegamos
assim ao impasse  da  questão-problema das  origens  e  da autoria  de  Amadis  de  Gaula.  O
manuscrito original não sobreviveu para nos oferecer seu testemunho, entretanto,  infere-se
que o relato inicial seja do século XIV. Sendo a obra admirável que é, a honra de reclamá-la
sua é disputada há tempos por portugueses e espanhóis. Não cabendo opinar sobre os méritos
de cada um, procuramos observar seus argumentos. Os defensores da origem castelhana –
como Juan Manuel Cacho Blecua (século XX) – tem a seu favor:  1) o fato de os únicos
manuscritos encontrados estarem em castelhano, o que indicaria um autor castelhano, embora
não se saiba sua identidade; 2) o fato de que a edição de 1508 foi impressa em Saragoça5.

Os que defendem a origem portuguesa – como Teófilo Braga (1843-1924), Manuel
Rodrigues  Lapa (1897-1989)  e  Afonso Lopes  Vieira  (1878-1946)  –,  se  valem de  que:  1)
Gomes Eanes de Zurara (1410-1474), o sucessor de Fernão Lopes (1380/1390-1460) como
cronista da Livraria Real, atribuiu a autoria do Amadis a Vasco de Lobeira (século XIII) em

1 ALBERTO, Rodrigo M.  O  Amadis de Gaula  e o ideal cavalheiresco ibérico. 2010, p. 86. Disponível em:
<seer.ufrgs.br/aedos/article/download/22302/13119>. Acesso em: agosto de 2014.
2 O primeiro dos quatro livros desta edição foi traduzido para o português pela Professora Graça Videira Lopes,
e esta tradução também foi utilizada.
3  MONTALVO, Garcí  R. de.  Amadis de Gaula.  Trad.  Graça Videira Lopes,  2007, p. 163. Disponível  em:
<http://www.fcsh.unl.pt/docentes/gvideiralopes/index_ficheiros/amadisT.pdf>. Acesso em: julho de 2014.
4 ALBERTO, Rodrigo Moraes. A Saña no ideal cavaleiresco ibérico do final da Idade Média a partir da novela
“O  Amadis  de  Gaula”. 2010,  p.  14. Disponível  em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28946/000774554.pdf?sequence=1>. Acesso em: outubro de
2014.
5 Idem, p. 15.

http://www.fcsh.unl.pt/docentes/gvideiralopes/index_ficheiros/amadisT.pdf


1460; 2) o poema feito por Amadis à Oriana, as  Lais de Leonoreta, se encontra também no
Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa, sendo aí atribuído ao trovador português João
Lobeira, que trovou nos reinados de D. Afonso III (1210-1279) e D. Dinis (1261-1325); 3) há
a presença de um D. Afonso de Portugal na obra6. Alguns historiadores sugerem ainda que
João Lobeira e Vasco de Lobeira seriam pai e filho, de forma que este deu continuidade ao
que  aquele  havia  iniciado7.  Independentemente  de  sua  origem mais  específica,  a  obra  se
caracteriza como ibérica.

Considerando  que  a  origem  do  Amadis está  no  século  XIV, e  que  a  versão  de
Montalvo é do começo do século XVI, parece justo que este seja o recorte feito para uma
análise do contexto Ibérico. O século XIV se vê marcado por um período de crise - econômica
e espiritual - em grande parte da Europa. As epidemias mortíferas e a crescente agressividade
daqueles no poder contribuíram para a redução da população; a escassez de mão de obra e as
condições climáticas reduziram dramaticamente o cultivo, gerando fome. Junto desse cenário,
a ausência ou a morte de herdeiros aos tronos dos reinos ibéricos gerou uma crise dinástica.
Como dito, o século XIV testemunhou uma crise que afetou desde os setores econômicos até
os espirituais. Suas mais notáveis manifestações foram a peste, a fome e a guerra. Quando a
Peste Negra chegou à Península Ibérica a população já se encontrava enfraquecida pelas más
colheitas da década anterior;  pelas guerras e conflitos internos e externos.  O mundo rural
sofreu com o clima que destruiu colheitas inteiras, com a falta de mão de obra ocasionada
pelas pestes e pela guerra, com o aumento do preço da mão de obra restante justamente pelo
sua  grande  demanda  e  pouca  oferta  e  com o  aumento  dos  impostos  inflacionados  pelas
guerras. Como consequência, muitos campos acabaram despovoados, e nem mesmo a os altos
preços  dos  produtos  compensavam  o  prejuízo.  Os  séculos  seguintes  viram  uma  melhor
estabilidade nestes setores, mas a sociedade ainda passava por mudanças.

Considerando que a fonte desta monografia é uma obra literária, temos alguns fatores
para  levar  em consideração.  Quando questionamos  uma fonte  histórica,  devemos  o  fazer
dentro do que ela pode nos responder e, em se tratando de uma fonte literária, devemos iniciar
tais questionamentos com os motivos que levaram ao seu registro, os locais por onde circulou
e as pessoas que tiveram acesso a ela8. Nem sempre obteremos respostas satisfatórias, mas
podemos  fazer  algumas  reflexões  pertinentes.  Lembrando  que  durante  a  Idade  Média  os
relatos orais eram mais comuns que os escritos, é possível imaginar que a história de Amadis
tenha  circulado  oralmente  antes  (e  depois)  de  ser  registrada  em papel.  E  apesar  de  sua
popularidade, é provável que seu conhecimento fosse mais restrito à nobreza e às cortes, pois,
ainda que a imprensa tenha barateado o custo da produção dos livros, eles continuavam não
sendo acessíveis a todas as camadas da sociedade. Já os relatos orais podem ter facilmente
penetrado tais camadas9.

Pensando ainda nessa confluência entre a oralidade e a escrita, podemos observar as
rupturas e as continuidades entre a poesia das cantigas medievais e a prosa das novelas de
cavalaria.  Ainda que a prosa se dedique mais intensamente à narrativa e aos detalhes,  ela

6 ALBERTO, Rodrigo Moraes. A Saña no ideal cavaleiresco ibérico do final da Idade Média a partir da novela
“O  Amadis  de  Gaula”. 2010,  p.  15. Disponível  em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28946/000774554.pdf?sequence=1>. Acesso em: outubro de
2014.
7 ALMEIDA, Isabel Adelaide. “Amadis de Gaula”. In: LANCIANI, Giuseppe, TAVANI, Giulia. Dicionário da
Literatura Medieval Galega e Portuguesa (2ª ed.). Caminho: Lisboa, 2000, pp. 49-50.
8 BORGES,  Valdeci  Rezende.  “História  e  Literatura:  Algumas  Considerações”.  In:  Revista  de  Teoria  da
História.  Ano 1,  n.3.  Goiás:  Editora  da Universidade  Federal  de Goiás,  2010,  pp.  94-109.  Encontrado  em:
<http://www.historia.ufg.br/up/114/o/ARTIGO__BORGES.pdf>. Acesso em: novembro de 2014.
9 ALBERTO,  Rodrigo  M.  O  Amadis  de  Gaula  e  o  ideal  cavalheiresco  ibérico.  2010,  Disponível  em:
<seer.ufrgs.br/aedos/article/download/22302/13119>. Acesso em: agosto de 2014.



ainda apresenta muito da poesia, principalmente nos temas abordados, como a coita amorosa,
o loor (louvor) à dama, os valores cavaleirescos e nobres, todos os quais podemos observar no
Amadis.

Ao ler Amadis de Gaula é fácil perceber a associação feita entre cavalaria e nobreza,
pois apesar de Amadis ter sido feito cavaleiro antes de descobrir sua linhagem, todos os outros
cavaleiros da narrativa vêm de famílias nobres. No entanto, essa conexão não surge com a
cavalaria, mas é ligada a ela por volta do século XIII10. Se considerarmos que o cavaleiro
precisava de recursos para se armar e manter  um cavalo,  a participação camponesa nessa
empreitada se torna difícil, ou mesmo impossível.

Por volta do século XI a cavalaria começa a ser sacralizada pela Igreja Católica. Isto
pode parecer  contraditório  de  relance,  afinal  a  Igreja  sempre  foi  declaradamente  contra  a
violência.  Mas um olhar  mais  detalhado para o contexto  nos  faz perceber  a  lógica  deste
aparente paradoxo. O século XI marca o fim de incursões guerreiras, e uma melhora no clima
europeu,  o  que  contribuiu  para  avanços  colheitas  e  um crescimento  demográfico,  o  que
resultou em guerras privadas por terras e heranças. Estas prejudicavam a Igreja, que procurou
amenizá-las com a Pax Dei, a Tregua Dei, proibindo a violência contra aqueles que dela não
podiam se defender, sob pena de excomunhão11. Com estas e outras medidas a Igreja procurou
sacralizar o cavaleiro, tornando-o um defensor dos valores católicos, que poderia empreender
a violência em nome da fé cristã, mas que deveria se confessar para se expurgar desse pecado.

Nos séculos XII e XIII o aumento demográfico das centúrias anteriores resulta numa
estrutura familiar nobre perigosa para a ordem social. Para evitar a dispersão de seus bens, os
primogênitos eram os principais herdeiros, fazendo com que os filhos seguintes tivessem de
optar por alternativas como juntar-se ao clero, encontrar um casamento lucrativo, ou então
procurar sua sorte algures, através das guerras e pilhagens. Aqueles que escolhiam esta última
alternativa eram os responsáveis pela  atribulação da época.  Com intuito  de amenizar  essa
situação,  procura-se  criar  regras  de  comportamento  para  esse  grupo.  Assim  vemos  a
elaboração  do  cavaleiro  cortês,  que  sendo  nobre  e  bom  cristão,  tem  limites  para  a  sua
violência, que deve ser empregada contra os maus para defender os bons. Isso contribuiu para
a diminuição da instabilidade social e da violência12.

A essência das novelas de cavalaria está nas inúmeras batalhas e guerras descritas em
detalhes,  nas  aventuras  de  personagens  maravilhosos  que  se  envolvem  em  façanhas
admiráveis.  No  Amadis -  e  nas  novelas  de  cavalaria  em geral  -  o  amor  é  um elemento
importante na narrativa, mas não é seu foco. Ele aparece mais como um pano de fundo, uma
justificativa primordial que leva o cavaleiro às suas aventuras. Aqui entramos na discussão do
conceito de amor cortês, já que fazer as vontades da dama e honrar seu nome com vitórias
bélicas fazem parte desse imaginário, e também justifica parcialmente porque Amadis corre o
mundo empregando os valores em que acredita.

O conceito de amor cortesão não é uma unanimidade entre os historiadores. Régnier-
Bohler  aplica  o  conceito  ao  amor  de  um  cavaleiro  por  uma  dama  casada,  e,  portanto,
inacessível,  ou aos sentimentos de jovens que aspiram ao casamento13.  Martin Aurell vê a
dama como esquiva, quase inacessível, mas não considera o aspecto adúltero visto por outros
historiadores. Em seu conceito, a recusa da dama é mais uma das etapas ritualísticas pelas

10 FLORI, Jean.  A Cavalaria: A origem dos nobres guerreiros da Idade Média . São Paulo: Madras, 2005, p.
123.
11 Idem, p. 134.
12 ZIERER, Adriana Maria de Souza. “O cavaleiro cristão n´A Demanda do Santo Graal e n´O Livro da Ordem
de Cavalaria”. In: OLIVEIRA, Terezinha (org.).  Educação, História e Filosofia no Ocidente: Antiguidade e
Medievo. Itajaí: Univali Editora, 2009, p. 307.
13 RÉGNIER-BOHLER,  Danielle.  “Amor  Cortesão”.  In:  LE  GOFF,  Jacques,  SCHMITT,  Jean-Claude.
Dicionário Temático do Ocidente Medieval. Bauru, SP: EDUSC, 2002, p. 48.



quais o amante precisa passar. Este rende tributo à dama, que lhe faz promessas, seguindo a
lógica feudal. Aurell avalia que essa livre troca de consentimentos - do amante que escolhe a
dama,  e da dama que aceita  o amante  -  contribuiu para a definição da natureza  sacra do
casamento,  valorizando  o  amor  d´élection,  e  marcando  a  mentalidade  Ocidental14.   Duby
compara  o  amor  cortês  a  um  jogo  perigoso  e  excitante.  Perigoso,  pois  não  podia  ser
descoberto,  daí a necessidade da discrição,  e excitante  justamente por causa desse perigo.
Assim como todo jogo, o amor cortês possuía regras e dependia do consenso dos jogadores. O
amante faz cerco à dama, se ajoelha perante ela, prometendo não prestar serviço a nenhuma
outra. Se a dama aceita - pelas regras do jogo, e também pela lógica dessa sociedade onde
toda  dádiva  merece  uma  contra-dádiva  -  ela  é  obrigada  a  recompensar  o  amante.  Essa
recompensa,  porém, deve ser  feita  por  etapas  dosadas,  para  manter  o  jogo e  a  discrição.
Segundo Duby, essa relação se dava muitas vezes entre cavaleiros da corte e a senhora da
casa, a mulher do senhor que eles serviam. Porém, o aspecto adúltero desse relacionamento
fica reservado às exceções, já que dentro dessa dança amorosa lúdica, os cavaleiros estavam
servindo ao senhor, e  mostrando sua fidelidade a ele quando se submetiam à vassalagem
amorosa com sua senhora15.

Quanto aos simbolismos do amor cortês, os historiadores parecem concordar que a
relação do casal se dá sob uma lógica feudal, a dama sendo a  senhor16 recebe o cavaleiro
como seu vassalo. Este lhe deve homenagem, o que pode abranger diferentes serviços17, como
manter a relação e o nome da amada em segredo, fazer cantigas de loor a dama, ou se dedicar
aos valores cavaleirescos em seu nome.  E em troca,  a dama oferecerá um  benefício18 ao
cavaleiro, o que pode ser desde uma palavra, uma mensagem, um olhar, um beijo, ou até a
secreta relação carnal. O percurso que leva ao benefício, porém, é longo e sofrido, e leva o
cavaleiro  à coita19.  O cavaleiro  precisa  se  provar  digno,  vencer  a  provação  da  castidade,
conter  seu  desejo,  para  que  a  dama  lhe  faça  bem20.  O  amor,  que  exige  a  superação  de
obstáculos e paciência,  atormenta o cavaleiro, que ora deseja a morte, ora se aproxima da
loucura. Caso uma das partes não cumpra o que deve, surge o sentimento de  saña21.

14 AURELL, Martin.  “Amour Courtois”. In: GUAYARD, C., LIBERA, A., ZINK, M. Dictionnaire du Moyen
Âge. Paris: PUF, 2002, p. 52.
15 DUBY, Georges “O modelo cortês”. In: DUBY, G., PERROT, M. História das Mulheres no Ocidente. Porto:
Edições Afrontamento, 1994, p. 332.
16 Forma de tratamento dirigido à dama,  “o genêro  masculino se explica como reminiscência do primitivo
serviço feudal que o vassalo prestava ao suserano”. SPINA, Segismundo.  A Lírica Trovadoresca. São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p. 404.
17 O  servir ou  serviço, consiste no “conjunto de deveres do vassalo para com o suserano”, mas dentro dos
conceitos de amor cortês, “o serviço confundia-se de tal forma com o amor que ambas as palavras se tornaram
sinonimas”. Para cumprir com suas obrigações de vassalo, o amante deveria observar alguns preceitos como
discrição e a dedicação. SPINA, Segismundo. A Lírica Trovadoresca. São Paulo: Editora da Universidade de São
Paulo, 1996, p. 404.
18 O benefício ou bem, era a recompensa à qual o amante aspirava quando se dedicava a sua dama, e podia ser
oferecido de diferentes maneiras, como “uma saudação, uma prova de simpatia. Às vezes (...) um beijo”, até
exigências  mais  sensuais.  Na  lógica  cortesã,  era  um  direito  do  amante,  e  um  dever  da  dama.  SPINA,
Segismundo. A Lírica Trovadoresca. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p. 390.
19 A coita se resume em pena, tormento ou sofrimento, pelo qual o amante deve passar antes de alcançar o
benefício. SPINA, Segismundo. A Lírica Trovadoresca. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996,
p. 367.
20 Idem: benefício ou bem.
21 O termo “saña” dispõem de algumas definições distintas,  mas de acordo com o que vemos no Amadis,
podemos mencionar duas: 1) a de Segismundo Spina, segundo a qual, saña, ou sanha, é a indignação da dama
frente a desmesura de seu amado, ou por vezes os arrufos que se davam entre eles. SPINA, Segismundo.  A
Lírica Trovadoresca. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996, p. 402; 2) a de Moraes Alberto,



Segundo Marcelino Pelayo, o autor de Amadis “fez alguma coisa mais que um livro de
cavalaria à imitação dos poemas do ciclo bretão: escreveu a primeira novela idealista moderna
e a epopeia da fidelidade amorosa, o código da honra e da cortesia, que disciplinou muitas
gerações”22.  Estas  palavras  de Pelayo refletem justamente  a ideia  de que esta  novela não
representava  a  sociedade  em que  foi  escrita,  mas  que  procurava  estabelecer  um ideal  de
comportamento, como tal sociedade deveria se portar. 

É difícil considerar as representações de amor cortês e cavalaria do Amadis típicas de
seu contexto, uma vez que a obra pode ser julgada anacrônica pelo seu conteúdo saudosista,
que celebrava valores de séculos passados, que já não condiziam com a sociedade ibérica do
século XVI. Em contrapartida temos o grande sucesso da obra, o que nos sugere que apesar
desses temas não representarem mais essa sociedade,  ainda havia uma demanda por parte
desta  em  relação  a  tais  assuntos.  Ou  seja,  a  obra  foi  bem-sucedida  porque  atendia  às
expectativas de seu público. De forma que Amadis de Gaula foi, e continua sendo, um grande
exemplar cavaleiresco cortesão.

A  reflexão  sobre  essa  obra  resultou  nas  seguintes  ponderações:  1)  as  ações
cavaleirescas  e  amorosas  representadas  no  Amadis não  são  retratos  fiéis  do  cotidiano  da
sociedade da época, mas procuram estabelecer modelos de comportamento elevado para uma
comunidade  que  atravessava  um período  de  mudanças  estruturais;  2)  devido  a  esta  não-
correspondência entre os valores da realidade e da ficção em Amadis, a obra foi considerada
anacrônica e saudosista, uma vez que aparentava celebrar valores de séculos passados, que já
não condiziam com a sociedade ibérica do século XVI. No entanto, os modelos da obra não
representam a realidade de nenhuma sociedade ou época, mas ideais a serem copiados.

que liga o conceito às ideias de ira (no sentido de pecado capital) e loucura, vendo-o como uma “loucura furiosa”
que impulsionava os atos corajosos dos cavaleiros. ALBERTO, Rodrigo Moraes.  A Saña no ideal cavaleiresco
ibérico  do  final  da  Idade  Média  a  partir  da  novela  “O Amadis  de  Gaula”.  2010,  p.  29. Disponível  em:
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28946/000774554.pdf?sequence=1>. Acesso em: outubro de
2014.
22 PELAYO, Marcelino Menéndez.  “Prefácio”.  In:  VIERA, Afonso Lopes.  O Romance de Amadis.  Lisboa:
Oficinas Gráficas da Biblioteca Nacional de Lisboa, 1923, p. 11.



O CONCEITO DE HISTÓRIA EM SANTO AGOSTINHO NA OBRA A CIDADE DE
DEUS

Autora: Suele Cristina Guedes R. Maya
Orientador: Professor Dr. Renan Frighetto

Palavras-chave: Antiguidade Tardia, Historiografia, Agostinho de Hipona

O trabalho monográfico desenvolvido teve como ponto de partida o interesse por parte
da autora em responder algumas questões relacionadas com a disciplina histórica, vinculadas
com  seu  interesse  pela  História  da  Igreja,  principalmente  da  Igreja  na  Antiguidade.
Primeiramente a figura de Agostinho de Hipona, bispo, santo, doutor da Igreja foi importante
para o caminho da pesquisa devido a uma obra em especial, as Confissões, que além de uma
belíssima autobiografia também levantou a questão: como o autor de uma obra tão profunda
se relacionava com o seu contexto?  E como pensava este homem sobre a História? Com
leituras mais contextuais chegou-se ao conhecido Saque de Roma ocorrido no ano de 410,
desferido por Alarico e seus godos, evento quenão poderia ter passado despercebido em meio
a uma conjuntura já turbulenta e inquietante em que o Império Romano se amparava.Antes
mesmo desse acontecimento já era perceptível na sociedade romana uma grande inquietação
com a questão: o que está acontecendo com o mundo romano? Segundo Gilvan Ventura da
Silva:“Aos contemporâneos interessava, particularmente,  entender o complexo emaranhado
de mudanças  que vivenciavam no cotidiano e que na maior  parte  das vezes os deixavam
perplexos, tal a rapidez com a qual se processavam [...]”1 Tendo isto como meditação objetou-
se analisar como Santo Agostinho compreendeu a História, como a conceituou, nesse período
de mutação em quese constituio século V.

Partimos para a pesquisa primeiramente buscando entender um pouco mais acerca dos
debates historiográficos que ainda hoje insistem em designar o período de Agostinho como
fim  da  civilização  romana.   Por  muito  tempo,  a  História  enquanto  disciplina  tratou  de
apresentar fatos inquestionáveis que dessem suporte para a interpretação mais pessimista de
que irrefutavelmente em 476 com a deposição de Romulo Augusto, por Odoacro, Rei dos
hérulos, Roma havia sucumbido terminando a periodização conhecida como Antiguidade e
iniciando-se a Idade Média. Obstáculos políticos,  econômicos e uma grande efervescência
cultural,  sobretudo  no âmbito  religioso  são  de  fato  alguns  dos  matizes  que  a  civilização
clássica passa a ter mais evidentemente a partir do século II. No entanto, vale lembrar até que
ponto as mudanças e transformações de um mundo tão vasto como o romano atingem todos os
indivíduos e se realmente determinados acontecimentos atingem a todos, como nos lembra o
historiador Renan Frighetto.2

Henri I. Marrou esclarece que em finais do século XIX a imagem de decadência estava
perfeitamente na moda e isso porque “ tal noção – melhor dizendo, ‘cliché ou mania – havia
quatro séculos que circulava na consciência ocidental. ” 3O humanismo renascentista acabara
por tornar a Antiguidade pós-clássica e a Idade Média em períodos totalmente obscuros. Em
nossa  ótica,  mais  do  que  apreciar  esse  período  historiográfico  como de  decadência  e  de
desagregação  do  Império  do  Ocidente  é  preciso  enxerga-lo  em  si  mesmo  e  pelo  que
representa, ainda nas palavras de Marrou.

Com esse pressuposto entendemos que ainvestigação do tema está circunscrita num
período claramente perpassado por continuidades e rupturas entre a civilização clássica e o

1 SILVA, Gilvan Ventura da. “O fim do mundo antigo: uma discussão historiográfica. ” Mirabilia, Brasil, v.1,
2001. P. 59.
2 FRIGHETTO,  Renan.  “A  longa  Antiguidade  Tardia:  problemas  e  possibilidades  de  um  conceito
historiográfico”. In:  Programa de Estudos Medievais.  (Atas da VII Semana de Estudos Medievais).  Brasília:
UNB, 2009, p. 101.
3 MARROU, Henri. Decadência Romana, ou antiguidade Tardia? Lisboa: Editorial Aster, 1979.p. 12.



medievo.  A  conceituação  historiográfica  de  Antiguidade  Tardia torna-se  assim  a  mais
relevante  periodização  para  o  trabalho  assim  como  os  conceitos  de  reformulação  e
readequação. O conceito de Spatäntike (Antiguidade Tardia), engendrado pela historiografia
alemã no início do século XX, e apresentado pelo arqueólogo Alois Riegl se legitima e mais
estudiosos passam a apresentar estudos de grande valia como Arnaldo Momigliano e seus
trabalhos que apontam para a importância da tradição clássica para o império romano tardio,
Henri Irineé Marrou, Peter Brown, Jean-Michel Carrié, Renan Frighetto, Gilvan Ventura da
Silva,  dentre  outros.4 Esses autores  citados  de uma forma ou de outra  contribuem para o
entendimento de que o período denominado como Antiguidade Tardia não é um período de
trevas e de decadência. Apesar de já desmistificada, a concepção de um declínio e queda do
Império  Romano,  tese  defendida  e  conhecida  principalmente  através  da  obra  de  Edward
Gibbon,  Declínio  e  Queda  do  Império  Romano (1776/1788),  ainda  ecoa  em  trabalhos
acadêmicos, nas salas de aulas, nos livros didáticos, que insistem na fórmula proposta de que
a religião e a barbárie destruíram a civilização.5 A pesquisa proposta amparada em trabalhos
como os de Henri Marrou e os de Peter Brown contesta esse tipo de visão buscando uma
reflexão acerca das transformações do contexto de Agostinho, as influências que ele sofre e
que  também  opera  no  mundo  em que  vive,  olhando  para  o  período  sem  julgamentos  e
comparações com os demais recortes cronológicos da disciplina histórica.

Ressaltamos a importância de nosso objeto de estudo, a conceituação de História para
Santo Agostinho, dentro dessas discussões referentes a Antiguidade Tardia, levando em conta
o  trabalho  historiográfico  de  pesquisadores  como  Henri  Marrou  que  apresentam  tão
minuciosamente as vinculações entre o paganismo e o cristianismo, influenciado diretamente
pela historiografia da Escola dos Annales6. Ao trabalhar Santo Agostinho Marrou se dedicaa
aspectos de ordem política, social e cultural, muito interessantes para a pesquisa que se segue.
Outro grande pesquisador aliado do conceito de Antiguidade Tardia e também estudioso de
Santo Agostinho e sua obra é o historiador Peter Brown, escritor da biografia mais completa
do hiponense.  Em seu trabalho,  publicado no ano de  1971,  The World  of  Late Antiquity,
Brown apresenta  uma pesquisa  refinada  principalmente  ao que tange  aspectos  culturais  e
sociais,  ainda  que  vários  aspectos  de  sua  pesquisa  já  tenham  passado  por  revisões  e
questionamentos, como ressalta Frighetto.

Metodologicamente, além dos autores já aqui citados, empregamos outros trabalhos
que colaboraram com a pesquisa e ampliaram os horizontes de debates.Etienne Gilson com
Introdução ao estudo de Santo Agostinho e  A filosofia  na Idade Média,  se constitui  num
desses exemplos,  tal  como François  Hartog com sua obra  A história de Homero a Santo
Agostinho,  que  nos  apresentou  um  panorama  historiográfico  muito  pertinente  para
entendermos como os antigos compreendiam a História, ou pelo menos chegarmos próximo
desse entendimento.  Dentre outros autores que poderíamos aqui citar, destacamos ainda o
próprio  contemporâneo  de  Agostinho,  Paulo  Orósio,  e  Olof  Gigon  com  seu  trabalhoLa
Cultura Antigua y El Cristianismo, que são riquíssimos por seu conteúdo e interpretações.

Como historiadores é indispensável analisarmos nossa fonterefletindo sobreo contexto
em que foi  produzida.  É certo que já  a  partir  do II  século da era  cristã  estão  ocorrendo
reformulações  e  mudanças  tanto  no  cenário  político  quanto  no  ideológico  que  são

4 Dentre  alguns  dos  trabalhos  que  podemos  citar  estão:  Marrou,  Henri  Irineé.  Decadência  Romana  ou
Antiguidade Tardia. Lisboa: Aster, 1979; Brown, Peter. O fim do mundo clássico. De Marco Aurélio a Maomé.
Lisboa:  Verbo,  1972;  Carrié,  Jean-Michel.  L’Empireromain  em  mutation.  Des  Sévères  à  Constantin  192-
337.Paris: Éditions de Seuil, 1999; Frighetto, Renan.  A antiguidade tardia: Roma e as monarquias romano-
bárbaras numa época de transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012; SILVA, Gilvan Ventura da
(org.). Repensando o Império Romano – Perspectiva socioeconômica, política e cultural. Vitória: Edufes, 2006.
5MARROU, Henri. Op. cit. pg. 13
6FRIGHETTO,  Renan.  A  antiguidade  tardia:  Roma  e  as  monarquias  romano-bárbaras  numa  época  de
transformações (Séculos II-VIII). Curitiba: Juruá, 2012, p.21.



irreversíveis para o mundo mediterrânico.A imensidão territorial do Império e uma ineficácia
em governar leva alguns homens a buscarem novas propostas para a defesa e administração
do espaço político. Essa nova e irreversível formatação do poder é efetivada com Diocleciano
no  ano  de  286,  quando  o  mesmo  divide  o  poder  imperial  com  o  companheiro  militar
Maximiano e posteriormente com mais dois auxiliares, Galério e Constâncio. O mundo do
Principado passa  agora  ao  sistema do Dominado,  o  que trará  mudanças  que já  estão  em
processo no orbis romanorum. O século III será visto pela historiografia como um século de
grande crise, principalmente no sistema polis/civitasem que se identificam sintomas de ordem
institucional, fiscal e social que fazem a importância da cidade diminuir. Com “a diminuição
dos  benefícios  políticos  e  o  aumento  da  carga  de  impostos”7aqueles  cidadãos  que  se
constituíam numa elite citadina acabam por migrar para as suas villas, no meio rural, onde ali
poderiam  exercer  verdadeiramente  sua  influência.  Isso  não  significa,  no  entanto,  que  as
cidades desapareceriam, o que pode ser confirmado ao verificar-se que elas continuariam a ser
os centros da administração imperial romana.

No século III além do poder imperial estar vinculado aos grupos sociais integrantes do
universo provincial, também o Senado sofria transformações, sendo o senador desse período
geralmente um homem rico de origem provincial. A ascendente sacralização do príncipe fará
do Senado uma instituição coadjuvante, e a partir desse momento será possível perceber uma
maior e progressiva fragmentação do poder político imperial.Depreendemos, no entanto, que
essa crise do século III não deve ser vista apenas sob uma perspectiva negativa que indica um
momento de perturbação e decadência institucional, como a historiografia que enxerga esse
período como um declínio  argumentaria,  mas  sim que:  “a  crise  integra  o  largo processo
histórico  de  reformulação  da  autoridade  imperial  romana  corroborada  pela  passagem  do
sistema político do Principado ao Dominado, que contemplou elementos novos, do ponto de
vista político-institucional, como a sacralização do princeps/dominus [...]”.8

O Dominado viria a se constituir como um sistema político-ideológico alternativo a
situação instável presente nos territórios romanos. A necessidade de administrar um império
cujos territórios são vastos e cercados de inimigos, e a deficiência das sucessões imperiais que
acabaram por proporcionar um momento de inúmeras usurpações, conhecido como Anarquia
Militar,  contribuem  para  Diocleciano  dividir  definitivamente  o  poder  imperial,  o  que
redundará na Tetrarquia. Enquanto Diocleciano e seus auxiliares viam na tetrarquia uma saída
viável para a manutenção do Império, sobretudo militarmente, no que se refere ao trato com
minorias que ideologicamente contrariavam as prerrogativas imperiais e certas ordens, como
os cristãos, havia certas divergências. Diocleciano e Galério tomaram medidas duras contra os
cristãos,  incluindo  prisões  e  mortes,  o  que  Gilvan  Ventura  da  Silva  descreve  como  uma
verdadeira  cruzada  institucional  para  defesa  da  ordem  imperial.  Vale  destacar  que  o
cristianismo, como religião monoteísta, rejeitava fortemente o culto imperial e as divindades
pagãs o que contrariava o imperador Diocleciano e sua predileção pelas tradições ancestrais.
Maximiano e Constâncio tiveram uma postura mais branda em relação aos cristãos, embora
somente no governo de Constantino a situação para os seguidores do Cristo melhorasse. Após
a aclamação de Constantino no ano de 306, logo em seguida a morte de seu pai Constâncio, a
situação muda para os cristãos. De minoria incômoda e perseguida pelo último imperador, os
cristãos  passam  a  gozar  cada  vez  mais  de  autonomia:  “[...]  a  ascensão  progressiva  de
Constantino (306-312-324) [...] propiciará para breve uma mudança completa de situação para
o cristianismo. Longe de ser perseguido, torna-se ele agora religião legal, privilegiada, dentro
em pouco religião de Estado [...].”9

7 FRIGHETTO, Renan. “A crise do sistema polis/civitas, a regionalização e a fragmentação do poder político
imperial no século III ” In: A antiguidade tardia: Roma ...Op.cit. p. 56.
8FRIGHETTO, Renan. “A longa Antiguidade Tardia...” Op. cit., p. 109.
9DANIÉLOU,  Jean e  MARROU, Henri.  Nova História da Igreja:  dos primórdios  a São Gregório  Magno.
Petrópolis: Vozes, 1973, p. 235.



Inicialmente Constantino mostra-se estreitamente ligado à religião clássica, sobretudo
cultuando o  Sol Invictus, divindade associada a Apolo, que segundo os panegíricos escritos
em honra ao imperador teria guiado Constantino para a vitória contra os bárbaros e aparecido
em visão para o governante.  O fato não anula,  no entanto,  as políticas  de tolerância  que
inicialmente o imperador terá para com o cristianismo, inclusive em seu próprio proveito.
Pelo que se depreende das fontes é possível que a associação definitiva de Constantino ao
Cristianismo tenha ocorrido entre 310 e 312 quando após a derrota de Maxêncio o imperador
entra na cidade Eterna se apresentando como cristão e negando os sacrifícios pagãos.O ano de
313 sela a legalidade do cristianismo e aponta para a nova configuração que este terá dentro
da política romana. Nesse ano ocorre o conhecido Edito de Milão, onde Licínio e Constantino
formulam o texto que além de liberdade religiosa, restitui às comunidades cristãs os bens que
haviam sido confiscados anteriormente na Grande Perseguição. Após o edito uma série de
privilégios e políticas são implementadas pelo imperador cristão, entre elas dar aos bispos
poder de julgamento ao mesmo tempo em que isenta a instituição de impostos e a instiga a
realização de obras de caridade.

O projeto ideológico de unidade,  que tanto almejava o imperador que se tornara o
único  Augusto do  mundo romano estava  em vias  de  se concretizar.  A visível  vinculação
ideológica entre a religião do Cristo e o poder político, onde a figura do imperador era vista
como  o  representante  de  Deus  na  terra,  legitimamente  escolhido  por  Deus  era  a  base
necessária para o fortalecimento da autoridade imperial. Eusébio de Cesaréia, por exemplo,
escrevia sobre Constantino o colocando na posição de “verdadeiro Imperador, defendido e
apoiado  pelo  Deus  cristão”.10 O  neoplatonismo,  corrente  filosófica  influente  no  contexto
também alicerçava  a  autoridade  imperial  no  âmbito  divino.Essa  postura  seria  substancial
frente ao protagonismo dos diversos grupos bárbaros que passam a coabitar com os demais
romanos,  que  gozam de  vantagens  políticas  e  militares  perante  os  imperadores,  o  que  é
concretizado no governo de Teodósio. Com a morte desse imperador no ano de 395 a situação
não seria diferente. O estabelecimento de reinos romano-bárbaros nos territórios ocidentais se
dá nessa passagem de século como parte de um processo de regionalismo e de segmentação
do poder romano, próprio da Antiguidade Tardia.

Nesse Período segundo Henri Marrou, floresce o que a Igreja pode chamar de “Idade
de Ouro”, no que se refere a seus ideólogos. De todas as partes se vê escritos, tratados, cartas
de  grandes  personalidades  ou  de  homens  mais  humildes  que  tem características  comuns:
recebem uma educação  clássica,  pautada  na  literatura  antiga  e  na  retórica;  quase  sempre
começam suas carreiras como professores, fora do ambiente cristão; além de terem passado
por um período de reflexão ou mesmo dentro do monacato, muitos terão a posição de bispos,
não  por  acaso  pois  já  eram  anteriormente  pensadores,  pregadores  e  oradores  em  suas
comunidades. Agostinho é um desses homens: sobre sua vida seriam necessárias inúmeras
páginas se fossem contados os seus diversos percursos em detalhes, obviamente construídos
pelos historiadores com o pouco de documentação que chegou até nós.  A única biografia
contemporânea  a  Agostinho  foi  escrita  por  Possídio,  seu  discípulo  e  amigo.  Nascido  em
Tagaste, na província romana da Numídia, no norte de África, dentro de uma família cristã,
Agostinho  foi  educado  “para  se  tornar  um  mestre  da  palavra  falada”11,  ajudado  por
Romaniano, um homem importante da região já que seu pai não era um homem de posses.
Sua educação clássica o levou a ser professor de retórica e também à sua primeira conversão:
conversão à filosofia.  Cícero e seu  Hortênsio,  obra hoje perdida e  conhecida apenas pela
citação de Agostinho, foi quem instigou o futuro bispo a buscar a Sabedoria, segundo Brown,
ainda que essa virtude seja singular para cada um dos dois autores. Mesmo nascido em berço

10 FRIGHETTO, Renan. “A Renouatio Imperii: Diarquia, tetrarquia e a nova configuração do império romano
tardio. ” In: A antiguidade tardia: Roma... Op. Cit. p. 105.
11 BROWN, Peter. Santo Agostinho. Uma biografia. São Paulo: Record, 2012. Pg. 42.



cristão vale destacar que a conversão de Santo Agostinho ocorre de forma mais segura no ano
de 386, com certa  influência do bispo Ambrósio de Milão,  batizando-se em 387. Após o
batismo, ele não conseguiria mais sair do ambiente eclesiástico, cuidando de sua igreja local
ao mesmo tempo que emerge em suas próprias inquietações.

No verão do ano de 410 a cidade Eterna seria invadida por Alarico e seus godos,
violada e incendiada durante três dias. A Cidade de Deus começa então a ser escrita frente a
uma  série  de  objeções  feitas  sobre  os  “tempos  cristãos”  por  parte  de  uma  elite  pagã
consternada com o presente da cidade símbolo da civilização romana. Para os adeptos do
politeísmo,  os  deuses  retiraram  sua  proteção  sobre  Roma por  estarem ofendidos  com as
práticas cristãs e o desprezo de seus partidários. O cristianismo precisava responder a esses
ataques e por meio de uma série de sermões e finalmente pelos livros da Cidade de Deus, o
bispo de Hipona tem uma réplica a altura das críticas neopagãs. Segundo Peter Brown aqueles
homens que condenavam os tempos cristãos eram poderosos o suficiente para “consolidar
uma  tradição  de  prestígio  contra  a  disseminação  do  cristianismo  ”12e  Agostinho  tinha
consciência desse perigo. Essa conjuntura foi essencial para a escrita da  Cidade de Deus, e
funcionou como um impulso, já que Agostinho questiona esse paganismo literário/filosófico
de uma elite romana ainda ligada ao mos maiorum.

Partimos para a análise de A Cidade de Deuscom esse cenário de grande efervescência
política,  social  e  cultural  ao  fundo.  Nossa  primeira  compreensão  é  a  que  a  história  de
Agostinho nessa obra objeta antes de tudo uma defesa do cristianismo niceno, como colocado
acima. Em outras palavras, a primeira característica que ressaltamos é o caráter apologético
do escrito. Com isso em mente, visualizamos também que ao separar os habitantes da Cidade
de Deus, aqueles que amam e servem a Cristo, dos habitantes da cidade terrena, que são todos
aqueles que desprezam a Deus (em outros termos, os pagãos), Agostinho traça uma história
que  dá  todas  as  prerrogativas  possíveis  aos  cristãos:  a  verdade,  tão  primordial  a  autores
anteriores ao bispo, está nas Escrituras, enquanto a maior parte do que os gregos e romanos
escreveram possui algum descrédito; a história da humanidade é linear pois Deus a rege de
acordo com a Revelação cristã, e depois da criação, passando pelos profetas, pelo Cristo e por
todo tipo de acontecimento tudo redundará no Juízo,  na perspectiva de uma luz superior,
como  escreve  Gilson13;  mesmo  que  as  duas  cidades  caminhem  juntas,  em  seu
desenvolvimento temporal, é a Providência Divina que o permite, tendo a história um caráter
providencialista que já estava presente na literatura neoplatônica.

Afora  essas  questões  podemos  aindaconsiderar  que  a  clareza  com que  os  valores
clássicos  aparecem no texto  da  De CivitateDei,  por  si  basta  como base para  enxergar  os
séculos IV e V como um tempo inovador, onde o diálogo com o antigo é visível ao mesmo
tempo que Agostinho nos traz algo original. Essa interação entre o mundo clássico e o tempo
de  Agostinho  legitima  mais  uma  vez  a  Antiguidade  Tardia como  uma  época  de
transformações, e para nós transformação não é sinônimo de decadência. 

12Idem Pg.376.
13 GILSON, Étienne e BOEHNER, Philoteus. História da Filosofia Cristã. Petrópolis: Vozes, 1985, p.202.



UMA IGREJA, UMA CIDADE, UM REINO: A SÉ DE LISBOA ENTRE A CONQUIS-
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A monografia cujo resumo é apresentado tem por questão central entender o lugar
ocupado pela Sé de Lisboa no contexto de expansão do Reino Português para o sul, sobre ter-
ritórios islâmicos, e consolidação de sua autonomia. O templo foi construído na sequência da
tomada da cidade aos muçulmanos pelos cristãos em 1147. Para responder a esse questiona-
mento buscou-se entender a catedral em sua materialidade, enquanto edifício românico, e as
relações que envolveram o bispado lisboeta.  

Esse trabalho é fruto de uma pesquisa que me acompanha desde o segundo ano da
graduação, quando me tornei bolsista do PET e foi necessário iniciar uma investigação indivi-
dual, seguindo modelo da iniciação científica. No primeiro ano de desenvolvimento foram re-
alizadas leituras sobre o contexto e algumas aproximações a fontes escritas e à Sé, através de
fotografias e gravuras. Durante o ano de 2013 deu-se continuidade a este trabalho até o mês
de setembro, no qual comecei um período de intercâmbio na Universidade de Lisboa. Nos
meses em que vivi em Portugal, além de cursar matérias relacionadas à medievalidade, reali-
zei diversas pesquisas, recolhi fontes e bibliografia e fotografei o edifício em estudo. Esta ex-
periência possibilitou a diversificação de perguntas e o aprofundamento das reflexões. Em
2014 foi escrito o projeto de monografia, para o que foi preciso selecionar o período a ser ana-
lisado e as abordagens que se realizariam. E o produto aqui resumido foi elaborado ao longo
de 2015.

Para  a  monografia
decidiu-se  trabalhar  com  a
parte  românica  da  Sé  de
Lisboa,  que compreende as
três  naves  e  o  transepto1,
considerando-se  também
projeções de arranjos anteri-
ores do templo, mais preci-
samente da capela principal.
A conquista  da  cidade  é  o
marco  temporal  inicial  por
ter sido o evento que possi-
bilitou a construção da igre-

ja, a qual se estendeu por todo o reinado de D. Afonso Henriques2, primeiro monarca portu-
guês, e ainda pelo de seu filho, D. Sancho I3.

No período em que esses monarcas reinaram em Portugal, estavam em curso as Cru-
zadas. Esses movimentos se formaram a partir de pedido de auxílio feito pelo imperador bi-
zantino aos soberanos do ocidente latino. Aquele sofria com o assédio dos muçulmanos sobre
seus territórios e esperava que esses pudessem ajudá-lo a repelir o “infiel” islâmico, turcos
seljúcidas mais especificamente. Ao longo do tempo, as intenções da Cruzada mudaram, che-

1 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. História da Arte em Portugal – O Românico. Lisboa: Editorial Presen-
ça, 2001. p. 135.
2 *cerca de 1109, +1185. A frente de Portugal desde 1128. A datação para o período de governo de Afonso Henri-
ques é mais difícil que a dos outros reis portugueses. Apesar de exercer a autoridade no território português des-
de 1128, teve sua posição de rei reconhecida apenas em 1143 por Leão e Castela e em 1179 pelo papado.
3 *1154, +1211. Rei desde 1185.

Figura 1 Planta Românica da Sé de Lisboa - Século XII. (Summavielle, 1986: 8)



gando os cristãos latinos a invadirem Bizâncio (1204), a capital do Império que lhes havia so-
licitado auxílio. Mas a principal meta, ao menos discursivamente, era tirar a Terra Santa das
mãos dos muçulmanos. Os seguidores de Maomé, entretanto, também estavam presentes nas
cercanias da cristandade latina, ocupando a porção sul da Península Ibérica. Nesse espaço os
ideais cruzadísticos se expressaram no que ficou conhecido do lado cristão como Reconquista.
Esse movimento não coincidiu com as Cruzadas do oriente. Mas com o advento do ideal cru-
zadístico a Reconquista ganhou um suporte argumentativo e passou a ser considerada pela
Igreja como equivalente às expedições de recuperação da região de Jerusalém, com as mes-
mas indulgências e benefícios destas.4 

Num momento de integração dos movimentos de Cruzada e Reconquista, as forças
de Afonso Henriques, apoiadas por cruzados que saídos do norte do continente rumavam para
a Terra Santa, conseguiram conquistar Lisboa e definir o rio Tejo como fronteira do Reino
Português5. Entre as medidas para consolidar a conquista podemos destacar a realização da
cerimônia religiosa que pretendia purificar a cidade depois da batalha e a sagração de Gilber-
to, um prelado cruzado, como novo bispo de Lisboa6. É muito provável que a construção da
Sé tenha sido iniciada pouco tempo depois, ainda nos anos de 1150. O estilo em que essa igre-
ja foi construída foi o Românico, próprio de um período em que se buscava a renovação dos
templos no ocidente latino tendo como ideais a serem concretizados na edificação a monu-
mentalidade, a solidez e a durabilidade. As grandes construções demandavam, consequente-
mente, grandes estruturas de um material que pudesse aguentar todo este peso. Uma caracte-
rística importante, neste sentido, é a adoção das igrejas todas de pedra, sustentadas com seus
firmes alicerces e sólida fundação, refletindo a resistência e perenidade7. Sendo no caso portu-
guês ainda mais premente essa busca, uma vez que se necessitava reafirmar tanto a posse da
cidade recém-tomada, como a legitimidade de seu rei, ainda não reconhecida pelo papado. Em
relação a esse último aspecto é interessante perceber que a construção das obras românicas em
Portugal se concentra no período do reinado de D. Afonso Henriques e estão ao norte do rio
Tejo, sendo a Sé de Lisboa a mais meridional do estilo8.

As ideias desenvolvidas na monografia se baseiam em diversos autores, dos quais é
essencial destacar alguns. Em relação ao edifício da Sé não se pode deixar de citar Julio de
Castilho, literato do século XIX, que mesmo fazendo uma descrição não muito técnica do
templo, abriu caminho para que os trabalhos posteriores fossem realizados9. Foi importante
também o trabalho de Elísio Summavielle que, em sua obra Igreja de Santa Maria Maior, des-
creve a igreja e apresenta diversas fotografias e plantas que auxiliam no esclarecimento das
diversas fases da igreja ao longo dos séculos10. Na introdução, Summavielle traz ainda um
breve histórico da Catedral, no qual destaca sua importância para a história de Portugal, colo-
cando-a como um eixo fundamental desse processo. Destaco, ainda, a descrição presente no
site do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, sendo a última versão datada

4 FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. In: MAGNOLI, Demétrio.  História das Guerras.
São Paulo: Contexto, 2009. pp. 98-129.
5 A Conquista de Lisboa aos Mouros – Relato de um cruzado. Aires A. Nascimento (Tradução e notas). Lisboa:
Vega, 2001.
6 FUNKE, Willian. A Sé de Lisboa na Fundação do Reino Português. Cadernos de Clio, Curitiba, v. 6, n.1, p. 53-
68,  2015.  Disponível  em:  <http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs/index.php/clio/article/view/43615/26483>.  Último acesso
em 05/11/2015.
7 RAMALLO, German. Saber ver a arte românica. São Paulo: Martins Fontes, 1992. Pg. 3-8.
8 MACEDO, Francisco Pato de. Manifestações Artísticas. In: SERRÃO, José e MARQUES, A.H. de Oliveira
(diretores). Nova História de Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1996. p. 715.
9 CASTILHO, Júlio de. Lisboa Antiga: Bairros Orientais. 2ª Edição revista e ampliada pelo autor e com anota-
ções do Eng. Augusto Vieira da Silva. Volume V e VI. Lisboa: S. Industriais da C.M.L., 1936.
10 SUMMAVIELLE, Elísio. Igreja de Santa Maria Maior. Sé de Lisboa. Lisboa: Instituto Português do Patrimó-
nio Cultural, 1986.



de 2008, de autoria de Paula Figueredo11. É feito um inventário de todo o templo, com infor-
mações como o nome de pessoas que trabalharam em diversas empreitadas e as intervenções
registradas. 

Para tratar as questões referentes ao estilo Românico duas obras foram essencias. A
primeira, A Arte Românica de German Ramalho, que integra a coleção Saber Ver. Ainda que
seja uma apresentação concisa e introdutória, traz conceitos e exemplos importantes para a
compreensão do estilo, como a intenção de monumentalidade e perenidade que carregava.
Também O Românico, de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, parte da coleção História da
arte em Portugal. Ele traz algumas considerações sobre o estilo e a descrição da maior parte
das obras que são consideradas pertencentes a ele em Portugal. Sobre o contexto do período
em Portugal utilizamos como referencial as obras de José Mattoso, História de Portugal, Vol.
II e Afonso Henriques. Não é possível deixar de anotar a relevância da introdução escrita por
Maria João V. Branco e das notas de Aires A. do Nascimento na tradução de A Conquista de
Lisboa aos Mouros. 

As fontes utilizadas para desenvolver este trabalho foram o edifício, em especial sua
parte românica, já especificada, e textos do período em análise ou que se refiram a ele. Em re-
lação ao edifício, é preciso acessá-lo e comunicá-lo de alguma forma. Isso será feito através
de imagens e descrições. As imagens são fotografias, gravuras, pinturas, mapas de Lisboa e
outros materiais nos quais a Sé de Lisboa é representada. As fotografias estão compiladas em
um acervo constituído ao longo da graduação, sendo composto por 315 de autoria própria –
feitas durante estadia em Lisboa entre setembro de 2013 e fevereiro de 2014 e 32 recolhidas
em páginas institucionais de órgãos portugueses responsáveis pela conservação e valorização
do patrimônio12, além de 7 obtidas junto a outras pessoas que estiveram na cidade e se dispu-
deram a ceder suas fotografias. As outras imagens estão disponíveis em repositórios on-line li-
gados ao projeto Rede Portuguesa de Arquivos13, sobretudo no acervo da Biblioteca Nacional
de Portugal disponível na plataforma Biblioteca Digital14. As descrições mais utilizadas são as
citadas um pouco acima, de Paula Figueredo e Elísio Summavielle. 

Entre os textos, os mais importantes são as crônicas que relatam os acontecimentos
do período e permitem traçar um panorama político institucional de Portugal nos reinados de
D. Afonso Henriques e D. Sancho I. São elas A Conquista de Lisboa aos Mouros – Relato de
um cruzado,  Notícia de Fundação do Mosteiro de São Vicente, ambas estão em uma edição
preparada por Aires A. Nascimento15, e a Crônica de Portugal de 1419, da qual temos acesso
à edição de Adelino de Almeida Calado16. A História Eclesiástica de Lisboa, também na Bi-
blioteca Nacional e a Monarchia Lusitana (quinta e sexta partes na plataforma da Biblioteca
Nacional, sétima parte disponível na Base Google Livros) foram usadas como materiais de
apoio.

A apresentação da monografia se dá se uma forma que privilegia a percepção da in-
serção da Sé de Lisboa em diferentes esferas contextuais, como a artística e a política, bem

11 FIGUEIREDO, Paula. Catedral de Lisboa / Sé de Lisboa / Igreja Paroquial da Sé Patriarcal / Igreja de Santa
Maria Maior. Sistema de informação para o Património Arquitectónico, 2008. Disponível em: http://www.monu-
mentos.pt/Site/APPPagesUser/SIPA.aspx?id=2196.  Acesso em: 31 de outubro de 2015. O referido Sistema é
uma iniciativa do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, ligado ao Ministério da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do Território do governo de Portugal.
12 Do sistema citado na nota anterior e da página da Direção-Geral do Património Cultural, subordinado ao Se -
cretário  de  Estado  da  Cultura  do  Governo  de  Portugal,  disponível  em
<www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/classificado-ou-em-vias-
de-classificação/geral/viem/70502>, último acesso em 31/07/2015. 
13 Projeto desenvolvido pela Direção-Geral  do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. Disponível em <arqui-
vos.pt>, último acesso em 31/07/2015. 
14 Acervo disponível para consulta em <purl.pt/index/geral/PT/index.html>
15 A Conquista ... Op. cit.
16 Crónica de Portugal de 1419. CALADO, Adelino de Almeida (ed.). Aveiro: Universidade de Aveiro, 1998.



Figura 2 Fachada ocidental da Sé de Lisboa. 09/2013. Foto-
grafia de Willian Funke.

como da necessidade de se recorrer a diferentes fontes e referenciais para se responder a dife-
rentes questionamentos. Na introdução foi abordada a trajetória da pesquisa, apresentadas as
principais referências, e postulada a questão que norteou todo o restante do trabalho: qual o
lugar da Sé de Lisboa no período que se estende entre a conquista da cidade pelos cristãos até
o final do reinado de D. Sancho I? Buscou-se responder a essa questão conjugando o aspecto
material da igreja à sua inserção institucional nas teias de relações que envolviam diversos
atores e múltiplos interesses. 

No primeiro capítulo foi feito o esforço de compreender a Sé de Lisboa em sua mate-
rialidade. Para tanto começamos com a apresentação do estilo Românico tanto no centro do
continente como em Portugal, destacando as principais características, como a intenção de
monumentalidade e perenidade, e o desenvolvimento do estilo no reino lusitano, recorrendo
aos exemplos do projeto da Sé de Braga, não completado, e ao Românico de Coimbra, cidade
que teve várias obras do estilo. Na sequência passamos para uma descrição pormenorizada da

catedral,  baseada  naquelas  citadas  acima,
elencando os elementos introduzidos poste-
riormente e alterações realizadas na constru-
ção. Para auxiliar  o leitor a compreender a
descrição e alguns conceitos foram elabora-
dos um glossário de termos arquitetônicos e
quadros com imagens referentes ao Români-
co, ao Gótico) estilo posterior em que foram
realizados alguns dos trechos adossados à Sé
românica) e a própria Sé. Por fim foi realiza-
da uma análise do templo, partindo de outras
feitas por estudiosos desde o século XIX e
comparando  nosso  objeto  de  estudos  com
outros edifícios seus contemporâneos, prin-
cipalmente a Sé de Coimbra. Concentramo-
nos nas opiniões emitidas a respeito da im-
portância da construção no quadro do Româ-
nico.  Estas  variam  desde  a  colocação  em
uma  posição  secundária17 até  a  exaltação
como principal obra do estilo em Portugal18.

No segundo capítulo tentou-se posicionar a Sé de Lisboa na cidade e em relação a
disputa eclesiástica peninsular. Discutimos a conjuntura em que ocorreram a conquista da ci-
dade e a construção do templo, tanto na península como no restante da cristandade latina. Re-
fletimos sobre a posição ocupada pela construção na cidade, provavelmente onde antes se en-
contrava a mesquita e talvez o templo cristão visigótico19. Aqui recorremos mais uma vez a
apresentação de imagens para facilitar a compreensão do exposto textualmente. Partimos en-
tão para sua relação com o mosteiro de São Vicente de Fora, instituição eclesiástica regular
que em alguns casos concorria pela primazia esperitual em Lisboa com a sede do bispado. Um

17 Augusto Fuschini, arquiteto responsável pelas obras de restauro da Sé no príncipio do século XX a descreve
como “de acanhadas proporções, de muito pobre estylo e de construção muito ordinária”. FUSCHINI, Augusto,
“A Sé Patriarchal de Lisboa e sua restauração”, In: A Arquitectura Religiosa na Idade Média. Lisboa: Imprensa
Nacional, 1904. p. 146.
18 Mário Chicó, por exemplo, considera que o templo lisboeta tenha influenciado várias obras portuguesas poste-
riores, como a Sé de Évora e o Mosteiro da Batalha. CHICÓ, Mário Tavares. “A Catedral de Lisboa e a Arte Por-
tuguesa da Idade Média”. In: Separata de Belas Artes, n.º 6, Lisboa, 1953.
19 FERNANDES, Paulo de Almeida. O sítio da sé de Lisboa antes da Reconquista. ARTIS – Revista do Instituto
de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, Lisboa, n. 1, p. 57-87, 2002.



dos momentos de disputa, relatado na Notícia de Fundação do Mosteiro de São Vicente20, é a
querela em torno da posse das relíquias de São Vicente, as quais acabam por ficar na Sé, para
pesar dos monges. No fim desta divisão é discutida a posição da Sé de Lisboa na dispusta
ecelsiástica peninsular que tinha por protagonistas Braga, Compostela e Toledo. A diocese de
Lisboa, pela divisão episcopal da Península Ibérica, deveria ter se ligado à Arquidiocese de
Compostela depois de sua refundação e não à de Braga, como ocorreu21. Isso a coloca como
um dos termos deste conflito.

No terceiro e último capítulo buscou-se ler as relações do Reino português com ou-
tros organismos, as quais tivessem na Sé de Lisboa um de seus elementos. O quadro geral é
marcado pelas Cruzadas e pela Reconquista e a partir desta chave atentamos principalmente
para os contatos, acordos e atritos de Portugal com o reino de Leão e Castela e com o Papado.
A disputa eclesiástica que citamos logo acima se mistura com as disputas por poder e territó-
rio travadas entre os monarcas cristãos ibéricos e, nem sempre, a associação entre o bispo de
Lisboa ou o arcebispo de Braga e o rei português ou entre o arcebispo de Compostela e o mo-
narca Leonês é automática. Assim torna-se importante entender esse jogo e buscar posicionar
o bispado lisboeta nesse tabuleiro. O primeiro bispo da cidade, D. Gilberto, por exemplo, per-
maneceu sempre ao lado de Afonso Henriques, tanto que provalvelmente tratou da renovação
da vassalagem de Portugal a Santa Sé, prestada pelo monarca português em 114322.

O desenvolvimento nos levou a conclusão de que a Sé de Lisboa teve um papel im-
portante no período em análise. Mas temos uma visão um pouco diferente daquela expressa
por Elísio Summavielle, para quem a Sé de Lisboa foi eixo fundamental no processo histórico
da nação portuguesa23. Enquanto construção, a Catedral lisboeta é uma das principais obras do
Românico Português, mas está numa posição muito próxima de outras Sés, como Coimbra e
Porto, não sendo possível destacá-la como mais importante de todas. Na cidade também não
está sozinha como referência religiosa, concorrendo com o Mosteiro de São Vicente. E nas re-
lações de Portugal com outros organismos teve seu lugar, através de seus prelados, os quais
estavam por muitas vezes subordinados a outros eclesiásticos, como o arcebispo de Braga. Por
todas essas questões consideramos difícil definir a Sé de Lisboa como eixo do processo histó-
rico português, parecendo-nos mais apropriado vê-la como uma das muitas engrenagens deste
período no qual ocorriam uma série de disputas e acomodações.

20 Noticía de Fundação do Mosteiro de São Vicente. In.: A Conquista ... Op. cit. p. 178-201.
21 BRANDÃO, Francisco.  Terceira parte da Monarchia Lusytana. Lisboa: Impressaõ Craesbeeckiana, 1690. p.
238-239.
22 BRANCO, Maria João Violante. Reis, Bispos e Cabidos: A Diocese de Lisboa durante o primeiro Século da
sua restauração. In: Lusitania Sacra, Lisboa, 2ª série, n. 10, p. 55-94, 1998.
23 SUMMAVIELLE, Op. cit. p. 5.
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A priori a fonte foi escolhida para se trabalhar humor no período de redemocratização
do país. A ideia era compreender como o humor transparecia os sentimentos da época - misto
de esperança, com o fim da ditadura, e ilusão, com as eleições indiretas e a “Nova República”
capenga. Isso porque a revista estudada, Chiclete com Banana surge em outubro de 1985,
fruto  de  uma  geração  que  nasceu  durante  a  ditadura  militar,  mas  a  rejeitava,  muito  por
influência  dos  diversos  movimentos  chamados  contraculturais  e  de  oposição  (como  a
Tropicália, movimento Hippie e o semanário O Pasquim) que bombardearam o país durante a
ditadura. 

Mas  durante  a  leitura  das  fontes  outras  possibilidades  do  periódico  foram  se
desdobrando. Uma das personagens mais conhecidas é a junkie Rê Bordosa: festeira, alcoólica
e ácida, ela passa a maior parte de seus quadrinhos dentro de uma banheira amargando uma
ressaca. Ainda temos o  Angeli em Crise,  história no qual o autor se desenha em diversas
situações nas quais ele reflete seus problemas sexuais; Bibelô, “o último dos machos”;  Mara-
Tara e Rhalah Rikota, entre diversos outros personagens cujo temática central sempre aborda
a  questão  da  sexualidade.  Foi  nesse  caminho  que  se  enredou  a  pesquisa,  buscando
compreender como Angeli e seus colegas quadrinistas representavam as relações de gênero
em seus quadrinhos, que fizeram tanto sucesso.

A década de 80 foi marcada não só pelas roupas neon ou a pop music. Recebeu o nome
de “década perdida” pelos economistas, por se tratar de um período de profunda crise política
e econômica, onde a inflação galopava. Enquanto o país se afundava em dívidas, a “AIDS
chegou  para  dar  um  banho  de  água  fria  na  revolução  sexual”1.  Em  meio  as  constantes
desilusões vemos a revista nascer na maior metrópole do país, São Paulo, grande palco onde
os personagens de Angeli, Glauco, Laerte e outros vão atuar. Tendo esse contexto em vista,
algumas perguntas começaram a surgir durante a pesquisa: no contexto em que as lutas das
mulheres  estão  avançando  em  todo  ocidente,  no  Brasil  isso  está  acontecendo?  Como  a
sociedade (e os homens) tem recebido essas mudanças? Para estes artistas, que se colocavam
como críticos  a tudo e todos,  existiu de fato uma crítica a  sociedade machista brasileira?
Como o quadrinho, como meio de comunicação específico, representava a mulher? 

Todas essas questões foram levantadas porque os quadrinistas se inserem num nicho
cultural  de humor de crítica política e de costumes,  indo contra  os ideais capitalistas e  a
indústria cultural. A historiadora Keliene da Silva não hesita em incluir o periódico como “um
produto do estilo  underground no Brasil”,  e aponta que os quadrinhos de humor político,
eróticos, pornográficos, etc, estão dentro um horizonte de expectativa que atrai leitores que
não estão satisfeitos com os valores hegemônicos de sua sociedade:  “nesse sentido,  esses
quadrinhos  constituem espaços  privilegiados  para  que desejos,  expectativas,  necessidades,
sonhos desses segmentos possam se expressar”2. Desta maneira, a revista se transparece como
expressão de parte do corpo social paulistano/brasileiro que não está satisfeito e condena a sua
sociedade.  A maior  questão  aqui  é:  até  onde vai  essa crítica?  Ela  pode ser  política  e  de
1 GONÇALVES, Walter Vicioni. Apresentação. MENDES, Toninho (ORG). Humor paulistano: A Experiência
da Circo Editorial 1984-1995. São Paulo: SESI-SP Editora, 2014, p.5.
2SILVA, Keliene C. Angeli e a República dos Bananas: representações cômicas da política brasileira na revista
Chiclete com Banana (1985-1990). Dissertação (mestrado em história) Programa de pós-graduação em História
da UFPB, Paraíba: 2011, p.39.



costumes, mas chega a abordar questões de gênero, como machismo? Ou a crítica se encerra
apenas nos problemas “masculinos”?

Para  responder  esses  questionamentos  alguns  passos  foram  necessários.  A revista
possui  tanto  histórias  em  quadrinhos,  quanto  artigos,  piadas,  etc.  Desse  modo,  como  o
trabalho monográfico não daria conta de todos os formatos, optou-se por focar somente nas
histórias em quadrinhos nas quais aparecem mulheres sendo representadas. 

No  primeiro  capítulo,  apresento  uma  discussão  historiográfica  e  teórica  sobre
representações, gênero e histórias em quadrinhos. Inicialmente comento sobre a pesquisa, que
só foi possível, pois ocorreu na historiografia uma “virada cultural”, estando relacionada à
explosão de movimentos sociais dos mais diversos tipos, principalmente entre as décadas de
60 e 70. Esses movimentos sociais trouxeram críticas e novas ideias para a disciplina histórica
e a ascensão da história das mulheres está relacionada não só ao movimento social feminista,
mas ao aumento no número de mulheres nas universidades e a própria abertura a novos temas
que já estava ocorrendo na disciplina histórica. Joan Scott faz um breve panorama sobre a
história da historiografia feminista, e aponta como a inserção das mulheres acabou trazendo à
tona o debate sobre a neutralidade na história, visto que até então a história que se colocava
como neutra e objetiva excluía não só as mulheres, como os negros, entre outros grupos. Scott
ainda vai apontar que já nos anos 80 a história das mulheres vai ser deslocada para a história
do  gênero,  pois  o  conceito  gênero  poderia  tratar  do  assunto  com  mais  amplitude  e
profundidade.

Neste trabalho se utiliza o conceito forjado por Scott,  no qual ela define  o gênero
como “um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre
os sexos e [...] uma forma primária de dar significado às relações de poder.”3, e ainda “ um
campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o poder é articulado”4; atentando-se
que  apesar  de  primário,  não  é  o  único,  visto  as  relações  étnico-raciais  e  de  classe.  A
diferenciação  de  gênero  é  algo  persistente  nas  sociedades  ocidentais,  principalmente  as
judaico-cristãs, mas mesmo que persistentes, essas relações não podem ser tomadas como
universais e eternas; o estudo de gênero tem aqui, o objetivo de questionar a ideia de que a
divisão  binária  entre  os  sexos  sempre  existiu,  e  sempre  existirá  porque  as  diferenças
biológicas são inerentes. Sua ideia é historicizar como, simbólica e socialmente, acontecem as
divisões  e  a  hierarquização  de  gênero,  e  no  caso  deste  trabalho,  perceber  como
simbolicamente  se  representa  e  constrói  o  gênero  dentro  de  um segmento  específico  da
sociedade.

O estudo das  HQ's  como fontes  históricas  só  foi  possível  graças  a  mesma virada
cultural  que  possibilitou  o  estudo  das  mulheres.  A partir  do  momento  que  a  história  se
desamarrou do paradigma galileico de ciência, ela pode se voltar para o estudo dos “ valores
defendidos por grupos particulares em locais e períodos específicos”5, e logo, de fontes que
pudessem,  de  diversas  maneiras,  expressar  diferentes  visões  de  mundo.  No  Brasil  o
nascimento dos quadrinhos está estritamente relacionado à política,  sendo as caricaturas e
charges que satirizavam a família real e o Império os primeiros rascunhos da história das
histórias em quadrinhos no país. Esse caráter “sério” tem em contraponto o senso comum de
que essas histórias são para crianças - o que tem muita relação com a Turma da Mônica, que
é, ainda hoje, o quadrinho mais popular em nosso país. Mas o que define uma história em
quadrinho? Scott  Mccloud define HQ’s como “Imagens pictóricas e outras justapostas em
sequência  deliberada  destinada  a  transmitir  informações  e/ou  a  produzir  uma resposta  no
espectador”6, e Paulo Ramos acrescenta a essa definição o uso de linguagem própria como
3SCOTT, Joan Wallach.  Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação &Realidade. Porto Alegre,
vol. 20, nº 2, jul./dez. 1995, p.86.
4Ibdem p.88.
5BURKE, Peter. O que é história cultural? Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, p.8.
6MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos: história, criação, desenho, animação, roteiro. São Paulo: M.



onomatopeias e balões, além do caráter de produção em massa. Thiago Monteiro Bernardo em
seu texto  Histórias em Quadrinhos, historiografia e narrativas: discussões sobre leituras e
usos das histórias em quadrinhos pela história e seus regimes de verdade aponta um método
interessante para  escrever  História  a  partir  das  HQ’s.  Bernardo se apropria  da  Semântica
hermenêutica  de Paul Ricoer, que seria a aceitação de que o texto possuiria uma dimensão
semiológica  e  dinâmica  interna  própria,  mas  que  para  compreender  o  texto  em  sua
completude seria necessário associar essa dinâmica interna ao sentido que o leitor dá ao texto,
ou  seja,  o  texto  só  pode  ser  entendido  em toda  sua  complexidade  quando  associado  ao
ambiente externo, a vida do leitor7. Logo, para se estudar as HQ's devemos tanto valorizar os
sentidos linguísticos e estéticos, quanto às relações entre o autor, e a vida que o leitor dá aos
quadrinhos.

No segundo capítulo trato sobre o contexto de produção da  Chiclete com Banana,
associando tanto as influências artísticas brasileiras e exteriores, quanto introduzo a revista
dentro do movimento  underground, apelidado no melhor estilo antropofágico brasileiro, de
udigrudi. Antes do boom editorial dos anos 80 já existia no país uma cultura quadrinística,
principalmente protagonizada  pelo  semanário  O Pasquim.  A influência da arte  de Henfil,
Jaguar, etc,  é ímpar na formação dos quadrinistas da  Chiclete,  tanto que Angeli,  Laerte e
Glauco trabalharam diretamente com Henfil no início de suas carreiras, na revista sindical
Oboré8. Angeli não foi bem sucedido na escola, a qual foi expulso no 1º ano do ginásio (6º
ano  do  fundamental),  já  aos  14  anos  publicou  seu  primeiro  trabalho  na  revista  Senhor.
Autodidata  o  autor  comenta  que  sua  principal  influência  foi  Robert  Crumb,  expoente  do
quadrinho underground estadunidense: “ele foi decisivo para me convencer de que eu deveria
fazer algo autoral, falar da minha vida, das coisas que eu gostava, das raivas que eu tinha, do
meu  desprezo  pela  burguesia”9.  Seu  trabalho  foi  reconhecido  no  2º  Salão  de  Humor  de
Piracicaba, e conseguiu a atenção de Hilde Weber, chargista da Folha de São Paulo, que o
ajudou a entrar no jornal, onde trabalha até os dias de hoje. Não tendo liberdade total para
fazer charges que criticassem a ditadura militar, ele se propôs a criar tirinhas para o mesmo
jornal, e ali nasceram diversos personagens que posteriormente vão permear a Chiclete com
banana. Tendo a carreira já consolidada, Angeli não estava satisfeito; então, junto com seu
amigo Toninho Mendes,  decidiu  investir  em algo  arriscado:  a  criação de  uma editora  de
quadrinhos totalmente independente, a Circo Editorial10. 

A  Chiclete foi  a primeira revista  da editora e é  considerada uma desbravadora do
mercado  de  quadrinhos  brasileiro,  antes  dela,  já  existiam revistas   undergrounds como a
Grilo, Balão ou a Versus – esta última editada por Toninho Mendes -,  mas nenhuma dessas
puderam se manter por muito tempo, por conta dos custos e trabalho dispensado nas edições.
Já a  Chiclete com Banana chegou a uma vendagem de 100 mil números por edição, sendo
comparada  apenas  com  O Pasquim em  questão  de  público.  Após  a  ditadura  parecia  ser
impossível emplacar uma revista, visto o novo cenário social, então surge a Chiclete sendo “a
revista certa, feita pelas pessoas certas para o momento certo”11. 

Books, 2005, p.9
7BERNARDO, Thiago Monteiro. Histórias em Quadrinhos, historiografia e narrativas: discussões sobre leituras
e usos das histórias em quadrinhos pela história e seus regimes de verdade. In: Simpósio Nacional de História–
ANPUH, 26., São Paulo. Anais...São Paulo: jul. 2011, p.8.
8SANTOS,  Aline  Martins  dos. Udigrudi:  O  Underground tupiniquim.  Chiclete  com Banana e  o  humor  na
redemocratização brasileira. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de pós-graduação em História da
UFF, Niterói: 2012, p.65.
9VERGUEIRO,  Waldomiro.  Chiclete  com  Banana  abrindo  caminhos.  In:  MENDES,  Toninho.  Humor
Paulistano: A experiência da Circo Editorial 1984-1995. São Paulo: SESI-SP, 2014, p.35
10FINOTTI, Ivan. Um certo Toninho Mendes. In: MENDES, Toninho.  Humor Paulistano: A experiência da
Circo Editorial 1984-1995. São Paulo: SESI-SP, 2014 p.24-25.
11A comparação com o Pasquim é praticamente injusta, pois as revistas têm caráter muito diferente, sendo  o
Pasquim aglutinava a resistência à ditadura civil- militar; VERGUEIRO, Waldomiro. Op. cit., pp.55-56.



O  periódico  se  diferencia  dos  comuns,  não  só  pelos  temas,  mas  também  porque
buscava  contato  direto  com  os  leitores,  através,  principalmente  das  cartas  dos  leitores,
diferente de outros quadrinhos que não tinham essa resposta do autor. Podemos perceber o
caráter  marginal  da revista,  não só porque é produzida de maneira  independente,  mas no
próprio  traço  de  Angeli,  como  comenta  Coimbra  e  Queluz:  “Para  poder  se  falar  em
contracultura deve-se ter em mente que existe uma cultura [...] que seja hegemônica, sendo
então  a  expressão  de  contracultura  uma  forma  de  questionar  (seja  estética,  seja
conceitualmente ou ambas) essa hegemonia”12. Logo, o traço pesado, com aspecto de sujo e
escuro, quase sempre em preto e branco, em cenários caóticos, com personagens que fogem
totalmente do padrão de beleza estabelecido, se coloca diretamente em contraponto com os
populares quadrinhos de heróis, coloridos e com personagens com físico perfeito.

No terceiro  capítulo  apresento  algumas  das  personagens  e  características,  e  busco
demonstrar de que maneira o gênero feminino é representado na revista. A capa da primeira
edição é protagonizada pela personagem feminina mais famosa de Angeli:  Rê Bordosa. Seu
nome, não por acaso, faz referência a “ressaca” ou sensação de arrependimento que ocorre
após a ingestão de drogas. A personagem nasceu em abril de 1984, na fase na qual Angeli
passa a fazer tirinhas para a  Folha de São Paulo. Logo que surge a personagem se torna a
querida do público.  Tendo sua fama já  consolidada,  Rê Bordosa tem praticamente toda a
primeira edição da revista voltada para suas tirinhas; ela já era conhecida pelo público por
viver num “eterno day after”, quase todas suas histórias se passam dentro de uma banheira em
que ela amarga uma “ressaca” moral.  Em muitas tirinhas ela tem comportamento de uma
“mulher liberada”, que pode aproveitar do sexo e drogas sem dar satisfação a ninguém; com
diversos  parceiros,  mora  sozinha,  abomina  casamento  e  vida  doméstica;  seu  traço  faz
referência  a  moda  punk,  com  roupas  pretas  e  cabelo  com  duas  cores.  A personagem  é
colocada  em  diversas  situações  que  se  tornam  cômicas  por  inverter  os  papéis  sociais
dedicados a cada gênero:

Figura 1:Tirinha Rê Bordosa no seu eterno day after. Chiclete com Banana n.2. Circo Editorial. Dezembro de
1985, p.24.

Na tirinha acima (Figura 1), vemos como Angeli geralmente faz as piadas com Rê Bordosa.
Em um momento raro fora do bar e da banheira ela está na companhia de outro personagem
importante, o revolucionário Meia-Oito. Aqui o autor se vale do que o linguista Paulo Ramos
definiu  como tira  cômica.  Neste  tipo de  tira,  assim como em uma piada,  coexistem dois
roteiros;  esses roteiros se contrapõem, geralmente na última frase nas piadas  e no último
quadro,  nas  tiras.  No  script  existe  um  gatilho  que  depois  do  trecho-chave  é  levado  à
ambiguidade  ou  contradição13.  Neste  caso,  a  contradição  que  leva  ao  riso  é  o  fato  da

12COIMBRA, Monique Hornhardt; QUELUZ, Marilda Lopes Pinheiro, 2009 apud  SILVA, Keliene C.  Op.cit.,
p.19.
13RAMOS,  Paulo.  Tiras,  gênero  e  hipergênero:  como  os  três  conceitos  se   processam  nas  histórias  em
quadrinhos?  In:  Simpósio  Internacional  de  Gêneros  Textuais,  6,,  2011,  Natal.  Anais...Natal:  Universidade
Federal do Rio Grande do Norte, 2011, p.7.



personagem  Rê  Bordosa subverter  as  expectativas  impostas  ao  gênero  feminino.  O  riso
causado pela inesperada atitude de Rê Bordosa, se completa na ridicularização do personagem
Meia-Oito, um militante de esquerda que ainda se apega aos valores tradicionais da sociedade
representados  pelo  casamento.  Deste  modo,  podemos  perceber  o  que  Paduano  e  Angeli
explicam em um dos casos em seu livro: no riso existe uma função repressiva tradicional14 -
muito  parecida  com  a  ideia  de  Bergson,  de  que  o  riso  exerce  uma  “repressão  das
excentricidades”15 -;  mas  foge  um pouco  dela,  pois,  se  Bergson  aponta  para  uma  moral
hegemônica, que ri de seus desvios, aqui são os desvios, a margem da sociedade, que ri de
seus valores tradicionais, o que torna o humor subversivo. 

Mas, a mesma personagem que positiva a liberação sexual, irá por diversas vezes ser
colocada  em situação  de  crise  existencial.  Nesses  momentos  de  crise,  a  personagem vai
esperar um marido carinhoso, reclama da vida boêmia, e tentar se matar algumas vezes; dessa
forma Angeli aponta para a dificuldade para essa geração de mulheres conseguirem viver a
liberdade sexual e deixar de lado as vontades “tradicionais” do gênero feminino. De certo
modo, Angeli representa a dificuldade de muitas mulheres que se encontram sem saber o que
fazer nesse momento em que o feminismo perde força como movimento social e passa a ser
incorporado  pela  indústria  cultural,  enquanto  os  meios  de  comunicação  em  massa  estão
bombardeando as mulheres com essas ideias de liberação sexual as próprias mulheres não
sabem o que fazer com essa libertação, a própria sociedade a volta de Rê Bordosa é cercada
de “pequenos censores” -  sua mãe, pai,  até o garçom - e a própria personagem se sente
culpada. A liberdade sexual passa a ser um novo grilhão. Mas se essa liberdade não trouxe
felicidade, o casamento muito menos. Angeli, por motivos que não cabem aqui, resolve matar
sua personagem mais famosa. A história de sua morte é contada em uma edição especial,
intitulada “a morte da porralouca”; nesta são contadas duas versões, uma na qual Angeli em
Crise a atira em um rio; a outra versão é que ela sobrevive, e foge, encontra o garçom Juvenal
e se casa com ele. Ela é retratada assistindo TV, engordando e relembrando seus bons tempos
de boemia, e morre literalmente explodindo após seu marido propor que tivessem um filho. A
ambiguidade da situação da personagem remete a  um momento em que há uma evidente
transformação  nos  papéis  sociais:  a  mulher  representada  passa  a  reproduzir  os
comportamentos masculinos, desde fazer xixi em pé e usar os homens como objeto sexual.
Mesmo apontando para um caminho diferente, no qual a mulher tem mais possibilidades,
Angeli vai reforçar a ideia de crise dos valores, tanto dos tradicionais quanto dos subversivos,
reforçando  o  pessimismo  e  desilusão  tão  característicos  desse  período,  já  que  nem  o
casamento nem a liberdade sexual tornaram Rê Bordosa feliz.

Essa personagem é até certo ponto o mais complexo em relação às questões de gênero.
As personagens mulheres na maior parte da revista aparecem como secundárias, e geralmente
alvos  de  “cantadas  e  galhofas”  (agressões)  dos  personagens  homens.  Mara-Tara,  que
protagoniza três capas da revista, é uma cientista que estuda a sexualidade das bactérias; ela
acaba contraindo um vírus, o  Ninfus Maniacus, e toda vez que se encontra em situações de
“perigo sexual” ela se transforma em Mara-Tara, uma tarada que mata seus agressores de
tanto “chupá-los”. Mara-Tara representa claramente uma fantasia masculina, trajada de cinta-
liga, e ganha formas volumosas quando se transforma; mas o que mais chama a atenção são as
situações de violência extrema em que ela é colocada antes de se transformar: 

14 D'ANGELI, Concetta; PADUANO, Guido. O cômico. Curitiba: Ed. UFPR, 2007, p.10 
15 BERGSON, Henri. O riso: ensaio sobre a significação do cômico. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.14. 



Figura 2:Trecho da História em Quadrinho O sexo das bactérias. Chiclete com Banana n.7. Circo Editorial.
Novembro de 1986, p.7.

Na primeira história (Figura 2), ela é colocada em situação de estupro coletivo. Na segunda
seu chefe, que a assedia sexualmente, a aborda enquanto ela toma banho, e na terceira ela é
assediada em um ônibus. Situações de violência que são tratadas de maneira banal dentro da
revista. Os agressores da personagem sofrem o “castigo” de serem “chupados” até a morte;
enquanto os homens que recebem a notícia da tarada dizem que querem ser violentados por
ela. Ou seja, a fantasia masculina é representada em seus níveis mais absurdos, representando
a violência sexual de maneira banal e sensualizada. 

Para  concluir,  foi  possível  perceber  durante  a  pesquisa  que  a  revista  se  mostra
extremamente engajada em utilizar o humor ácido para ridicularizar a política brasileira, os
costumes da classe média paulistana, a indústria cultural, entre outras questões. Os homens
que  produziram  esse  periódico  tinham  consciência  das  mudanças  sociais  em  relação  ao
gênero, já que a própria  Rê Bordosa, e outros personagens, se encontram nas crises criadas
por essas mudanças de papéis. Mas, mesmo que os autores se coloquem como críticos de tudo
e todos, o machismo e a misoginia são pauta principal da revista, estando presentes em quase
todas as histórias dos personagens fixos. Por fim, pude concluir que a liberação feminina na
revista é colocada como um ponto positivo, não porque as mulheres tem mais liberdade, mas
porque estão mais disponíveis para serem alvos dos homens - elas se tornaram livres para
serem como os homens. A violência contra a mulher é banalizada e tratada com descaso,
reproduzindo quadrinhos com imagens de caráter simbólico muito significativo do imaginário
masculino que naturaliza o assédio sexual, estupro e o silenciamento das mulheres. 
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Este trabalho se propõe a refletir acerca do discurso da História Alternativa na obra
Watchmen, uma série de 12 revistas em quadrinhos, publicada entre 1986 e 1987 pela DC
Comincs, escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons. Dessa maneira, pretende-se
analisar como se dá a alteração do curso da história na obra,  além de como tal  alteração
dialoga com o contexto da época (Estados Unidos, ainda em Guerra Fria), compreendendo
assim,  se este diálogo corresponde a um discurso distópico.  Além disso,  a monografia  se
empenha em refletir acerca das próprias contribuições da História Alternativa com relação à
epistemologia  da  história,  principalmente  no  que  se  refere  às  concepções  de  tempo  na
historiografia. 

Com base nestes objetivos,  o trabalho se desenvolve ao longo de três capítulos.  O
primeiro foca em entender o conceito de História Alternativa, relativamente desconhecido no
campo da historiografia. Dentro disso, o historiador Gavriel Rosenfeld comenta que, como um
gênero de representação narrativa, as uchronias1 resistem a uma fácil classificação, até porque
elas transcendem categorias culturais tradicionais, sendo simultaneamente um sub-campo da
história, um sub-gênero da ficção científica e um modo de expressão que pode facilmente
assumir  formas  literárias,  cinematográficas,  dramáticas  ou  formas  analíticas2.  Ressalta-se,
todavia, que apesar da maioria dos autores classificar a História Alternativa como um sub-
gênero da ficção científica, pode não ser o melhor o caminho reduzir o conceito a apenas esse
pensamento. É perceptível a variedade de abordagens que as alo-histórias assumem, e dentro
delas,  a  ficção  científica  seria  realmente,  uma  das  mais  freqüentes  e  famosas,  mas
definitivamente, não a única, podendo aparecer sob a forma de romances históricos e novelas,
se expressando assim na literatura, jogos de vídeo game e histórias em quadrinhos. O que é
importante  prestar  atenção  então,  é  que  apesar  disso,  todas  as  narrativas  de  História
Alternativa geralmente se assumem enquanto formas de ficção, que investigam conseqüências
possíveis,  dentro de  contextos  históricos  específicos,  associados à  pergunta  “e se”.  Dessa
maneira,  as  uchronias pressupõem então que um determinado evento da história,  da linha
temporal tida como “verdadeira” (que os autores sobre História Alternativa se referem apenas
como  NLT –  “nossa  linha  temporal”),  ocorreu  de  maneira  diferente  ao  que  sabe-se  ter
acontecido, ocasionando numa linha temporal alternativa (LTA – linha temporal alternativa). 

Catherine Gallagher propõe um modelo estrutural para o funcionamento da História
Alternativa, o qual ela denomina como uma “estrutura de bifurcação”. A autora parte da ideia
de que existem dois caminhos - o caminho 1 e caminho 2. O primeiro caminho seria aquele
que conteria tudo aquilo que aconteceu realmente na história. Já o segundo caminho seria a
alternativa, aquilo que poderia ocorrer diferente, um acidente e uma conseqüência deliberada.
Em um ponto esses dois caminhos se cruzam, formando a figura de um Y; então, o caminho 2
é  descartado  e  o  que  continua  a  acontecer  é  o  primeiro  caminho,  real  e  historicamente
importante. O que História Alternativa faz é manter a estrutura do Y, mas ao invés do primeiro
caminho continuar e o segundo ser interrompido, acontece o contrário: a vertente acidental,
que “não aconteceu”, seria privilegiada, enquanto a real, seria descartada. Segundo Gallagher:
“(...) cria um padrão Y que consiste numa narrativa com uma haste unificada, terminando num

1 Trabalhos de História Alternativa são também comumente denominados como uchronias ou alo-histórias. 
2 ROSENFELD, Gavriel. The Wold Hitler Never Made: alternate history and the memory of Nazism. 2a ed. New
York: Cambridge University Press, 2011. P. 4



ponto de divergência no qual então, diferentes narrativas emergem”3.  Ressalta-se, inclusive, o
papel  que  o  chamado  “ponto  de  divergência”  desempenha  em uma  História  Alternativa,
definido por Lodi-Ribeiro como “um instante histórico onde ocorre o evento chave ou evento
diferenciador, a partir do qual a história do universo em geral e da humanidade em particular
se desvia da história real de forma inequívoca e irreversível, gerando um cenário histórico
alternativo”4.

Cabe aqui ressaltar que ainda que tenham como parâmetro acontecimentos passados,
esses trabalhos assumem diferentes formas de acordo com o modo em que seus autores se
situam no tempo presente,  uma vez  que  quando pergunta-se “e  se...?”,  realmente  está  se
expressando o sentimento sobre o atual, e não é ao acaso que os temas mais populares entre as
alo-histórias,  sejam aqueles  que  continuam a  ressoar  sobre  o  presente5.  É  notável,  nesse
sentido, o uso da História Alternativa para focar em setores problemáticos da vida social e se
caracterizar como um discurso ideológico que se move entre os polos do conhecimento e do
poder, da libertação e da contenção - o que significa que na narrativa, os choques entre as
ficções sociais da época ocorram de maneiras cada vez mais misturadas6. É necessário, dessa
forma, analisar a possibilidade dos caminhos alternativos como fonte histórica, afinal, neles,
há a ênfase em mundos alternados que são muito semelhantes à realidade do autor: “não é
uma réplica perfeita, mas uma alegoria exagerada, uma caricatura”7.

Nessa perspectiva,  as primeiras Histórias Alternativas a serem publicadas datam do
século XIX, principalmente no contexto da França pós-napoleônica, e embora o número de
publicações  desse período não seja  insignificante,  há um consenso entre  os  autores  sobre
História Alternativa que a grande explosão da produção do gênero seja entre as décadas de
1950 e 1960, principalmente no que tange aos Estados Unidos, um dos maiores pólos de
História Alternativa desde então. Esse auge, que tende a manter certa frequência nos anos que
se  seguem,  torna-se  um  fenômeno  publicitário  e  editorial.  É  importante  destacar  nesse
momento, que no Brasil o panorama da História Alternativa é muito menor do que nos EUA,
Inglaterra  e  França.  Há,  de  fato,  produções  de  uchronias por  muitos  autores  brasileiros,
principalmente em meios  informais,  como em blogs e revistas,  mas a repercussão de tais
obras não chega a atingir o sucesso das americanas. Muito menor é, ainda, o campo de estudo
acadêmico sobre História Alternativa no Brasil. A área de história pouco de debruça sobre o
tema, deixando as análises, principalmente sobre as questões das utopias e das distopias, para
a área de Filosofia; a área da Física se encarrega, por sua vez, geralmente com discussões
sobre espaço-tempo nas alo-histórias. 

Já no segundo capítulo, a reflexão ocorre em cima das relações entre distopia e ficção
científica, e como ambas aparecem em uma obra de História Alternativa – caso de Watchmen.
Antes de entender o que o conceito de distopia significa, é importante ter em mente o discurso
do qual ele se origina – a utopia. Esta é ao mesmo tempo gênero literário e discurso político.
A diferença entre os dois giraria em torno da percepção de que, enquanto gênero literário, a
utopia é uma narrativa sobre uma sociedade perfeita e feliz; já como discurso político, ela

3 GALLAGHER, Catherine. Telling it like it wasn’t”. Pacific Coast Philology, vol. 45, Penn State University
Press, 2010. P. 17

4LODI-RIBEIRO, Gerson. Ensaio de História Alternativa. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Scarium, 2003. P. 3 

5 ROSENFELD, Gavriel. The Wold Hitler Never Made: alternate history and the memory of Nazism. 2a ed. New
York: Cambridge University Press, 2011. P. 92-94

6 SUVIN, Darko.  Victorian Science Fiction, 1871-85: The Rise of the Alternative History Sub-Genre.  Science
Fiction Studies. Greencastle:DePaw University Press, v. 10, n.2, Jun. 1983, p. 151

7 GALLAGHER, op.cit, p. 61.



funciona como uma mentalidade que expõe e justifica a sociedade justa8. Desta maneira, a
utopia é fruto de um planejamento minucioso da sociedade, apresentada de maneira didática e
explicativa, e que exibe algumas características gerais: é basicamente anti-burguesa, focando
na subsistência por meio da troca, repelindo o desenvolvimento e enaltecendo a coletividade,
em detrimento da individualidade9. 

Como a utopia não se caracterizou enquanto um gênero linear, a partir do final do
século XIX e início do século XX, os projetos utópicos passam a ser colocados em xeque,
aliados a uma sensação de mal-estar da modernidade, desilusão com a revolução da sociedade
e  uma nova aristocracia  política,  mesclada  com tecnocratas.  O novo mundo que  surge  é
repleto de medos e temores e, com base nisso, as distopias aparecem como crítica à ordem
vigente  e  as  promessas  utópicas  feitas  até  a  virada  do século10.  Longe de  serem projetos
harmônicos,  as  distopias  buscam o assombro ao acentuar  tendências  contemporâneas  que
ameaçam a liberdade.  Segundo Hilário,  o objetivo é analisar as sombras produzidas pelas
luzes utópicas, as quais iluminam completamente o presente na mesma medida que ofuscam o
futuro. Assim, as distopias expressam o sentimento de impotência e desesperança do homem
moderno11. Desta maneira, a distopia passa a ser sinônimo de uma sociedade perfeitamente
imperfeita;  e se  a  utopia acreditava  no homem, mas principalmente  nos benefícios  que a
coletividade poderia trazer, a distopia traz um sujeito muitas vezes sem rosto, que se perdeu
na massificação, que se negou enquanto indivíduo. 

Dentro deste panorama, a ficção científica surge, a partir do século XIX, como uma
“ficção em que algum elemento da ciência seja tão integral à narrativa, que esta entraria em
colapso se o elemento científico ou tecnológico fosse removido”12. Indo em direção a isso,
Baldessin nota que um importante aspecto do gênero é o contraste existente entre o poder e a
eliminação  humana,  uma  vez  que  o  domínio  do  homem  sobre  os  fenômenos  naturais
ultrapassa os limites e ele acaba por se perder nas consequências desastrosas de seus atos13.
Isto posto, a autora percebe que a linha que separa a distopia da ficção científica torna-se
difusa à medida em que se busca a diferença entre elas. Ambos são gêneros modernos, ainda
não muito bem delimitados, que refletem acerca da planificação do indivíduo, a proibição do
erro, a concorrência e a negação de condições humanas. A sociedade desajustada é aquela
representada pela ficção científica. Dentro disso, embora o uso da ciência e da técnica não
seja, em muitos casos, o elemento mais importante da trama, torna-se um traço importante na
distinção entre distopia e ficção científica. 

Em Watchmen, encontra-se uma obra ambientada em uma linha temporal alternativa,
na  qual  Richard  Nixon teria  conduzido  os EUA à  vitória  na Guerra  do  Vietnã e  em
decorrência deste fato, teria permanecido no poder por um longo período. Dentro disso, heróis
fantasiados (os “vigilantes”) fazem parte do cotidiano das pessoas e é a partir do assassinato
de um desses “vigilantes”, chamado “Comediante”, que se inicia a trama, abordando, porém,
outras  várias  tramas  menores  que  exploram  o  comportamento  humano  e  as  diferentes
percepções  que  cada  pessoa  possui  dentro  de  seus  relacionamentos  e  batalhas  internas.
Percebe-se ao longo da análise da narrativa que o projeto distópico encontra-se na percepção

8 HILÁRIO, Leonir  Cardoso.  Teoria Crítica e Literatura:  a distopia como ferramenta  de análise radical  da
modernidade. Anu.Lit., Florianópolis, v. 18, n. 2, 2015. P. 204
9 BALDESSIN, Marceli G.S. A Ficção Científica como Derivação da Utopia – A Inteligência Artificial. 163p.
Dissertação – Universidade Estadual de Campinas. 2006. P. 52
10 FIGUEIREDO, Carolinas Dantas de. Da utopia a distopia: política e liberdade. In. Revista Eutomia, ano II, n.
1., 2009. P. 356
11 HILÁRIO, op.cit, 205
12 Cardoso,  Ciro  Flamarion.  Ficção científica,  percepção  e  ontologia:  e  se  o  mundo não  passasse  de  algo
simulado?. História, Ciencias, Saúde. Rio de Janeiro, v.13, out-2006. P. 20
13BALDESSIN,op.cit, p.8

https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_do_Vietn%C3%A3
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon


sócio,  político  e cultural  de vários personagens,  que encaram o mundo pelo viés  de uma
perspectiva paranoica com uma possível guerra nuclear, fazendo com que o fim do mundo
seja  encarado  sempre  com  temor.  Além  disso,  alguns  personagens  como  o  vigilante
Rorscharch, praticamente encarna o sentimento distópico de desesperança na humanidade, e
da compreensão que os valores humanos mais importantes foram perdidos para a perversão, o
egoísmo e a ganancia. De forma geral prevalece uma percepção de indivíduos que sentem-se
deslocados, inadequados, sem nenhuma inspiração em suas vidas.

 
FIGURA 1 WATCHMEN #5 p.19 DC Comics, 198614

Contudo, é necessário destacar que a presença da distopia de maneira tão marcante na
fonte, não faz com que a utopia seja deixada de lado. Segundo Jameson, o que se presencia na
contemporaneidade  é  a  existência  de  várias  utopias  convivendo  juntas.  Além  disso,  a
percepção,  dentro  de  um mesmo individuo,  pode  passar  de  distópica  para  utópica  muito
facilmente pois, para o autor, a utopia agora começa a incluir todas as disputas amargas ao
redor  de  diagnósticos  de  misérias  sociais  e  soluções  propostas  para  superá-las15.  Desta
maneira,  o  que  se  entende  como  utopia  não  é  mais  o  comprometimento  a  maquinarias
específicas, mas sim, o imaginar de possíveis mundos. Assim sendo, é muito marcante em
Watchmen  como  os  personagens  apresentam  discursos  utópicos  e  distópicos  a  cada
acontecimento da trama. Isso é condizente não apenas com o próprio momento de incerteza
marcado pela  Guerra  Fria,  mas as  próprias  identidades  de cada  personagem,  que  embora
entendam que logo “todos estaremos mortos”, (como na imagem acima retirada do diário de
Rorscharch, em que ele observa um homem exaltado alertando sobre bombas nucleares no
meio da rua), também podem perceber sua função no mundo como justiceiros da humanidade
– o que não deixa de ser um discurso utópico. 

Compreender  os  sensos  de  continuidade  e  descontinuidade  nos  discursos  dos
personagens, principalmente acerca da percepção de tempo presente na narrativa, é papel do
terceiro capítulo deste trabalho. Nesta parte também, entende-se como o quadrinho funciona
enquanto fonte e, no caso de Watchmen, como narrativa gráfica. Neste quesito, percebe-se que
a produção historiográfica que se utiliza dessa fonte ainda é escassa, uma vez que durante
muito tempo, o papel das HQs como fonte informativa válida foi minimizado. Todavia, seu
uso  está  certamente  crescendo  e  seduzindo  mais  pesquisadores,  que  as  entendem  como
excelentes veículos de mensagem ideológica e crítica social. De fato, é necessário destacar
que  as  HQs  apresentam  uma  relação  complexa  com  a  história,  já  que  as  imagens  são
produzidas a partir de roteiros textuais, tornando-se, após sua realização, um modelo narrativo
próprio, simultaneamente visual e verba16. Os quadrinhos, nesse sentido, são uma poderosa
ferramenta  de  representação,  até  mesmo  se  for  considerada  a  acessibilidade  de  suas
14 MOORE, Alan. GIBBONS, Dave. Watchmen (HQ em 12 partes). New York: DC Comics, 2008.

15 JAMESON, Fredric. Archeologies of the Future. 1ª ed. New York: Verso, 2005. P. 216



mensagens, que repassam, por meio de imagens desenhadas ou diálogos, expressão de ideias e
valores dominantes,  que não são acidentais,  senão uma construção desse roteiro coerente.
Ademais, a possibilidade do quadrinho enquanto fonte se fortalece uma vez que tomarmos
como base que a interpretação do texto é feita  através da conexão de suas possibilidades
semânticas com a experiência vivida do leitor, que se refere ao mundo externo ao texto17.
Assim,  deve-se  ter  em  mente  aqui  que,  com  essa  proposta,  as  HQs  são  possíveis  de
interpretação por um grupo capaz de decodificar sua simbologia e, a partir disso, se apropriar
e  mudar  os  conteúdos  propostos,  ocasionando  em  uma  relação  autor-leitor,  na  qual  o
imaginário do leitor faz parte da leitura do quadrinho. Ressalta-se também a importância de
ter em mente que Watchmen é considerado uma graphic novel, termo utilizado pelas editoras
para referir-se a quadrinhos produzidos  num formato mais  luxuoso,  com papel  especial  e
histórias  diferenciadas  (que  investem  na  multiplicação  de  focos  narrativos,  na  densidade
psicológica dos personagens, na ruptura da linguagem tradicional da HQ e na velocidade com
que os fatos e as informações  ocorrem e são transmitidas),  destinadas a um público mais
maduro e exigente18. 

No que tange as percepções  de tempo na fonte utilizada,  é necessário entender  os
conceitos de “espaço de experiência” e “horizonte de expectativa”, formulados por Reinhart
Koselleck, e como essas questões são retratadas pela fonte. Para Reis, Koselleck percebe o
tempo histórico como uma questão complexa, e conhecer o mundo histórico é responder à
questão maior de como, em cada presente, as dimensões temporais de passado e futuro foram
relacionadas19. É assim que Koselleck propõe que, mediante o uso dos conceitos de “espaço
de experiência” e “horizonte de expectativa”, seria possível compreender o tempo histórico,
pois segundo o autor, elas “entrelaçam passado e futuro (...) e dirigem ações concretas no
movimento social e político20. Desta maneira percebe-se que o passado, que sempre chega ao
presente de forma fragmentada, constitui-se como experiência ao atualizar-se, de acordo com
as situações vivida por este presente. O mesmo ocorre com o futuro, que só será entendido de
uma  determinada  maneira,  devido  a  conjuntura  do  momento  em  que  ele  é  projetado,
expectativa que também é resultado de como o passado é encarado. Ou seja: cada presente
articula-se  com o  passado  e  o  futuro  em ritmos  diferenciados,  e  é  assim  que  Koselleck
percebe a formação de vários passados e vários futuros. O futuro não é o resultado simples do
passado, embora este traga conselhos, experiências e esperas retroativas: é a tensão entre os
dois conceitos que suscita diferentes soluções e engendra o tempo histórico, fazendo com que
uma relação estática entre eles seja inconcebível21. 

Watchmen caracteriza-se  como  uma  fonte  privilegiada  para  entender  as  questões
levantadas  com relação ao tempo histórico,  pois nele o passado é trazido à tona em todo
momento,  ao  longo  do  quadrinho.  A  memória  de  cada  personagem  é  posta  à  prova,
modificada de acordo com o presente que estes personagens vivem. O futuro também está
presente. Mas como o espaço de experiência destes personagens é ligado a uma espera do fim
apocalíptico com uma guerra nuclear, isso faz com que a perspectiva de espera seja sempre

16 BERNARDO,  Thiago  Monteiro.  Histórias  em  Quadrinhos,  historiografia  e  narrativas: discussões  sobre
leituras  e usos das histórias  em quadrinhos pela história  e  seus regimes de verdade.  In.  ANAIS DO XXVI
SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA – ANPUH - 2011. São Paulo, julho de 2011. P. 8. 

17 BERNARDO, loc.cit.
18 RAMOS; FIGUEIRA. Graphic Novel, Narrativa Gráfica ou Romance Gráfico? Terminologias distintas para
um mesmo rótulo. In. II Jornada de Estudos sobre Romances Gráficos, 2011, Brasília, 2011. P. 4
19 REIS, José Carlos.  História&Teoria:  Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. 3ª Ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006. P. 192
20 KOSELLECK,  Reinhart.  Futuro Passado:  contribuições  à  semântica  dos  tempos  históricos.  Trad.  Wilma
Patrícia Maas, Carlos Almeida Pereita. 3ªed. Rio de Janeiro: Editora PUCRio, 2012. P. 308
21 REIS, José Carlos.  História&Teoria: Historicismo, Modernidade, Temporalidade e Verdade. 3ª Ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2006. P.194



relacionada ao temor de suas consequências.  O futuro então,  só pode ser projetado como
repetição  invariável  do  passado.  Os  anos  1980,  demonstrados  na  narrativa,  trazem  uma
ausência  de  crenças,  que  caracteriza  a  sociedade  pós-industrial,  de  forma  dramática,  que
impede  qualquer  projeção  futura.  E  mesmo  quando  os  personagens  tentam  imaginá-lo,
geralmente naqueles momentos utópicos presentes na trama, é sempre uma projeção para um
futuro imediato. A presença de vários flashbacks ao decorrer da narrativa traz o que Peixoto
denomina  como  fracasso  do  sonho  moderno,  ligado  ao  progresso,  que  conduz  a  uma
apropriação nostálgica do momento em que o sonho foi anunciado22. 

Desta maneira, em Watchmen, percebe-se uma História Alternativa que por mais que
apresente uma LTA, é produto da sociedade para qual ela foi produzida, refletindo, portanto, a
experiência de um passado trágico, ligado ao medo constante da Guerra Fria, e um futuro que
não  traz  novidades,  a  não  ser  representar  a  continuação  daquele  passado  marcado  pela
desconfiança do fim apocalíptico. Não se espera nada do futuro, pois o futuro será o fim. Isso
reforça a importância da utilização de fontes ligadas a História Alternativa pela história, pois
elas são capazes de exprimir e iluminar a percepção histórica de determinadas gerações. Antes
de  encará-las  com receio  e  como uma ameaça  a  escrita  da  história,  talvez  seja  hora  de
entende-las justamente de maneira  contrária:  como fontes que reforçam as construções de
fenômenos  historicamente  construídos  e  incentivam  um  público  mais  amplo  a  pensar
historicamente sobre seu passado, presente e futuro. 

22 PEIXOTO,  Nelson Brissac;  OLALQUIAGA,  Maria Celeste.  O Futuro do Passado.  In.  (org)  OLIVEIRA,
Roberto  Cardoso  de;  SEVCENKO,  Nicolau;  SANTOS,  Jair  Ferreira  dos;  PEIXOTO,  Nelson  Brissac;
OLALQUIAGA, Maria Celeste. Pós-Modernidade. 2ª ed. Campinas: Editora da UNICAMP, 1988.



CONTRE-ATTAQUE E ACÉPHALE: TRAJETÓRIA INTELECTUAL NAS
DÉCADAS DE 30 A 40. PENSANDO O CONCEITO DE COMUNIDADE À SOMBRA

DA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.

Autor: Jéssica Louise Rocha Neiva de Lima
Orientador: Vinícius Honesko.

Palavras chaves: Comunidade; Contre-attaque; Acéphale.

Nesta monografia tive como proposta perpassar a vida intelectual de George Bataille,
no período que abrange a década de 30 e 40, explorando seu universo enquanto militante
panfletário e sua transição para uma proposta mais intimista, voltada a uma nova forma de
pensar a comunidade.

Partimos da análise dos folhetos e do caderno desenvolvido no movimento  Contre-
attaque  (1935-1936),  assim como de  cinco  cadernos  publicados  pela  comunidade  secreta
Acéphale  (1936-1937). Propomos,  neste  trabalho,  entender  como  o  recrudescimento  do
fascismo e da sociedade liberal fomentou o desenvolvimento de uma nova forma de se pensar
o viver em comum por estes grupos de vanguarda1,  dando enfoque nas ideias intelectuais
batailleanas.

Em nossos  estudos propusemos entender  Bataille  como parte  de uma realidade  do
período  entre-guerras,  no  qual  colhera  do  húmus  presente  nas  indagações  da  época,
posicionando-se contra  a  proposta  iluminista  de civilização enquanto progresso humano e
comunitário.  

As experiências comunitárias, das quais Bataille participou, foram significativas para o
desenvolvimento de seu trabalho intelectual. De tal forma que não podemos desatrelar de suas
obras os círculos de amizade e os espaços de sociabilidade que participava. 

Contre-attaque e  Acéphale foram  duas  propostas  comunitárias  batailleanas  que
reconhecem a necessidade de uma nova forma social a partir das críticas ao projeto fascista e
ao  liberal  capitalista  de  sua  época.  A  comunidade  eletiva2,  proposta  pelo  autor,  deve  ser
entendida como sublevação da ordem social vigente, uma nova forma de pensar o coletivo a
partir da diversidade de existências. 

Bataille  iniciou  suas experiências  comunitárias  a  partir  dos círculos  intelectuais  de
amigos  em  Paris,  1930.  A França,  nesse  período  do  entre-guerras,  sofreu  uma  grande
efervescência  cultural  com  o  surgimento  de  diversas  vanguardas  artísticas,  as  quais
desenvolveram  fortes  críticas  aos  modelos  pré-estabelecidos,  tanto  no  que  se  refere  às
estéticas artísticas como aos modelos sociais3. 

 Estas  vanguardas  serão  fortemente  influenciadas  pelos  estudos  Antropológicos,
utilizando  dos  novos  modelos  sociais  na  critica  a  Sociedade  Ocidental.  As  vanguardas
francesas passam a se utilizar de modelos artísticos tidos como menores para criticar a Arte
Clássica-  pautada  em  modelos  idealizados  do  Belo4.  A desumanização  do  homem  e  a

1 Utilizamos o termo vanguarda amparados nos estudos de Eliane Robet Moraes - como em seu livro O corpo
impossível, SP: Iluminuras, 2002. 
2 Comunidade eletiva é o termo que o autor utiliza como referência a esta nova forma de viver em comum, que
será mais explorada em seus escritos nas revistas de Acèphalle. 
3 GOYATÁ,  Júlia  Vilaça.  Georges  Bataille  e  Michel  Leiris:  a  experiência  do  sagrado  (1930-  1940).  USP:
dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, 2012.
4 Ibid.



banalidade  da  existência  serão  recursos  utilizados  pelos  surrealistas,  por  exemplo,  como
forma de expressar as mazelas humanas. 

Esse  caos  expresso  em estética  política  será  apresentado  por  Bataille  como “uma
forma  demasiado  brusca,  elas  (as  vanguardas)  colocaram  em  cena  um  processo  de
decomposição e destruição que não teria sido, para muitas pessoas, muito menos penoso do
que a visão de um cadáver em estado de decomposição” 5. 

As  confluências  entre  o  pensamento  político  e  estético  batailleano  podem  ser
observados já nas publicações da revista  Documents, de 1929 a 1930, a qual se tornou, sob
seu comando editorial,  uma fonte de questionamentos  a respeito  dos limites  da Arte  e da
Ciência. Bataille desordenará as concepções estéticas hierárquicas, apresentando objetos de
alto valor estético ao lado da arte africana6.

Tratando  de  sua  atuação  militante,  antes  de  seu  envolvimento  com  o  Partido
Comunista Francês, Bataille publica na revista La Critique Sociale7, em 1933, dois artigos que
abordam  a  questão  do  Estado.  Há  um  questionando  do  papel  das  revoluções  em  sua
atualidade, pois, diferentemente do que se previa, tanto no liberalismo como no marxismo,
não houve a diminuição do papel do Estado enquanto força propulsora da violência social. As
revoluções no século XX ao invés de visar o fim do Estado, desempenharam o papel de torná-
lo totalitário.

Durante a década de 30, nos anos iniciais  da Segunda Guerra Mundial, Bataille se
envolve  nos  movimentos  militantes  de  esquerda,  como  o  projeto  Contre-Attaque  (1935)
“União de Luta dos Intelectuais Revolucionários”. Em abril de 1935, Bataille propõe a Pierre
Kaan novos desenvolvimentos de ações políticas de esquerda que correspondessem a uma
força competitiva contra o fascismo8. 

Bataille, Kaan e Jean Dautry, em busca do recrutamento de novos intelectuais para o
movimento, mandam aos seus companheiros uma carta com o seguinte questionamento: “o
que fazer sobre o fascismo, dado a insuficiência  do Comunismo?”9.  A carta propunha um
encontro inicial, no mesmo café onde o Circulo Democrático Comunista costumava realizar
seus encontros.

 Contre-attaque  foi  um veículo  ao ativismo político  que,  apesar  de se  vincular  ao
pensamento marxista, faz fortes críticas ao partido Comunista diante de sua incapacidade em
forjar um ataque real ao capitalismo e ao totalitarismo. Podemos observar estes ataques no
programa publicado em panfleto: “nós nos voltamos a todos aqueles que, por todos os meios e
sem reservas, propõem demolir a autoridade capitalista e suas instituições políticas” 10.

O estudioso Kendall entende  Contre-attaque como um movimento que se volta aos
trabalhadores e não aos intelectuais revolucionários, tidos como racionalizados.  O destino da
Revolução deveria ser decidido por forças orgânicas fanáticas, capazes de exercer a ação não
por  meio  da  razão,  mas  através  da  paixão  das  massas.  Michel  Surya,  na  publicação  do
prefácio  de  Contre-attaque11,  entende que  após o fascismo há a  percepção,  por  parte  dos
movimentos de esquerda, da real e essencial força das massas na ação revolucionária.

5 Moraes, Eliane Robert. Corpos impossíveis. Iluminuras, 2002, pp.239.
6 A arte africana era considerada na época como uma arte sem valor para a cultura Ocidental. 
7 BATAILLE, Georges. El Estado y El problema del fascism. Coleccion Hestia-Dike, pre-textos, Universidad
de Murcia, 1992.
8 KENDALL, Stuart. Georges Bataille. UK: Reaktion books, 2007.
9 Ibid, p. 126.
10 Ibid, p. 126.



Quando nos deparamos com as ambições  e as angústias que levam ao movimento
Contre-attaque,  observamos as profundas críticas aos movimentos políticos tradicionais. A
política tradicional não seria capaz de acabar com a sociedade burguesa justamente por não se
“armar” da efervescência violenta e passional das massas. Seria necessário desenvolver novas
maneiras de sublevação popular, nas quais a rua fosse o meio mais viável.

A  ênfase  na  necessidade  de  apropriação  das  armas  dos  inimigos  –  no  caso,  o
fascismo-,  de  maneira  a  utilizar-se  delas  para  o  desenvolvimento  desta  nova  forma  de
revolução, não deve ser entendida como um movimento a favor fascismo12. As armas fascistas
de conclamação das massas deveriam ser utilizadas para o desenvolvimento de uma revolução
contra o sistema capitalista burguês e contra o totalitarismo, não propondo chegar ao mesmo
fim do fascismo, mas sim a uma nova forma de viver o comum.

No manifesto desse movimento é possível perceber ideias que são apresentadas e serão
perseguidas ao longo de todas as publicações dos folhetins, como questões morais contra a
família, contra a concepção de Estado Nação, assim como contra o sistema social capitalista e
totalitarista. Já no manifesto estará clara a necessidade do desenvolvimento de novos meios de
insurreição contra o regime democrático burguês, de maneira que, como iremos notar, será
essa busca que fará Bataille percorrer varias formas de comunidades diferenciadas. 

Com o fim do movimento de  Contre-attaque, Bataille se vê engajado em uma nova
sociedade, que tem como fundamento não mais a panfletagem e a militância nas ruas, mas a
constituição de uma sociedade secreta, voltando seus pensamentos ao círculo intelectual que o
rodeava.

Bataille, resignado com o fim do movimento nas ruas, viaja para Espanha, para passar
o mês de abril com André Masson, em Tossa de Mar. Ali Bataille escreve o programa para
Acéphale, “A conjuração sagrada”, a partir do qual, juntamente com suas conversas, Masson
desenvolve a gravura que passa a representar o movimento: o homem acéfalo13. 

 Acéphale  (1936-1939) seria o empreendimento bataillano mais ousado, tendo como
principais atores: Bataille, Colette Peignot e André Masson. Acéphale seguia sua atuação em
dois movimentos diferenciados: o da sociedade secreta, com ritos e encontros obscuros em
florestas; e a publicação das revistas, proposta de ação política anti-racionalista a partir do
vínculo entre religião e política. A revista, cujo enfoque principal seria usufruir da filosofia
nietzschiana para desenvolver uma atuação política, apropriou-se do arsenal nazista, porém
restitui à filosofia nietzschiana seu devido pensamento, até então deturpado como anti-semita
14. 

O sagrado, em  Acéphale, bem como nos trabalhos iniciais de Bataille a respeito do
fascismo,  apresenta-se  como potência  à  sublevação,  um elemento  aglutinador  subversivo.
Podemos entender que a comunidade acéfala aprofunda ainda mais a indissociabilidade entre
política e religiosidade:

Nós somos ferozmente religiosos e, na medida em que nossa existência é a
condenação de tudo o que é reconhecido hoje em dia, uma exigência interior

11 BATAILLE,  Georges;  BRETON,  André.  SURYA,  Michel  (org.)  “Contre-Attaque”:  Union  de  lute  des
intellectuels révolutionnaires. 1935-1936. Ypsilon, 2013, pp.152.
12 Bataille será criticado pelo próprio grupo do movimento Contre-attaque , assim como por Walter Benjamin. 
13 SCHEIBE, Fernando.  Acéphale e a hora presente. UFSC, dissertação na área de concentração em Teoria
Literária, pela Pós-Graduação em Literatura, 2000.
14 SILVA, Leonel  Antunes.  Nietzsche:  combate político conta a fraqueza.  Universidade  de Brasília,  2013,
dissertação de mestre em filosofia.



quer que sejamos igualmente imperiosos. Isso que nós empreendemos é uma
guerra. É tempo de abandonar o mundo dos civilizados e sua luz. Já é tarde
para o ser razoável  e instruído – isso que levou a uma vida sem atrativo.
Secretamente ou não, é necessário se tornar todos os outros ou deixar de ser15

O apelo à reunião do comum, em uma comunidade capaz de exaltar a potencialidade
do sagrado, permitiria ao homem combater e destruir a sociedade opressora em que vive. Ao
retomar de Nietzsche a potência crítica em relação à sociedade ocidental, o grupo propunha
não  apenas  divulgar  suas  obras,  mas,  principalmente,  criticar  o  fascismo  e  a  sociedade
ocidental racional da qual brotou este sistema totalitário e desumano. Para Bataille, a proposta
comunitária de Nietzsche, assim como suas críticas ao racionalismo ocidental, compactuava
com os anseios do grupo que almejava por novas formas de valores sociais, um novo porvir. 

Tanto em Acéphale  quanto no  Collège de Sociologie (1937-1939), Bataille volta aos
princípios que já havia empreitado em Contre-Attaque, o da ação política. O sagrado passa a
ser não só um objeto de pesquisa, mas também uma perspectiva, um ponto de vista crítico do
qual se olha a própria sociedade. A íntima relação entre o trabalho intelectual e a ação política
é evidenciada  na proposta de construção destas  comunidades  intelectuais,  de maneira  que
estas  deveriam ser  entendidas  enquanto  potência  de uma patologia  virótica  na  sociedade,
contagiando e dilacerando a sociedade capitalista e totalitária. 

A trajetória intelectual de Bataille se pautou na militância política enquanto alimento
fértil  aos  seus  pensamentos.  Por  mais  que o autor  tenha  mudado visivelmente  o foco de
atuação, em  Contre-attaque voltado a panfletagem, e em Acéphale e no Colége de Sociologie
ao ambiente intelectual, a proposta de uma nova forma de pensar a Política, a partir do viver
em comum, e a Revolução, a partir da sublevação, sempre esteve presente em suas obras.
Sendo assim, pensarmos Georges Bataille é entendê-lo enquanto intelectual multifacetado em
suas ações a partir das inquietações que sua época o suscitaram. 

15 Acéphale n.1 [A conjuração sagrada] Autores: Georges Bataille, Pierre Klossowski e André Masson
Tradução e posfácio de Fernando Scheibe, Cultura e Barbárie, 2013, p. 3.



A ESPADA DE STALINGRADO: AS REPRESENTAÇÕES FILMICAS SOBRE A
BATALHA DE STALINGRADO NO PERÍODO PÓS GUERRA FRIA (1993 -2013)

Autor: Rafael Queiroz dos Santos
Orientador: Dennison de Oliveira

Palavras-chave: Segunda Guerra Mundial, Batalha de Stalingrado, Cinema

A pesquisa tem como objetivo analisar as representações filmicas sobre a Batalha de
Stalingrado no período pós Guerra Fria (1993 – 2014) tendo em vista que esse período é
decisivo na substituição de uma correlação de forças importante nas relações internacionais e
isso terá reflexos nas representações do cinema sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a
Batalha,  mais  especificamente.  Como  afirma  o  professor  Dennison  de  Oliveira,  da
Universidade Federal do Paraná, após 70 anos do fim da segunda guerra mundial, não restam
dúvidas  de  qual  potêncial  exerceu  papel  determinante  na  derrota  nazista:  A União  das
Repúblicas Socialistas Soviéticas(URSS).1 Das 783 divisões do exército de Hitler 607 foram
destruídas pelos soviéticos, enquanto as demais forças aliadas destruíram 176 divisões.2

Apesar dos números fabulosos do exército vermelho na guerra, a propaganda ocidental
através do cinema, sobretudo hollywoodiano, irá obscurecer a importância da participação
soviética no conflito, ainda mais depois do início da Guerra Fria e do embate ideológico e
político entre a URSS e o Ocidente capitalista. 

O trabalho está dividido em três partes. A primeira parte tratará do curso da batalha
propriamente dita, de como diferentes autores vão expor historicamente o conflito. A Batalha
de Stalingrado (Julho de 1942 – Fevereiro de 1943) foi uma das mais importantes (senão a
mais importante) operações militares da Segunda Grande Guerra Mundial. Nela verifica – se a
primeira  grande vitória  das tropas  soviéticas  sobre o invasor  nazista,  que até  então havia
marchado de forma impressionante sobre os territórios do leste. Essa vitória soviética sobre as
forças da Wehrmacht também teve importância significativa na virada aliada sobre os nazistas
ao oeste. Os alemães conseguiram importantes vitórias no curso do ano de 1941, sobretudo no
leste europeu, na chamada “Operação Barbarossa”, que visava a conquista rápida e imediata
da URSS.  As tropas  de Hitler  só não contavam com a resistência  persistente  do inimigo
soviético, levando o exército hitlerista a adiar seus planos de conquista da região, tendo como
consequência sofrendo dos males do vigoroso inverno russo. 

A cidade de Stalingrado (atual Volgogrado), situada na parte sul da Rússia e a beira do
rio  Volga,  era  um ponto estratégico  para  a  economia  soviética.  Na localidade  existia  um
importante polo industrial, além de um importante entroncamento ferroviário e fluvial. Servia
como ponto de ligação entre a região mineira e petrolifera do Cáucaso à região de Moscou.
Controlar esse ponto importante da União Soviética significava controlar quase a totalidade
de sua produção de combustível fóssil.

De  acordo  com Vasili  Tchuikov, Marechal  do  exército  soviético,  em seu  livro  de
memórias, os objetivos gerais da campanha de 1942 do exército nazista eram: a salvaguarda
da  posição  no  setor  central,  a  tomada  de  Leningrado  no  norte  e  o  estabelecimento  de
comunicações por terra com os finlandeses, e no sul abrir uma brecha para o Cáucaso.3 Além

1 OLIVEIRA,  Dennison,  disponível  em:
http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/antes_de_hollywood_a_urss.html
2 OLIVEIRA: http://www2.uol.com.br/historiaviva/reportagens/antes_de_hollywood_a_urss.html

3 TCHUIKOV, Vasili Ivanovitch. A Batalha de Stalingrado. Ed. Civilização Brasileira S.A. 1966. Pág. 11.



disso, o autor também aponta que todo o grosso das forças nazistas estava direcionada para a
realização  da  tarefa  principal  da  campanha  que  era  a  tomada  da  parte  sul  da  URSS,
possibilitando o acesso às  riquezas do Cáucaso,  ou seja,  a tomada irrestrita  da cidade de
Stalingrado.4

Antony Beevor, outro importante autor que se dedica ao estudo da batalha, enfatiza em
sua obra a insistência de Hitler em conquistar a qualquer custo a região.5 Hitler aplicou quase
a totalidade de suas tropas no leste,  no empenho de conquistar a cidade,  deixando outros
pontos de suas frentes de guerra desguarnecidos Mas essa insistência doentia terá um enorme
custo para os nazistas, colocando em cheque as vitórias anteriores e consequentemente toda a
guerra.

O avanço nazista pegará,  inicialmente,  o exército vermelho de surpresa.  Com uma
velocidade impressionante as tropas de Hitler chegarão até o Volga. Os ataques alemães à
cidade  foram avassaladores.  A aviação  nazista  aplicou  pesados  bombardeios  a  cidade  de
forma que não somente o corpo militar soviético foi afetado, mas também grande parte da
população  civil.  A  aviação  soviética  pouco  pode  fazer  contra  a  força  aérea  inimiga,
incrivelmente  superior.  Tchuikov  relata  que  os  pilotos  alemães  não  receavam  os  caças
soviéticos, visto que a superioridade dos caças Messerschmitt alemães era óbvia.6 O Marechal
também chama a atenção para o fato de que os alemães coordenavam as ações entre as forças
de ar e de terra de forma primorosa, tinham uma ação coordenada muito refinada.7

A medida que os combates vão se arrastando, os alemães percebem que a tarefa de
conquistar a cidade se tornará cada vez mais dura. Apesar de conquistada grande parte da
cidade, o inimigo comunista empreenderá uma feroz resistência à ocupação, o que estenderá o
conflito até o auge do inverno russo. As táticas russas vão mudando de acordo com o curso da
batalha, dificultando o trabalho alemão de render a cidade. A polêmica ordem do “nem um
passo atrás” de Stalin parace surtir efeito, ao custo de milhares de mortes. Os destacamentos
de misseis Katyusha, conhecidos pelos alemães como “órgãos de Stalin”, estratégicamente
posicionados nas margens do rio Volga além de serem devastadores no plano físico, quando
disparados a noite, ainda causavam pesadelos e prejuízos psicológicos nos soldados alemães8.
A impressionante  engenharia  soviética  de  transferência  de  indústrias  inteiras  para  a  parte
oriental dos Montes Urais, portanto longe da guerra, também foi determinante para a vitória.
O aumento importante  na produção de guerra,  sobretudo de blindados,  possibilitou suprir
consideravelmente o exército em sua resistência.

Com perdas cada vez maiores em suas fileiras,  além das intenpéries do tempo, os
alemães  foram  sucumbindo.  Apesar  disso,  Hitler  mantinha  uma  esperança  fervorosa  em
suplantar de uma vez por todas os “bárbaros do leste” e conseguir seu objetivo. A elevação do
comandante alemão Frederich von Paulus à patente de Marechal – de – Campo, mostrava que
as intenções do Führer era manter – se firme na tentativa de conquistar a cidade. Para isso,
manipulou – se a opinião pública, de forma que levasse o povo alemão a crer que tudo estava
sobre controle, contrastando com a realidade cada vez mais precária dos soldados alemães no

4 TCHUIKOV. Pág. 11.

5 BEEVOR, Antony. Stalingrado – O cerco Fatal. Ed. Record. 2002.

6 TCHUIKOV. Pág. 27.

7 TCHUIKOV. Pág. 25.

8 BEEVOR.



campo  de  batalha.  A situação  se  arrasta  até  2  de  Fevereiro  de  1943,  quando  Paulus,
contrariando as ordens de Hitler, assina a rendição alemã na URSS9. Era o fim da batalha mais
sangrenta da história da humanidade, que ceifou mais pelo menos 1,5 milhões de vidas e deu
assim sobrevida aos aliados na tentativa de parar a máquina de guerra da Wehrmacht e na
consequente vitória em 1945.

A segunda parte da pesquisa dedica – se ao cinema. Sobretudo os filmes que tem como
temática a narrativa histórica da Batalha de Stalingrado. A delimitação deste objeto permite
colocar como problema a relação entre o cinema e História. Segundo Jean Claude Carriére:

“Já  temos  programas  que  se  intitulam  “históricos”  e  usam
profusamente  filmes  “históricos”  para  ilustrar  os  acontecimentos  que
registram. Eles nos mostram, como se fossem filmadas ao vivo, cenas da
Antiguidade ou da Idade Média... É inevitável o triunfo da ficção histórica.
Gostando disso ou não, aceitando-o ou não, nossa visão do passado e talvez
até nosso sentido de História nos chegam agora, principalmente, através do
cinema. Não há como escapar disso. Imagens cinematográficas se gravam
em  nós  sem  que  percebamos  como  máscaras  fixadas  sobre  os  séculos
passados.  Aos  poucos,  elas  substituem  as  antigas  versões  oficiais  –
panoramas de grandes batalhas, retratos oficiais de monarcas e dignitários,
cenas  célebres,  a  longa  procissão  de  gloriosas  mentiras  que,  outrora,
ajudaram a formar nossas noções de História. Portanto, uma mentira toma
o lugar da outra.”10 

O cinema desde sua origem tem grande capacidade de inserção nas massas e pode ser
usado como forma de propaganda para afirmar determinadas visões de mundo e discursos,
além de  ser  importante  ferramenta  para  a  construção  de  uma memória  coletiva.  Em sua
evolução, o cinema sofreu uma crescente afirmação de seu potêncial tecnológico e de seu
papel de agente capaz de reproduzir a realidade. A partir disso, o cinema é capaz de reproduzir
outras épocas históricas. 

A proposta desse trabalho é analisar como o cinema pode influênciar na construção de
um conhecimento histórico, no caso, a batalha de stalingrado. O que se deve ter em mente
sobre determinadas construções históricas é que as produções cinematográficas estão sujeitas
à realidade em que ele está inseridoe  entender a que realidade ele está se referindo. Tomar o
cinema como fonte histórica implica em uma série de considerações teóricas e metodológicas
específicas para esse tipo de fonte. Os filmes de ficção histórica tem estreita relação com a
época  em que foi  realizado,  as  diferentes  etapas  do processo de produção,  distribuição e
exibição colocam em questões específicas as especificidades da obra. A época em que se é
retratado no filme também pode ter  estreita  relação com a  época  de  produção  do filme,
principalmente, em temas políticos, que podem demonstrar, como no caso de Stalingrado uma
mudança significativa nas relações internacionais.

Uma das tarefas do historiador é problematizar as tensões entre ficção e história, tendo
em vista o estado atual da disciplina histórica e o que é retratado no filme. No caso especifico
da pesquisa aqui apresentada, o primeiro passo metodológico será analisar o conteúdo das
obras cinematográficas selecionadas para a análise, ou seja, ver a história que é contada pelo

9 BEEVOR.

10 CARRIÉRE, Jean Claude. A linguagem secreta do cinema. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1985. pp. Pp. 64-
65



filme e como ela dialoga com o fato histórico, visto que a linguagem cinematográfica tem
uma enorme capacidade de resumir e sintetizar amplos períodos da história em poucas cenas.
A parte seguinte do processo é a análise do contexto em que os filmes foram produzidos,
como forma de identificar como o contexto interfere na produção cinematográfica.

Os filmes escolhidos para a produção da pesquisa foram: Stalingrado: A Batalha Final
(1993), Círculo de fogo (2001) e  Stalingrado (2013). A análise especifica de cada filme será
feita na terceira parte do Trabalho.

O primeiro filme Stalingrado: A Batalha Final (1993) é uma produção alemã, dirigido
por Joseph Vilsmaier. Toda a trama do filme gira em torno de quatro soldados alemães que
estão  com  seu  pelotão  avançando  sobre  o  território  soviético  e  tem  características  de
linguagem de documentário. Esses soldados são oriundos de um destacamento de elite do
exército alemão que lutou no Norte da África. É um filme que é bem melhor compreendido
por aqueles que tem certo conhecimento sobre a batalha. Além de ser centrado na figura de
soldados alemães, o filme ainda trás, também, o sofrimento e as penúrias dos alemães no front
oriental como assunto principal. Retrata o desprezo com que os oficiais alemães tratavam seus
comandados, trazendo uma outra perspectiva do soldado alemão, como um ser humano, antes
de tudo,  e  que também sofre as  consequências  terríveis  da guerra,  diferente  do que se é
retratado na maioria dos filmes sobre o assunto, sobretudo os hollywoodianos. É interessante
notar que o filme, apesar de fazer referência à uma batalha perdida pelos alemães e vencida
pelos soviéticos, trás o ponto de vista do perdedor. Nota – se ao longo do filme que a maioria
(senão todas) as batalhas são vencidas pelos alemães, que por uma “infelicidade do destino”
são vencidos pelo frio.

O segundo filme (o mais conhecido dos três filmes aqui apresentados) é  Círculo de
fogo (Enemy at the Gates) de 2001. Dirigido por Jean Jacques Annaud foi uma produção
conjunta  entre  os  EUA,  Alemanha,  Irlanda  e  Grã  Bretanha.  Apesar  disso,  é  um  filme
essencialmente britânico. Tem um caráter anticomunista em várias ciotações e passagens do
filme, sobretudo se analisarmos que o filme tenta colocar a impressão de que a resistência
soviética a invasão nazista se dá pela repressão do regime soviético e a propaganda socialista.
Retrata a alta cúpula dos comandos soviéticos e alemão, assim como outros níveis da tropa, os
civis, enfim, o filme é importante para se verificar a visão ocidental sobre a guerra entre
Nazistas  e  comunistas.  Centrado,  sobretudo,  na  figura  do  lendário  franco atirador  Vassili
Zaitsev, responsável pela morte de pelo menos 248 soldados inimigos. Interessante destacar
que  Zaitsev,  apesar  de  ser  muito  lembrado  por  seus  feitos,  principalmente  devido  à
propaganda soviética não foi o que mais matou soldados inimigos. Algumas provas levam a
crer que outros tiveram números melhores.11

Por  fim,  o  terceiro  filme  Stalingrado  (2013) é  a  produção  mais  recente  das  três
analisadas.  Produzido  na  Rússia  em  2013  (está  inserido  no  período  Putinista  vigente
atualmente),  em conjunto  com o  estúdio  Columbia  Pictures  (Hollywood),  primeiro  filme
russo a ser lançado em IMAX 3D, tem muitos recursos tecnológicos e é uma produção, do
ponto  de  vista  tecnológico,  um  filme  imponente.  Foi  dirigido  por  Fedor  Bundarchuk.
Interessante destacar que o filme começa com uma equipe russa de salvamento trabalhando no
terrível terremoto que assolou o Japão em 2011. Nesse momento, um bombeiro russo começa
a narrar para uma vítima soterrada a história de amor de seus avós, durante a batalha de na
cidade de Stalingrado, tentando fazer uma analogia com o momento vivido por essa vítima e
como uma forma de lhe dar esperanças. O enrredo do filme se baseia nessa dramática história
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de amor em meio a batalha e mostra o cotidiano dos soldados soviéticos e alemães no campo
de batalha.

São filmes que tratam, de diferentes perspectivas, a batalha que mudou o curso da
Segunda Guerra Mundial, mas que estão inseridos dentro de um contexto histórico particular
que dará particularidades a essas produções e a forma com que se possa ver como hoje essas
narrativas são um espelho das perspectivas políticas sobre o conflito e como o cinema pode
ser uma importante ferramenta para a construção de uma memória coletiva. O mundo do pós
guerra assistiu o surgimento de uma nova ordem mundial, com a polarização política entre
duas superpotências, os EUA capitalistas e a URSS socialista, solapando quase totalmente a
importância política dos antigos poderes coloniais europeus. Esse período foi marcado pelo
confronto insessante entre essas duas superpotências, até o colapso do mundo comunista em
1990. Apesar do fim da URSS a tentativa de depreciar a sua participação no conflito mais
importante do século XX ainda é uma constante e a memória da Segunda Grande Guerra, seus
massacres,  conflitos,  suas  penúrias  e  perdas  foi  forjada  já  no  período  da  Guerra  Fria.  A
reunificação  alemã,  sua  consolidação  como  potência  democrática  no  pós  Guerra  Fria  é
determinante para a formulação de produções cinematográficas que valorizem o povo alemão,
sem cair no perigo de exautação ao nazismo, mostrando o quanto o povo alemão também foi
vítima de Hitler. Ao mesmo tempo, o ressurgimento da Rússia como potência econômica e
militar, além do crescente sentimento nacionalista presente no país hoje, sobretudo com o
governo de Vladimir Putin dá uma nova significação de como o cinema desse país enxerga a
sua participação no conflito mundial.
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UMA NAÇÃO EM FORMAÇÃO? O MOÇAMBIQUE DE MIA COUTO NA OBRA
“UM RIO CHAMADO TEMPO, UMA CASA CHAMADA TERRA”(1977-2003)
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O presente trabalho buscou analisar a relação da obra “Um rio chamado tempo, uma
casa chamada terra”, de Mia Couto (publicada originalmente pela editora Caminho em 2002
e pela editora Companhia das Letras aqui no Brasil em 2003), com os processos históricos
constitutivos da formação da nação moçambicana após a guerra civil que assolou o país entre
os  anos  de  1977  e  1992.  Visamos  tentar  entender  como  categorias  como  nação/etnia  se
articulam em um conflituoso processo de construção nacional  num país  onde existe  uma
população que por muitas vezes não se identifica com a representação de uma identidade
moçambicana unificada,  apesar  dos esforços do Estado regido pela FRELIMO (Frente de
Libertação de Moçambique).

A obra  de  Mia  Couto  está  repleta  de  aspectos  que  ilustram  estes  conflitos  e  foi
analisada para além do seu gênero literário, considerando os aspectos históricos e sociológicos
presentes e compreendendo-os na conjuntura em que a obra foi escrita. Em cada personagem
é possível perceber os diferentes sujeitos que, numa analogia de certa forma idealizada por
Couto,  compõem a  nação moçambicana.  Nesse  sentido,  a  pesquisa  permeou os  discursos
sobre  estes  sujeitos  a  partir  de  perspectivas  e  olhares  diversos,  perpassando  por  teóricos
africanistas de diferentes nacionalidades. A figura do próprio Mia Couto também foi analisada
historicamente,  visto que a sua escrita está imbricada com o seu posicionamento político.
Assim, foi possível compreender alguns aspectos através dessa obra literária da complexa
composição da nação moçambicana.

No primeiro capítulo do trabalho, buscamos contextualizar a guerra moçambicana e o
próprio Moçambique, para poder entender de que forma a nação foi construída e entendida
nesse país. Dessa forma, pudemos perceber que a construção de uma nação envolve diversos
âmbitos, desde os culturais até os políticos. Assim, definir o que é uma nação não é tarefa
simples, mas pode ser mais bem compreendida através da definição de Homi Bhabha, quem
aponta  que  a  nação  é  “...  mais  complexa  que  “comunidade”,  mais  simbólica  que
“sociedade”, mais conotativa que “país”, menos patriótica que patrie, mais retórica que a
razão de Estado.”1

É nesse sentido que este trabalho pensou a nação: como um conceito móvel que não
pode ser definido apenas por fronteiras físicas, mas sim como um conceito que abriga diversas
características em sua formação. Esta complexidade em se definir nação se aplica também à
sua identificação no meio real, a partir do objeto de estudo que é Moçambique. Este país é
composto por diversas etnias que após o processo de descolonização, finalizado em 1975, e
do  projeto  de  unificação  do  país,  ambos  projetos  liderados  pela  FRELIMO,  produziu
indivíduos  que  mesmo  não  se  identificando  com  projeto  foram  sujeitos  ao  dito
compulsoriamente.

Moçambique é um país localizado no sudeste africano, fazendo fronteira de norte a Sul
com a Tanzânia, o Malawi, Zimbábue, África do Sul e a Suazilândia. É composta por onze
províncias  sendo sua capital  a cidade de Maputo,  localizada no extremo sul do país.  Sua
população é estimada em 25.711.911 pessoas, sendo a maioria do sexo feminino, provenientes
de diversas etnias africanas.  Sua língua oficial  é o português;  entretanto existem diversas
outras línguas bantu que são mais faladas que o português, como por exemplo, o Emakua

1BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1998. p. 199



falado por 26% da população. Estes aspectos mais específicos sobre o país são possíveis de
observar no livro “Moçambique – Ensaios”, de Peter Fry2.

Portugal ocupou o território moçambicano em 1895 e se manteve até o ano de 1975. A
luta para a independência foi armada, dirigida pela FRELIMO, fundada em 1962. Esta Frente
era liderada por Eduardo Mondlane e  após o seu assassinato em 1969 quem assumiria  o
mando era Samora Machel. De caráter autodeclarado marxista-leninista a FRELIMO propôs
políticas  sociais  baseadas  na  ideia  de  um homem socialista,  que  abandonaria  a  estrutura
racialistas  cimentadas  pela  política colonial  portuguesa,  para assumir  um caráter  nacional
baseado no cientificismo e cujo sujeito histórico deveria ser o “homem novo”. Esse “homem
novo” deveria deixar de lado o tribalismo, a superstição e as tradições pois deveria pautar a
sua vida na educação e o trabalho, principais agentes de transformação segundo a FRELIMO.
Este processo ocorreu devido à inspiração marxistas-leninista que regeu os primeiros anos de
governo da FRELIMO. Segundo Lorenzo Macagno esse socialismo poderia ser considerado
“caseiro”, visto que os seus líderes por vezes incorporavam aspectos únicos para eles.3

 Após a independência, o país sofreu com a guerra civil a qual só finalizaria em 1992.
Nesse conflito, foram protagonistas a FRELIMO e a então formada RENAMO (Resistência
Nacional Moçambicana), financiada por países como a antiga Rodésia do Sul, hoje Zimbábue,
e a África do Sul e a que viam no sistema marxista-leninista uma ameaça ao seu sistema
vigente (capitalista  e  de apartheid).  A RENAMO possuía o apoio dos grupos tradicionais
moçambicanos  em detrimento  da  política  da  FRELIMO, visto  que  esta  não  legitimava a
prática executada  por  estes  líderes  tradicionais,  o  que acentuou os  conflitos.  Entretanto é
importante ressalta que em algumas regiões a FRELIMO possuía também o apoio de grupos
tradicionais. A guerra ocorreu de maneira muito violenta, chegando a todas as regiões do país
deixando milhares de mortos e  refugiados.  Seu final  bélico ocorreu em 1992, quando foi
assinado um Acordo de Paz em Roma. Segundo Geffray a guerra se pauta principalmente no
apoio da população rural à RENAMO e na interação desta com os bandos em conflito4. A
política da FRELIMO desautorizava e rompia com as autoridades tradicionais, proibindo que
os ritos e tradições religiosos e culturais fossem praticados. É nesse ponto que para o autor a
RENAMO se  fortalece,  pois  angariou  apoio  desta  população  que  se  sente  oprimida  pela
política frelimista. Para Geffray, a RENAMO seria um “corpo social guerreiro” o qual só
existiria na guerra, no conflito armado, pois sem este conflito este movimento não poderia
agir como um partido na arena política do país.

Dessa maneira, pudemos observar que a formação do país e do sentimento de nação
começou  de  forma  turbulenta  e  forçosa  para  a  população moçambicana.  Nesse  sentido  é
possível observar que para muitos moçambicanos, a FRELIMO não trouxe uma possibilidade
de libertação, mas sim continuou com um processo de opressão, como afirma Cahen5. Desde
uma perspectiva diacrônica, os projetos tanto da FRELIMO quanto de Portugal assumiriam
uma semelhança inegável, mesmo ocorrendo em sentidos diferentes, sobretudo no que diz
respeito ao uso da violência no enquadramento da população do país. Ambos os projetos não
respeitaram as fronteiras étnicas e as características individuais de comunidades e sujeitos. Ao
tentar implantar o projeto de unicidade, não se ativeram a características básicas tradicionais,
como por exemplo o significado que o solo possui na tradição, não sendo apenas um lugar
físico,  mas  sim o  local  onde repousa  os  antepassados,  onde  fica  os  espíritos  que  regem
diversos aspectos da cultura e da tradição.  Esse afastamento dos ideais  do projeto com a

2 FRY, Peter (org.). “Moçambique. Ensaios. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2001
3 MACAGNO, Lorenzo. “Fragmentos de uma imaginação nacional”. Rev. bras. Ci. Soc., 2009, vol.24, no.70,
p.17-35
4 GEFFRAY, Christian. A Causa das Armas. Antropologia da Guerra Contemporânea em Moçambique. Porto:
Edições Afrontamento, 1991
5 CAHEN, Michel. “Em Moçambique só há partido de direita” Entrevista In. PLURAL, Revista do Programa de
Pós-Graduação em Sociologia da USP, São Paulo, v.20.1, 2013, pp.155-17



realidade da população gerou diversos problemas no interior do país impedindo a população
de se identificar com o projeto do homem novo, e, conseqüentemente, com a idéia de uma
nação moçambicana, visto que o que projeto propunha se afastava das práticas cotidianas e
também as rechaçava. A partir do momento em que se instaura forçosamente um modelo de
nação ou que se define o que esta deve ser, acaba marginalizando o que já é conhecido e
tradicional. Um exemplo disso é que os régulos destinados a administrar cada região, não
eram  os  chefes  tradicionais6 já  conhecidos  da  população,  o  que  ocasionava  conflitos,
principalmente no que tange à legitimidade na repartição e conflitos de terras, cerimônias
tradicionais e ao curandeirismo, atos proibidos pelo projeto de “homem novo” da FRELIMO.
Outra característica observada é explanada por Jason Sumich7.  Este aponta que por serem
instruídos, muitos membros da FRELIMO acreditavam ser diferentes do resto da população,
reforçando uma posição elitista que afastava ainda mais a formação de uma nacionalidade
única.

O segundo capítulo dessa monografia se concentra em apresentar o autor Moçambicano
Mia  Couto,  e  fazer  um  estudo  mais  detalhado  da  fonte.  Antonio  Emilio  Leite  Couto,
conhecido como Mia Couto nasceu em Beira, cidade de Moçambique em 1955. Com a guerra
de  libertação  iniciada  em  1974,  Mia  Couto  ingressou  na  FRELIMO  no  movimento  de
libertação  da  colonização  de  Portugal,  e  atuou  no  partido  alguns  anos,  até  sair  de  lá
decepcionado  com as  posições  assumidas  pela  Frente,  o  que  fica  evidente  na  obra  aqui
analisada. Ao se utilizar de uma obra literária, foi possível fazer o exercício de uma leitura
histórica, que acaba por analisar toda a reconstrução de um processo, como aponta Chartier8.
Ainda para esse autor, a literatura não pode ser utilizada como fonte apenas no sentido de
reduzi-lo à condição documental, mas é possível a partir dela articular as questões escritas no
livro com toda a questão social em volta disso, como por exemplo o lugar social do escritor e
os tipos de leitores/receptores que a obra terá, questão importante para esse trabalho.

Utilizando o conceito de negociação, Chartier aponta que a literatura permite deslocar a
ficção  que  produz  um  efeito  estético  específico,  mas  mantém  uma  vinculação  com  os
discursos e práticas que permitem que tal ficção seja decifrada9. Dessa maneira, os diversos
sujeitos que constituem a nação moçambicana podem ser encontrados na obra de Mia Couto.
No livro é possível observar o estado em que se encontra Moçambique após os anos de guerra
civil:  um estado de decadência que reflete que os ideais de Eduardo Mondlane e Samora
Machel não foram alcançados. O nome da casa onde se passa a maior parte do enredo chama-
se “Nyumba-Kaya” (doravante sem aspas) significa casa em seus dois termos,  o primeiro
(Nyumba) sendo reconhecido nas línguas faladas no norte do país e o segundo (Kaya) nos
idiomas do sul. É importante destacar nesta definição, que o centro do país não está inserido o
que é significativo, visto que foi neste local onde se iniciou a guerra e onde a RENAMO se
instalou. Assim, as outras duas partes que compõem o país são enxergadas idealizadamente
como libertadores históricos de Moçambique, demonstrando o porquê de maior evidência na
literatura.  A partir  do  posto  observa-se  que  a  casa  é  a  representação  do  próprio  país
Moçambique, dividido, grosso modo, em duas partes e populações diferentes, tanto por suas
etnias  estabelecidas  desde  a  sua  formação,  quanto  pelas  políticas  coloniais  aplicadas  de

6 É importante ressaltar que o conflito da FRELIMO com esta categoria social não se deve apenas ao fato de que
estes eram encarregados de funções tradicionais, mas também pelo fato de que durante a administração colonial
portuguesa  os  líderes  tradicionais  não  possuíam conflitos  diretos  com os  portugueses,  contribuindo  com o
pagamento  de  impostos  e  outros  serviços.  Nesse  sentido,  a  FRELIMO  buscava  romper  não  só  com  o
tradicionalismo, mas também com os vínculos que estes possuíam com as autoridades portuguesas.
7 SUMICH, Jason. “Construir uma nação: ideologias de modernidade da elite moçambicana”. In Análise Social,
vol. XLII (2º), Lisboa, 2008, 319-345.
8 CHARTIER, Roger, et al. Cultura escrita, literatura e história: conversas de Roger Chartier com Carlos Aguirre
Anaya, Jesús Anaya Rosique, Daniel Goldin e Antonio Saborit. Artmed, 2001.
9 Ibid.pp 93



diferentes  formas  nas  regiões.  Nas  palavras  de  Mia  Couto:  “São  duas  nações,  mais
longínquas que planetas. Somos um povo sim, mas de duas gentes, duas almas”10. Nela, os
Marianos (nome aportuguesado de “Malinanes”, família a qual pertencem as personagens)
irão  vivenciar  a  cerimônia  fúnebre  do  avô  morto-vivo11,  que  está  repleta  de  mistérios  e
conflitos entre as gerações e entre a relação que estes possuem com o local onde vivem, um
local  que após a chegada de indivíduos suspeitos,  gananciosos já  não se configura como
antigamente. Em cada personagem é possível perceber os diferentes sujeitos que compõem,
segundo o autor, a nação moçambicana como já mencionado, numa analogia de certa forma
idealizada. 

O personagem principal, Mariano é um jovem rapaz que retorna à Luar do Chão, (ilha
onde se passa a trama, e de onde saiu para realizar seus estudos na capital), para o funeral do
seu avô12. Ao regressar a este lugar, e se estabelecer na Nyumba-Kaya, Mariano percebe como
ele, enquanto pessoa mudou, e não se identifica mais com as crenças e rituais ali perpetuados.
Grosso modo, Mariano pode ser percebido como o indivíduo que nasce em Moçambique após
o período colonialista, e cresce com o projeto de “homem novo” da FRELIMO, pautado no
modelo de homem moderno racional pretendido para a nova nação. Ao retornar para seu lugar
de origem, Mariano perpassa todas as suas relações pessoais: com seu pai Fulano Malta, ex-
guerrilheiro  da  luta  armada,  desiludido  com  os  rumos  que  o  país  tomou;  com  seu  tio
Ultíminio, assimilado13 e político que rompe com algumas tradições e entra em desacordo com
seu irmão,  Fulano.  É possível  perceber  também a  relação de Mariano com sua avó,  que
deposita nele a esperança da mudança num país devastado pela guerra e corrupção; a relação
com seu avô Dito Mariano, que como sua avó, acredita que a salvação de Luar do Chão está
nas  mãos  de  Marianinho  e  também  com  Nyembet,  mulher  que  desperta  o  interesse  de
Marianinho. As relações ocorrem com diversos outros personagens, que não serão abordados
neste momento. 

É a partir do exposto que entra a ideia e o posicionamento de Mia Couto14, retratado
por Braúna como um desanimista15, pois ele se depara com a situação criada pela FRELIMO,
todo  o  afastamento  em relação  à  população  e  aos  casos  de  corrupação  e  acaba  por  não
acreditar mais dessa conjuntura, característica essa que será permeada no terceiro e último
capítulo desta monografia. Para Braúna, Mia Couto perde a confiança na política16 a partir do
momento  que  os  idealistas  se  tornam  os  administradores  e  buscaram  um  status  de
diferenciação.  A troca  das  formas  de  governação  (colonial,  socialista)  sem  a  necessária
transformação, aparece como uma das críticas presente na obra de Mia Couto. Esta desilusão
com o presente permite que se procure lembrar em um passado idealizado a identificação que
não ocorre no presente. É este exercício de selecionar o que lembrar e o que esquecer (um
exercício que a literatura consegue realizar com êxito visto que não necessita se prender às
questões  formais  de  escrita  e  legitimação,  podendo  contar  com  a  opinião  do  autor  sem

10 COUTO,Mia Um rio chamado tempo, uma terra chamada casa. São Paulo: Cia. Das Letras, 2003
11 Esta “não morte” é um mistério até mesmo dentro do enredo, não há um consenso se Dito Mariano está morto.
Ao se corresponder com o neto através de cartas, esta incerteza aumenta, e só é desvendada no final do livro.
12 No final da trama descobre-se que na verdade Marianinho era filho de Dito Mariano, e não neto como se
pensava no decorrer do livro. 
13Assimilados são os moçambicanos que se submeteram ao projeto colonizador de transformar os indivíduos
moçambicanos em novos portugueses. 
14 Mia Couto participou ativamente das atividades e projeto da FRELIMO, sendo então partidário da causa.
Durante a guerra, não entrou em combate, pois isto não era destinado aos brancos, mas fez parte de uma classe
intelectual  da  frente,  auxiliando  em  diversos  aspectos,  o  mais  conhecido  é  a  sua  coautoria  no  hino  de
Moçambique
15 BRAÚNA,  J.D.  Nyumba-kaya:a  delicada  escrevência  da  nação  moçambicana  na  obra  de  mia  couto”,
Fortaleza, 2011
16 Vale  lembrar  que  Mia  Couto  perde  a  confiança,  mas  não  a  esperança.  Isto  fica  evidente  no  livro,  que
demonstra que está na juventude o poder de se modificar os rumos de Moçambique.



maiores julgamentos), que pode ser encontrada a construção da nação, como aponta Braúna. É
nesse  passado do início  da luta  de  libertação,  idealizado por  Couto,  que  se encontra  um
apaziguamento para os conflitos presentes, que não precisam ser necessariamente estáticos,
assim como a nação. Na obra aqui analisada, esta percepção de uma construção da nação, no
sentido apaziguador, é encontrada quando Mariano se relaciona com Nyembet, uma moça que
não fala o português, de aspectos simples e tradicionais e que é definida no livro como a
própria terra, o próprio Luar do Chão e a própria tradição,  que era e ainda é atacada por
políticas da FRELIMO. Assim, é no encontro do novo e do tradicional, do apaziguamento das
tensões e da ressignificação que a nação é retratada na obra de Mia Couto, como algo ainda
em construção e não estático.

Desta  maneira,  esta  pesquisa  buscou  compreender  e  questionar  este  complexo
pensamento sobre a nação moçambicana e se esta existe e se encaixa como tal, dialogando
com  a  perspectiva  apresentada  por  Mia  Couto  em  seu  livro,  sem  deixar  de  levar  em
consideração a posição histórica e política que o autor ocupa na sociedade moçambicana,
visto que a sua escrita está imbricada com o seu posicionamento político. O lugar que este
ocupa na sociedade, sendo ele um homem branco, de descendência direta portuguesa, e que
assume  a  nacionalidade  moçambicana  lutando  junto  com  a  FRELIMO  no  decorrer  dos
conflitos da guerra civil contra a RENAMO, nos leva a uma análise essencial para visualizar
as suas impressões pessoais na obra aqui estudada. A partir do posto, pode-se observar que ao
se estudar  a  nação moçambicana deve ser  levado em consideração os  diversos  processos
internos que permeiam a história deste país. Ao se pensar Moçambique é difícil afirmar se
estamos falando de uma nação unificada. A partir das elucidações aqui colocadas e ao analisar
a obra, pode-se pensar que esta nação ainda está em construção e que o seu processo, mesmo
tensionado por uma elite que insiste na unicidade moçambicana, não habilita prognósticos.

 Ao se estudar Mia Couto, o estudo se direcionou para a visão de um indivíduo que se
assume como um homem de fronteira, sem identidade fixa, visto que este se assume como
moçambicano, e ao mesmo tempo é descendente direto de portugueses. A participação política
ativa de Mia Couto na FRELIMO e o seu desencantamento com a política foram peças-chave
para entender o enredo da obra aqui analisada. Os personagens abordados mostram como a
literatura é capaz de explorar vivências e sensibilidades que são de suma importância para
possíveis interpretações históricas. Sendo assim, é importante pensar que Mia Couto se utiliza
de  aspectos  tradicionais  para  pensar  e  construir  uma nação idealizada,  em conjunto  com
aspectos de um presente, mesmo que este presente não lhe agrade. Neste exercício, o autor
busca no passado elementos para constituir a nação como forma de apaziguamento para toda a
violência que a tradição sofreu durante o projeto da FRELIMO, para que então a nação se
fortaleça na junção desses dois mundos (tradicional/moderno) e se estabeleça enquanto um
sentimento geral.
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Em 25 de setembro de 1964, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), em
exílio  na  Tanzânia,  declarou  guerra  ao  colonialismo português.  Nos  anos  seguintes,  seus
sucessivos êxitos na condução da luta armada a partir da fronteira tanzaniana levou à criação
das chamadas Zonas Libertadas1, num processo que culminou com a independência do país
em 1975. Empossada no governo do novo Estado, a FRELIMO tomou medidas para viabilizar
seu  projeto  voltado à  edificação de  uma “sociedade  livre  da  exploração  do homem pelo
homem”2,  a  ser  concretizada  na  transição  revolucionária  ao  socialismo.  Nas  palavras  do
Comitê Central do Partido, com o advento da independência, “elevamos a uma base mais
avançada  o  combate  desencadeado  durante  a  luta  armada  revolucionária  pela  criação  do
Homem  Novo,  livre  para  sempre  da  ignorância,  do  obscurantismo,  da  superstição,  dos
preconceitos”3. 

Nesta pesquisa, buscou-se inserir historicamente a formação do “Homem Novo” no
processo de luta anticolonial e consolidação da independência em Moçambique, elemento tido
pela  FRELIMO  como  um  dos  objetivos  principais  para  o  sucesso  da  revolução  contra
Portugal e, posteriormente, para a implantação do socialismo no país independente. O estudo
se enfoca nos projetos educativos destinados para o desenvolvimento de uma figura socialista
dotada  de  consciência  nacional.  O objetivo  desta  pesquisa  é  elucidar  quais  papéis  foram
exigidos  da  educação  na  transformação  da  sociedade  pós-independência  pelo  Estado
moçambicano. A pesquisa foi conduzida tendo em vista a contextualização dos papéis legados
à educação num projeto político que preconizava a consolidação de um Estado autointitulado
marxista-leninista  moderno,  empenhado  em contrariar  o  passado  colonial  que  acabara  de
suceder e eliminar o que definiu por tradicionalismo retrógrado das populações localizadas no
território  moçambicano,  dinâmica  orientada  no  processo  de  criação  do  Homem  Novo
revolucionário da FRELIMO.

Para tanto, o trabalho resultante desta pesquisa foi estruturado em quatro capítulos. No
primeiro, são delineadas as perspectivas teórico-analíticas pertinentes para a constituição da
problemática  referente  à  formação  do  Estado  na  África  pós-colonial4,  contemplando  um
debate historiográfico a respeito do legado do colonialismo e da conformação política após o
processo de independência do continente. No segundo, busca-se embasar a análise sobre as
políticas públicas no âmbito da educação, elencando as contribuições de autores que discutem
o caráter disciplinador e a historicidade das instituições educacionais, de um lado, e outros
que  enaltecem o  potencial  libertador  e  revolucionário  da  educação.  No  terceiro  capítulo,
Moçambique é enfocada no intuito de contextualizar a formação do movimento de libertação

1  A partir  de  suas  bases  operacionais  sediadas  na  Tanzânia,  a  FRELIMO  lançou  ofensivas  ao  norte  de
Moçambique para tomar do controle português das províncias de Cabo Delgado e Niassa e, após 1970, Tete. 
2 FRELIMO. O PARTIDO E AS CLASSES TRABALHADORAS MOÇAMBICANAS NA EDIFICAÇÃO
DA DEMOCRACIA POPULAR. Relatório do Comitê Central ao 3º Congresso. Maputo: 1977.
3 Ibidem. p. 74.
4 A noção de África “pós-colonial” é empregada com cautela e apenas como indicador cronológico e compartilha
das  reflexões  do  historiador  ugandense  Mahmood  Mamdani.  Para  Mamdani,  a  descolonização  formal  do
continente africano, concluída na segunda metade do século XX, não significou um rompimento definitivo com
vários  fenômenos  e  contextos  marcados  por  relações  coloniais  em outros  aspectos  da  vida  nas  sociedades
africanas.  Vide  MAMDANI:  When Victims  Become  Killers.  Colonialism,  Nativism and  the  Genocide  in
Rwanda. New Jersey, Princeton University Press, 2001.



anticolonial encabeçado pela FRELIMO em oposição ao colonialismo português, buscando
interpretar  como  se  inserem  nesse  processo  as  Zonas  Libertadas e  o  ideário  político-
ideológico hegemônico do governo independente a partir do 3º Congresso da FRELIMO, em
1977. Por fim, o último capítulo é dedicado à análise da figura do Homem Novo no contexto
revolucionário objetivado pelo Partido, e como foram articuladas as políticas educacionais
para sua concretização. 

O recorte cronológico da pesquisa busca pôr em evidência fenômenos importantes no
processo histórico que engloba as iniciativas educacionais propostas pela FRELIMO. O ano
de 1970 marca o pleno funcionamento de seu centro de treinamento em Nachingwea,  na
Tanzânia, construído para organizar e difundir o movimento de libertação anticolonial e onde
foi posta em prática pela primeira vez a proposta de criar o “Homem Novo”  moçambicano5.
Neste período também se observa a experiência educativa das Zonas Libertadas, enaltecidas
posteriormente pelo Partido como decisivas para o desenvolvimento de projetos posteriores6.
São contemplados na sequência a realização do 3º Congresso, no qual a FRELIMO passa de
uma frente  de luta  para um “partido político de vanguarda” e se estabelece o marxismo-
leninismo como eixo ideológico orientador das políticas públicas do país7, e a promulgação da
lei  nº4/83  em 1983,  responsável  por  instrumentalizar  o  Sistema Nacional  de  Educação  e
definir os princípios fundamentais de sua aplicação8. Por fim, com a morte de Samora Machel
em 1986 – líder da revolução moçambicana desde 1970 e presidente do país desde 1975–, se
inicia  um  processo  de  distensão  política  e  negociações  com  órgãos  internacionais  que
culminam com a derrocada das aspirações socialistas da FRELIMO e marca sua adesão ao
livre-mercado, subvencionada pelo Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial9 em
1992, evento estabelecido como limite do escopo cronológico da pesquisa.

No  primeiro  capítulo,  buscamos  elencar  modelos  teórico-interpretativos  que
possibilitassem  a  compreensão  da  formação  processual  do  Estado  moderno,  evitando
perpetuar perspectivas a-históricas sobre a política na África. Nesse sentido, consideramos em
primeiro  lugar  a  contribuição  de  Giorgio  Agamben10 sobre  a  historicidade  das  formas  de
organização  política  sob  a  autoridade  e  soberania  estatais.  Seu  estudo  sobre  o  violento
processo  que  constituiu  a  fundação  da  soberania  política  moderna  por  meio  da
indissociabilidade da relação dialética entre norma e exceção, abre a possibilidade para que se
interprete o Estado não como um projeto consolidado, mas como sempre emergencial,  na
medida  em que cria  constantemente  a  exceção que  sustenta  sua  própria  existência  e  que
reafirma  a  necessidade  e  exequibilidade  da  lei.  Por  essa  perspectiva,  Agamben interpreta
vários fenômenos decorrentes da “fratura biopolítica fundamental”11 entre  norma e  exceção,
cujo potencial analítico é aplicado no terceiro capítulo sobre o estudo de como a FRELIMO
estabeleceu a cisura entre Povo e povo.

Articulou-se à leitura de Agamben os escritos do filósofo camaronês Achille Mbembe12

5 CABAÇO, J. Moçambique: Identidades, colonialismo e libertação. 475 f. Tese (Doutorado em Antropologia) –
Departamento de Antropologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.  
6 GONÇALVES, A.  A concepção de educação politécnica em Moçambique.  Contradições de um discurso
socialista  (1983-1992).  251  f.  Dissertação  (Mestrado  em Educação).  Faculdade  de  Educação,  Universidade
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.
7 FRELIMO, op. cit.
8 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE.  3º Suplemento. Assembleia Popular, Lei 4º 4/83. Maputo, I
Série, Nº 12, 23 de março de 1983.
9 CAHEN, M.  Check on Socialism in Mozambique – What check? What Socialism? In: Review of African
Political Economy, 1993, nº57, pp. 46 – 59.
10 AGAMBEN, G. Homo Sacer. O poder soberano e a vida nua I.Belo Horizonte: UFMG, 2014.
11 Ibid. p. 173.
12 MBEMBE, Achille.  Necropolitics.  Trad. Libby Meintjes. In: Public Culture, nº 15, Duke Univesity Press,
2003, pp. 11 – 40.



para  apreender  como  “a  estrutura  originária  da  estatalidade”13 foi  imposta  à  África  por
intermédio do colonialismo.  Na sequência,  buscamos  promover  um debate historiográfico
entre  autores  africanistas  cujas  tendências  interpretativas  clamam pela  importância  de  se
conceber  processualmente  a  política  na  África  contemporânea,  nomeadamente  Patrick
Chabal14,  Jean-François  Bayart15 e  Mahmood  Mamdani16.  As  perspectivas  destes  autores
sublinham  a  referida  abordagem  de  Agamben  acerca  da  historicidade  do  Estado
contemporâneo, e a ela agregam a necessidade de se contemplar processualmente a África em
suas  dinâmicas  históricas  (pré/pós)colonial.  Parte-se  desse  entendimento  compartilhado,
porém não homogêneo, para interpretar a problemática ruptura/continuidade da ascensão da
FRELIMO à institucionalidade estatal, após suceder a situação colonial17 empreendida sob os
auspícios do um Estado colonial português.

No segundo capítulo buscou-se contrapor a leitura de três autores para atentar a três
aspectos de grande pertinência para o estudo das políticas educacionais empreendidas durante
o  movimento  revolucionário  moçambicano.  O  primeiro  aspecto  jaz  na  historicidade  das
instituições  escolares  como  espaços  disciplinares,  inseridos  no  processo  mais  amplo  de
enquadramento  de  sujeitos  e  preparação  de  corpos  úteis  para  o  trabalho  no  contexto  de
surgimento dos Estados modernos, processo descrito por Michel Foucault em Vigiar e Punir18.
O segundo, constituído historicamente em oposição ao primeiro, diz respeito às iniciativas de
se subverter a instituição educacional sabidamente hierarquizada para promover a libertação
de sujeitos em situações opressivas, perspectiva que tem por expoente o pedagogo brasileiro
Paulo Freire19. O terceiro, por fim, se refere à questão da ruptura/continuidade no âmbito da
História da Educação na abordagem de Ana Isabel Madeira20 sobre as prerrogativas do ensino
colonial em Moçambique, problemática que vai ao encontro da argumentação deste trabalho.
Nossa intenção ao articular estes autores é enfatizar o papel disciplinador legado à educação
desde a origem das instituições educacionais, como constata Foucault, sem contudo ignorar a
maneira  como  a  educação  foi  articulada  como  estratégia  de  libertação  em  contextos
colonizados e oprimidos, tendo em vista abordar processualmente as políticas educacionais
formuladas  pela  FRELIMO  durante  a  luta  de  libertação  e  consolidação  do  novo  país
independente.

O terceiro capítulo é dedicado à contextualização e análise preliminar do objeto de
estudos – a formação do  Homem Novo pela educação moçambicana.  Em consonância aos
autores elencados no primeiro capítulo acerca da importância de se contemplar historicamente
a África contemporânea e a formação de suas instituições e políticas no pós-independência,
traçamos as principais características que marcaram o sistema educacional colonial português
em  Moçambique,  com  ênfase  em  dois  aspectos  principais:  o  ensino  dual21 e  o
assimilacionismo22.  Discorre-se  sobre  como  a  dualidade  do  sistema  colonial  –  isto  é,  a
13 AGAMBEN, op. cit. p. 19.
14 CHABAL, Patrick. Power in Africa: an Essay in Political Interpretation. Nova York: St. Martin Press, 1994.
15 BAYART, Jean-François. The State in Africa: politics of the belly. Londres, Longman Press, 2006.
16 MAMDANI, Mahmood.  Ciudadano y Súbdito. África contemporánea y el legado del colonialismo tardío.
Cidade do México: Editora Siglo Veintiuno, 1998.
17 BALANDIER, Georges. A Noção de Situação Colonial. In: Cadernos de Campo, nº 3, 1993, pp. 107-131. 
18 FOUCAULT, Michel.  Vigiar e Punir.  Nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramalhete.  Petrópolis: Editora
Vozes, 2014.
19 FREIRE,  Paulo.  Educação  como  Prática  de  Liberdade.  Rio  de  Janeiro:  Editora  Paz  e  Terra,  1967.  e
FREIRE, Paulo. Cartas à Guiné-Bissau. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1978.
20 MADEIRA, Ana Isabel.  Ler, Escrever e Orar: Uma análise histórica e comparada dos discursos sobre a
educação,  o  ensino  e  a  escola  em  Moçambique  (1850-1950).  Doutoramento  em  Ciências  da  Educação,
Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, 2007, 627 pp.
21 SAÚTE,  Alda  Romão.  O intercâmbio  entre os  moçambicanos e  as  missões  cristãs  e  a  educação em
Moçambique. Maputo: Editora Promedia, 2005.
22 MONDLANE, Eduardo. Lutar por Moçambique. Trad. M. Forjaz. Rio de Janeiro: Editora Terceiro Mundo,
1975. 



institucionalização das diferenças traçadas entre “indígenas” e “não-indígenas” – fomentou a
política de  assimilação no âmbito educativo enquanto assegurava a marginalização social e
exploração  econômica  da  esmagadora  maioria  de  “indígenas”  pela  minoria  de  “não-
indígenas”. Argumentamos como o ensino colonial,  com sua aspiração civilizadora, estava
implicado na tarefa de  disciplinar  –  no sentido  foucaultiano – e  integrar  subalternamente
sujeitos “indígenas” na economia da sociedade colonial no processo chamado de assimilação.

Na sequência, trata-se de como surgiu e agiu a FRELIMO no desmantelamento do
regime colonial por meio da luta armada e da mobilização política. Situamos, por meio da
leitura da bibliografia pertinente, a formação das Zonas Libertadas como sítios de experiência
privilegiada  para  que  o  Partido  se  articulasse  junto  às  populações  rurais  do  território
moçambicano  e  planejasse  estratégias  de  enfrentamento  ao  colonialismo  português.  Para
analisar como a FRELIMO constrói discursivamente a importância das  Zonas Libertadas e
qual o papel por ela atribuído à “educação das massas”23, analisamos a documentação primária
levantada  –  notadamente  o  relatório  do  3º  Congresso  da  FRELIMO  de  197724;  diversos
discursos do presidente Samora Machel25 e relatórios de pesquisa conduzidas durante a década
de 1980 pelo Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo26.
Na leitura das fontes, buscamos identificar o ideário político-ideológico da FRELIMO; quais
são os objetivos por estipulados para consolidar seu governo e de que maneira foi concebida a
identidade nacional moçambicana a ser promovida na figura do Homem Novo.

Articulamos à leitura e análise das fontes os modelos teórico-interpretativos elencados
no  primeiro  capítulo  para  apreender  duas  características  fundamentais  do  governo
moçambicano  pós-independente.  A  primeira  diz  respeito  ao  projeto  modernizador  da
FRELIMO e seu  ímpeto  em erradicar  “os  valores  decadentes  da  burguesia  colonial  e  do
feudalismo”27, em nome da edificação de um Estado-nação socialista moderno. A segunda se
refere  à  problemática  ruptura/continuidade,  central  para  as  discussões  levantadas  nesta
pesquisa.  Por  meio  da  perspectiva  aberta  por  Giorgio  Agamben,  argumentamos  que  a
FRELIMO, apesar de sublinhar  insistentemente sua  ruptura revolucionária  em relação ao
Estado colonial, tendeu a perpetuar a “oscilação dialética”28 entre  uma entidade política que
compõe e é incluída em um determinado ordenamento jurídico (Povo/bíos) e uma categoria
ampla e heterogênea de sujeitos destituídos de direitos, excluídos desse mesmo ordenamento
mas  indispensáveis  para  sua  existência  e  aplicabilidade  (povo/zoé).  Na  problemática
levantada, argumentamos que a maneira pela qual a FRELIMO buscou sustentar seu projeto
hegemônico de Estado – isto é, expandir o corpo político  Povo sobre o conjunto  povo – se
daria precisamente pela educação formadora do Homem Novo.

No quarto capítulo, nos dedicamos à análise da figura do Homem Novo na educação
preconizada  pela  FRELIMO,  buscando  inserir  qual  o  papel  a  ela  atribuído  no  curso  da
revolução  socialista  anunciada  pelo  Partido.  Para  tanto,  utilizou-se  como  fonte  histórica
primária a referida Lei n°4/83, responsável por fundamentar o Sistema Nacional de Educação
da República Popular de Moçambique. O conteúdo programático previsto na lei enfatiza que
“na  construção  da  sociedade  socialista,  o  sistema  de  educação  deve,  no  seu  conteúdo,
estrutura e método, conduzir à criação do Homem Novo”29. Estabelece, na sequência, que “o
23  FRELIMO, op. cit. p. 108. 
24  Ibidem.
25  Os discursos elencados seriam: MACHEL, Samora.  Declaramos Guerra ao Inimigo Interno. São Paulo:
Editora  Quilombo,  1980.  MACHEL,  Samora.  S/d.  A natureza  social  da  frente  e  a  sua  linha  política.
Datilografado. MACHEL, Samora. A Victory for the People. In: The Black Scholar, Vol. 6, nº 2. Out./1974, pp.
32-42.
26 BRAGANÇA, Aquino et al. A Situação nas Antigas Zonas Libertadas de Cabo Delgado. Maputo: Centro
de Estudos Africanos, 1983.
27 FRELIMO, op. cit. p. 45.
28  AGAMBEN, op.cit. p. 173.
29 REPÚBLICA POPULAR DE MOÇAMBIQUE, op.cit. p. 13.



Sistema Nacional de Educação tem como objetivo central a formação do Homem Novo, um
homem livre do obscurantismo […] e da mentalidade burguesa e colonial, um homem que
assume os valores da sociedade socialista”30, nomeadamente o empenho no trabalho laborioso
e engrandecedor da Nação; o apego ao coletivismo e à “unidade nacional, o amor à Pátria e o
espírito do internacionalismo proletário”31.

Argumentamos neste capítulo que o Homem Novo foi tido, no plano discursivo, como
baluarte do sucesso da revolução e peça-chave na construção do socialismo sob a direção da
FRELIMO.  Portador  do  estandarte  da  identidade  nacional  desejada  pelas  dirigências  do
governo, o Homem Novo era constituído na dupla oposição ao “obscurantismo” retrógrado das
populações  rurais  e  à mentalidade “burguesa” colonial.  Excedia em muito às  capacidades
analíticas desta pesquisa abordar como se deu a transcrição do ideário político-ideológico do
Partido em ações concretas. Portanto, reitera-se que o objeto de análise circunda o âmbito
discursivo das políticas educacionais, e não sua aplicação.

Na conclusão, argumentamos que a partir da cisura biopolítica32 entre o Povo, corpo
político soberano criado com o êxito da revolução, e o  povo  supostamente acorrentado ao
tradicionalismo “feudal” e a burguesia oportunista, surge a figura do Homem Novo. Para ser
exitosa em seu projeto hegemônico, a FRELIMO estabelecia como mister a promoção de uma
“disciplina de ferro”33  ligada na educação à práxis, isto é, a articulação entre teoria e prática
revolucionárias, tendo por eixo pivotante o trabalho34. Argumentamos que a educação, “etapa
gloriosa da nossa libertação”35, apesar dos esforços discursivos da FRELIMO em marcar a
ruptura  com  a  situação  colonial  precedente,  acabou  por  perpetuar  uma  continuidade  ao
enfatizar  a  educação  disciplinadora  voltada  ao  trabalho.  Diante  do  modelo  teórico-
interpretativo adotado nesta pesquisa, tal dinâmica se mostra paradoxal. Como demonstrou
Foucault, a disciplina e a educação para o trabalho constituíram justamente o fundamento das
instituições  educativas  tradicionais,  nelas  inclusa  a  educação  assimilacionista  colonial.
Freire36, por outro lado, enfatiza como a educação pode servir a propósitos de libertação em
contextos oprimidos por meio da dialogicidade e da práxis. A educação para o Homem Novo,
anunciada como libertária,  foi  contudo organizada de maneira hierárquica e autoritária da
mesma forma como o modelo educativo a que se propôs combater. Ao questionar o papel
atribuído à educação no contexto revolucionário pós-colonial de Moçambique, constatamos
portanto uma relação problemática entre  ruptura/continuidade  nos discursos e políticas da
FRELIMO a respeito da educação.

Reiteramos,  por  fim,  a  importância  de  se  considerar  a  África  pós-colonial  por
perspectivas  históricas  processuais  que  permitam contemplar  a  complexidade  do  binômio
ruptura/modernidade. No âmbito educativo do contexto moçambicano após a independência,
esse distanciamento crítico permite que se constate continuidades num modelo educacional
que,  apesar  de  notáveis  câmbios  político-ideológicos  com o  regime  precedente,  persistiu
ligado ao disciplinamento de corpos para o trabalho produtivo.

30 Ibid. p. 14.
31 Ibidem.
32 Agamben, op. cit.
33 MACHEL, op. cit. p. 53.
34 GONÇALVES, op. cit.
35 Ibid. p. 8.
36 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Editora Paz e Terra, 1970.
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Essa pesquisa tem como objetivo analisar uma série de três partidas de futebol entre

jogadores pretos e brancos em comemoração ao final da escravidão no Brasil, elas ocorrem na

cidade de São Paulo e foram disputadas entre 1927 e 1929. As partidas seriam parte de um

festival esportivo organizada pela Liga de Amadores de Futebol, onde o jogo principal seria

entre jogadores brancos contra jogadores negros. Para isso utilizarei os periódicos: Folha de S.

Paulo e Correio Paulistano. Eles foram publicados na capital paulista e noticiaram a partida

entre os dias 10 e 14 de maio, os jornais encontram-se disponíveis em arquivos digitais desses

periódicos1. Entre o dia 10 e 13 eram anunciados: os valores dos ingressos, os atletas que

foram selecionados,  quem arbitraria  a  partida,  as  premiações  entregues  aos  vencedores,  a

expectativa que o público tinha sobre a partida e a quem seria destinada a verba arrecadada.

No dia 14 eram noticiados os detalhes da partida, que tomava boa parte do caderno esportivo,

fotos  do evento,  a  reação do público  ao  longo do evento  e  nos  indica  a  participação de

personalidades de destaque da sociedade paulista e nacional. Esse projeto visa compreender:

como repercutiu a partida e os possíveis significados dela em uma cidade em processo de

cosmopolização e modernização.

Futebol e questão racial suscitam debates longos, profundos e polêmicos no Brasil.

Esse esporte foi por muito tempo menosprezado como objeto de estudo, mas nas ultimas

décadas vem sendo estudado nas mais diversas áreas do conhecimento. Esses estudos têm

como  objetivo  debater  os  múltiplos  significados  do  esporte,  superando  assim  certos

preconceitos  existentes  sobre  o  tema.  Esses  trabalhos  representam a  consolidação  de  um

pensamento  crítico  sobre  a  compreensão  de  um  aspecto  importante  da  identidade  do

brasileiro, que esteve por muito tempo restrito à obra de dois cronistas: Mario Filho e Thomaz

Mazzoni.  Esses  autores  são  de  fundamental  importância  para  conhecer  e  analisar  os

“primeiros passos” do futebol no Brasil. 

Temos como cenário para essa partida a cidade de São Paulo durante a década de

vinte, do século passado. Essa década é marcada por um período de grandes transformações

1 http://acervo.folha.com.br/fsp.  http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/correio-paulistano/090972
Visualizado em: 1 de agosto de 2015

http://hemerotecadigital.bn.br/acervo-digital/correio-paulistano/090972
http://acervo.folha.com.br/fsp


na  cidade.  Nicolau  Sevcenko2 nos  apresenta,  de  forma  magistral,  as  tensões,  rupturas  e

continuidades  causadas  pela  urbanização  acelerada  e  modernização  forçada,  ao  final  da

Primeira Guerra Mundial, na capital paulista. É durante esse período que a cidade de São

Paulo torna-se uma das principais referências esportivas no Brasil  e o futebol a principal

modalidade  praticada  nela.   É  em meio  esse  cenário  que  ocorrem as  partidas,  entre  um

selecionado branco contra um selecionado preto. Apenas desportistas que integrassem algum

dos clubes filiados a Liga de Amadores participariam do evento.

Para fazer a analise dessa partida esse trabalho será dividido em três capítulos. No

primeiro  capítulo,  pré-jogo,  será  averiguado  o  cenário  em  que  a  partida  ocorreu.  Nesse

capítulo  veremos:  o  desenvolvimento  e  popularização  do  futebol  no  âmbito  nacional  e

internacional.  Após  a  primeira  guerra  o  futebol,  que  passou um período  em  stand-by na

Europa devido à guerra, volta a se desenvolver assim ela chega ao fim. Nesses quatro anos o

futebol sul-americano chegou a excelência técnica. A década de 20 marca também o inicio do

apogeu do futebol brasileiro, alcançando assim a qualidade técnica de seus vizinhos do Sul.

Em meio a esse fato a questão racial torna-se um grande problema no país, podemos citar o

caso da Revolução Vascaína, em 1924: o Vasco da Gama com seu elenco formado, quase na

totalidade,  por atletas negros e pobres venceu o campeonato carioca.  Esse fato gerou um

grande alvoroço no futebol  carioca,  as diretorias tomaram medidas para manter o futebol

elitizado, mas acabaram não sendo muito eficientes. Durante a década de 20 e 30 o esporte

popularizou-se, deixando de ser um esporte amador e das elites para tornar-se um esporte

profissional e alcançar as multidões. Além da popularização, durante esse período a maior

discussão em torno do futebol foi à profissionalização. 

Analisaremos também ás mudanças que a cidade de São Paula passava. Segundo o historiador

Nicolau Sevcenko, grandes transformações vinham ocorrendo na capital paulista: a cidade já

não era branca, negra ou mestiça; já não era nativa, européia ou americana; não era industrial,

apesar o crescimento das fabricas na cidade, ou agrícola, apesar da importância do café na

economia; ela ainda não era moderna, mas já não tinha mais passado3. Essa cidade que passou

a existir de forma inexplicável e súbita era um enigma até mesmo para seus habitantes. A

metropolização  vinha  junto  com  a  cosmopolização  da  população  da  cidade  (italianos,

alemães, eslavos, árabes, israelitas, portugueses e espanhóis) marcada por um nítido recorte

2 SEVCENKO, Nicolau. Orfeu extático na metrópole: São Paulo, sociedade e cultura nos frementes anos 20. São
Paulo: Companhia das Letras, 1992.

3 Idem 31



de  preconceito  social,  acrescentando  a  esses  negros  e  mestiços,  vindo  a  reforçar  o

estranhamento intrínseco desse processo4.

Em meio a  toda essa transformação surge uma nova cidade,  novos ideais e novos

valores. Eram esses os elementos que fundamentavam essa nova identidade. O primeiro deles

foi à oposição as velhas estruturas, criando um novo “mito”. As velhas estruturas eram ligadas

a velha Europa, que dividiam o homem pelo ódio e os lançava em embates, destruindo assim

a alta torre da civilização. O novo era ligado ao que São Paulo era, onde as três raças ali

existentes  fundiram-se  de  forma  harmoniosa  e  agora  aceitavam  de  braços  abertos  aos

europeus que procuravam refugio na cidade, formando uma nova estrutura social, a estrutura

do futuro e do progresso5. A cidade é chamada por Sevcenko de “Babel invertida”, essa Babel

é aquela que une a humanidade e a leva ao futuro da civilização. Esse mito só não mudava a

realidade histórica de São Paulo: Os negros que foram negociados como gado, os “caipiras”

que perdiam suas terras devido ao avanço das grandes fazendas de café e os índios que foram

caçados, escravizados ou mortos.

O que não podemos negar é que a capital paulista transformava-se em uma metrópole

de forma surpreendente, mas apenas uma pequena minoria realmente aproveitava os prazeres

de viver em uma grande metrópole. Podemos ver também uma grande ruptura com o passado

recente devido à modernização, de forma quase, forçada e sendo assimilada com dificuldade,

sob pressão internacional6. 

Em meio a tantas transformações s esportes preencheram o vazio aberto pela ruptura ocorrida

na rotina cotidiana. Novamente, foram os jovens que melhor se adaptaram a essas atividades.

Devido a tais mudanças, a moda ganha detalhes esportivos e o esporte vira a moda. Corpos,

tanto masculinos quanto femininos, ficam a mostra e em especial as mulheres ganham espaço

nos  lugares  públicos.  A influência  dos  esportes  chegaram  a  reformular  as  experiências

cotidianas.

Ao longo da década de 20 a capital paulista destaca-se nos esportes, que junto aos

cariocas  tornam-se  as  principais  potências  esportivas  do  país.  Podemos  destacar  que  o

primeiro  título  da  seleção nacional  em um torneio  sul-americano,  que contava  com nove

4  Idem 41

5 Idem 38

6 Idem 40



atletas paulistas. Devemos salientar a participação da imprensa na cobertura,  divulgação e

organização de diversos eventos esportivos, surge nessa época à primeira revista inteiramente

dedicada aos esportes, de grande circulação, que tinha o nome de Sports.

O boom esportivo em São Paulo atingia também a política. O Estado muitas vezes

incentivava eventos esportivos com premiações. A figura do político-atleta também existia e o

maior exemplo dela é Washington Luís: o governante que mantinha a imagem de atleta, que

apadrinhava vários eventos de diversas modalidades esportivas e que fez uma festa de pompa

para receber os nove atletas que venceram o campeonato sul-americano de futebol. Não é de

se estranhar que tantos políticos e intelectuais projetassem essa liderança esportiva, já que

buscavam uma reforma atlética e profilática, ou de regeneração da raça.

Para  analisar  a  questão  racial  em São Paulo  propomos  nos  basear  nos  estudos de

Florestan Fernandes e Roger Bastide, em sua obra Brancos e negros em São Paulo7. Ao longo

da obra os autores nos apresentam o processo de inclusão da mão-de-obra negra na cidade de

São Paulo durante o ciclo do ouro, devido ás necessidades econômicas da cidade no final do

século XVII. A consolidação da importância dos negros na economia paulista se desenvolve

ao longo do século XVIII e XIX. No primeiro devido à produção do açúcar e em sequência

pela produção de café. Com a proibição da venda dos escravos a solução foi à importação de

escravos  das  fazendas  do  nordeste,  mas  mesmo  assim  não  era  o  bastante  para  sanar  a

necessidade de mão de obra necessária. A solução do problema foi à inclusão da mão-de-obra

vinda da Europa. Com o final da escravidão no Brasil, apesar de todos os ideais humanitários,

é  consagrado  uma  autentica  espoliação  dos  escravos  pelos  senhores.  Aos  escravos  foi

concedida  uma  liberdade  teórica,  sem  qualquer  garantia  de  assistência  ou  segurança

econômica. Não foi conferida qualquer obrigação legal, ao Estado ou aos senhores, referente

ás pessoas que ganhavam sua liberdade8.

A política imigratória levou a eliminação parcial do negro do sistema de trabalho. Ou

seja: a eliminação do trabalho escravo remove o elemento negro de sua posição no sistema

econômico  de  São  Paulo.  A  lei  abolicionista  não  foi  nada  mais  do  que  acelerar  a

decomposição do trabalho escravo. Para certos negros a liberdade significava a libertação das

suas antigas tarefas, buscando outras atividades menos degradantes. Entretanto, parte desses

negros voltavam as suas antigas fazendas para oferecer novamente seus trabalho, mas agora

7 BASTIDE, Roger e Fernandes. Brancos e Negros em São Paulo. São Paulo, Global editora, 2008.

8 Idem 66



de forma remunerada. Mas eles não foram bem recebidos pelos seus antigos donos, chocados

com a “negra ingratidão”, por já os terem substituídos por trabalhadores brancos9. Nos anos

seguintes  a  reabsorção do negro na economia da cidade foi  lenta  e  extremamente difícil,

causando imensas marcas que perduram até os dias de hoje. 

A história oficial do futebol em São Paulo está ligada a figura de Charles Miller e

Hans Nobiling. Segundo o historiador Waldenyr de Caldas:

Há que se destacar, porém que boa parte da trajetória inicial do futebol no
Brasil possui caráter elitista e, dificilmente poderia ser de outra forma. Os ingleses,
precursores desse esporte em nosso país, faziam parte da elite da sociedade paulista
e carioca; além deles, somente os brasileiros ricos tinham acesso a praticado futebol.
[...]  Como  efeito  a  trajetória  desse  esporte  mudaria  até  com  certa  rapidez.  E,
rigorosamente,  é  só  a  partir  do  início  dos  a  nos  trinta,  que  vamos  presenciar  o
declínio desse elitismo. [...]  Como consequência,  a ascensão do profissionalismo.
Isso não significou, é claro que o futebol, profissão, preconceitos classe e tornado
eliminado tivesse os de cor.10

Em 1901, a Liga paulista foi fundada, mas logo foi extinta por sua inexpressividade.

Então, em 1913, nasce a Associação Paulista de Esportes Athléticos, que tinha o objetivo de

organizar o futebol paulista. A hegemonia do esporte ficava entre São Paulo e Rio de Janeiro,

os paulistas tendo os melhores atletas e os cariocas à maior força política, como as principais

cidades do país detinham o privilégio de ditar as regras do esporte no país. Em 1925 teremos a

segunda  cisão  no  campeonato  paulista,  novamente  protagonizada  pelo  Paulistano.  Após

perder o campeonato paulista para o São Bernardo resolveu abandonado a APEA e fundar a

LAF (Liga Amadora de Futebol). A fundação da Liga de Amadores teve novamente o objetivo

de manter o futebol elitizado, já que o esporte ficava cada dia mais “impuro”. Uma verdadeira

luta pela sobrevivência ocorreu para definir qual das duas instituições seria a representante do

futebol paulista e é em meio a esse cenário que a nossa partida ocorre.

O segundo capítulo, as partidas entre brancos e pretos, é dedicado a analise das três

partidas,  no  cenário  descrito  no  capítulo  anterior.  Elas  eram  noticiadas  pelos  principais

periódicos  da  cidade  e  através  desses  relatos  poderemos  observar:  como  o  festival  era

organizado  (preço  dos  ingressos  e  local  para  adquiri-los,  qual  era  a  premiações  aos

vencedores,  jogadores  selecionados,  participação  de  figuras  importantes  e  a  quem  seria

revertido o valor  arrecadado dos  ingressos),  o  festival  foi  muito bem quisto na cidade,  a

9 Idem 70

10 CALDAS, Waldernir. O Pontapé inicial: Memória do futebol brasileiro (1894-1933). São Paulo, IBRASA,
1990, pp. 24



partida, em seu ultimo ano, já era vista como algo tradicional na capital paulista11 e como a

cidade de São Paulo encarava a comemoração da abolição da escravidão.

O terceiro capítulo, mesa redonda, buscou contrapor as informações apresentadas no

primeiro e segundo capítulos. Um abraço cordial entre um preto e um branco ao final do

ultimo jogo, a exaltação da qualidade dos negros que disputaram a partida, o clima de festa

pela comemoração da lei áurea em São Paulo e os adjetivos com que o evento foi retratado. O

que tudo isso significa nesse cenário de transformações? É isso que buscarei responder nesse

trabalho.

11  http://memoria.bn.br/pdf/090972/per090972_1929_23551.pdf
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Desde a introdução do futebol no Brasil nos anos finais do século XIX e durante
seu desenvolvimento e consolidação enquanto modalidade esportiva profissional ao longo do
XX,  o  esporte  passou  por  diversas  reestruturações  atreladas  às  necessidades  da  época  e
também  ao  contexto  internacional  do  futebol.  Inicialmente,  era  uma  atividade  amadora,
praticada  exclusivamente  pela  elite  branca brasileira  e  sem fins  lucrativos,  porém,  com a
popularização deste, surgimento de times e a competitividade dentre eles, as equipes foram
sentindo  a  necessidade  de  obter  os  melhores  jogadores,  promovendo  uma  abertura  aos
mestiços,  negros,  e aos jogadores  da classe operária,  que neste momento já  praticavam o
esporte em times formados em seus bairros ou nas fábricas em que trabalhavam. Como um
espetáculo que passa a atrair massas, começa a visar também o sucesso financeiro dos clubes
e dos campeonatos, transformando-se em uma atividade esportiva extremamente lucrativa1.
Muitas das reestruturações que ocorreram no âmbito organizacional do futebol advinham da
insatisfação de alguns setores do esporte. A criação do Clube dos 13 em 1987 – que reuniu
clubes de maior torcida no país para reivindicar um novo modelo de campeonato que, além de
tentar  promover  melhorias  na  organização  destes,  os  fizessem  mais  lucrativos  –  e  as
mudanças legislativas do esporte – através do Projeto Zico, sancionado como Lei 8.672 e as
emendas  propostas  pelo  Projeto  Pelé  em  1996  –  fizeram  parte  deste  processo  de
reestruturação do esporte e consolidação do futebol que hoje em dia é praticado no Brasil. 

Considerando o quadro atual do futebol brasileiro e o histórico de tentativas de
reestruturação deste ao longo da consolidação do esporte no país, este trabalho monográfico
tem, enquanto tema principal, o Bom Senso Futebol Clube, um movimento iniciado em 2013
por  um  grupo  de  jogadores  que  pretendia  promover  algumas  mudanças  no  esporte,
principalmente  no  que  diz  respeito  à  organização  dos  campeonatos  e  à  estrutura  de seus
calendários, e também sobre a gestão financeira dos clubes, federações e da entidade máxima
do desporto no país, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Esta pesquisa pretendeu
também, atender a três objetivos. O primeiro consiste em entender o Bom Senso FC enquanto
um movimento, que reivindica melhorias a determinadas estruturas atuais do esporte: quais
são os discursos produzidos por este, quem são seus principais membros, quais as propostas
defendidas pelo grupo e como este de desenvolveu. Objetiva-se em seguida, refletir acerca das
impressões,  interpretações,  críticas  e  opiniões  relacionadas  ao  Bom  Senso,  através  da
investigação  do  que  é  produzido  por  colunistas,  comentaristas  esportivos,  jornalistas  e
especialistas em futebol.  Então, por fim, para cumprir o último objetivo indicado por esta
pesquisa,  utilizou-se a  Medida  Provisória  nº6712 de  19 de março de 2015,  proposta  pela
Presidência da República com o intuito de instituir o “Programa de Modernização da Gestão e
de  Responsabilidade  Fiscal  do  Futebol  Brasileiro”.  A  “MP  do  Futebol”,  como  ficou
conhecida, foi, em grande parte, resultado das reivindicações do Bom Senso que chegaram ao
Governo Federal em maio de 2014. A MP, porém, não foi produzida pelo Bom Senso. Foi
determinada uma comissão composta pelos ministérios da Justiça, da Fazenda, do Esporte e
da Previdência Social, especialistas e jornalistas esportivos além de representantes do Bom
Senso e da CBF.  Esta comissão mista que elaborou a MP, e que, portanto continha membros

1 PRONI, M. W. A metamorfose do futebol. Campinas: Unicamp. Instituto de Economia, 2000. p. 95.
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv671.htm (última visualização em 
29/10/2015)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv671.htm


de oposição ao movimento dos jogadores, fez com que a problemática proposta por esta tese
fosse o de investigar até que ponto o produto final desta Medida foi um reflexo das exigências
do Bom Senso, em que momentos se distância de suas sugestões iniciais e de que forma isso
ocorre.

A monografia foi desenvolvida em três capítulos. O primeiro capítulo, de cunho
mais teórico consistiu em, primeiramente, discutir os detalhes historiográficos a respeito dos
estudos  com  a  temática  do  futebol  na  academia,  além  de  debater  questões  referentes  à
produção  de  uma  história  do  presente,  uma  vez  que  esta  monografia  se  desenvolveu
concomitantemente ao tema. É neste momento que trato do recorte temporal utilizado para a
pesquisa, que iria desde o surgimento do Bom Senso FC, em setembro de 2013, até a análise
do conteúdo da MP, lançada em março de 2015, sem entrar nos detalhes de sua posterior
aprovação e de suas alterações. Neste capítulo primeiro também faço uma breve apresentação
das fontes que compõem o trabalho e o papel que cada uma destas terá ao longo da análise e,
por fim, inicio a temática com um panorama geral das transformações ocorridas no futebol
desde sua introdução no país, sobre a transição do amadorismo para o profissionalismo, a
questão do Clube dos 13 e alguns detalhes em torno da aprovação do Projeto Zico e das
emendas  propostas  pela  Lei  Pelé,  através  das  leituras  do  economista  Marcelo  Weishaupt
Proni3 e do sociólogo Ronaldo Helal4,  além do apoio nos trabalhos  dos especialistas  José
Carlos Brunoro e Antonio Afif5 e de diversos artigos de meu orientador, o historiador Luiz
Carlos Ribeiro6, entre outros. Este panorama é importante para entendermos que o Bom Senso
não foi o primeiro movimento que propôs mudanças para o esporte, como também é relevante
pelas especificidades e originalidade enquanto um movimento formado por jogadores, com
reivindicações de caráter trabalhistas.

No segundo capítulo os olhares são definitivamente voltados  ao movimento do
Bom Senso. Explorando o conjunto de fontes deste trabalho que foram produzidas pelo pelo
grupo – sua página na internet7, o livreto de reivindicações oficial do movimento8 e os vídeos
contidos  em  seu  canal  do  YouTube9 –  busquei  cumprir  um  dos  objetivos  da  pesquisa
observando que o movimento se auto define, através de depoimentos de diversos jogadores,
enquanto  uma  tentativa  de  promover  mudanças  democráticas  no  futebol  para,  como  seu
slogan sugere, todos10. Os discursos do Bom Senso, embora apontem melhorias para o futebol
em geral, são voltados para questões trabalhistas. Quando reivindicam uma reestruturação do
calendário, defendem que alguns jogadores estão jogando jogos de mais ao longo da semana,
o que lhes causa desgaste e lesões, prejudicando o espetáculo como um todo, ao passo que
alguns jogadores possuem emprego por apenas três meses do ano, também prejudicando o
futebol brasileiro, que poderia ter público para estes jogos durante mais meses, bem como
empregos para estes jogadores. Quando tratam de propostas para a criação de um fair play
financeiro, pensam na transparência dos clubes em suas transações, no controle de seus gastos
e no financiamento de suas dívidas, mas também pode-se perceber a demanda para que os
jogadores  tenham seus contratos  de trabalho honrados,  uma vez que muitos  clubes  ficam
devendo salários por não poder arcar com os contratos inicialmente prometidos.

3 PRONI, M. W. A metamorfose do futebol. Campinas: Unicamp. Instituto de Economia, 2000.
4 HELAL, R. Passes e Impasses: Futebol e cultura de massa no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1997.
5 AFIF, A.; BRUNORO, J. C. Futebol 100% Profissional. São Paulo: Editora Gente, 1997.
6 RIBEIRO, L. C. Futebol e Globalização. Jundiaí, SP: Fontoura, 2007.
7 http://www.bomsensofc.org.br/ (última visualização em 27/10/2015)
8 http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int (última visualização em 
27/10/2015)
9 https://www.youtube.com/user/bomsensofc (última visualização em 27/10/2015)
10 Por um futebol melhor para todos: para quem joga, para quem torce, para quem apita, para quem transmite, 
para quem patrocina. Em: http://www.bomsensofc.org.br/ (última visualização em 27/10/2015)

http://www.bomsensofc.org.br/
https://www.youtube.com/user/bomsensofc
http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int
http://www.bomsensofc.org.br/


No último item deste segundo capítulo, também observei o debate produzido em
torno do Bom Senso na tentativa de cumprir o segundo objetivo da pesquisa, uma reflexão
acerca de quais foram as impressões, as críticas e o apoio ao movimento por parte de agentes
envolvidos  no campo futebolístico.  Estas observações  se encontram no segundo grupo de
fontes que servem esta pesquisa: os textos produzidos pelos comentaristas esportivos Juca
Kfouri e Milton Neves e pelos diversos pesquisadores do esporte, colunistas da Universidade
do Futebol. Pode-se perceber que grande parte dos comentários produzidos em relação ao
Bom  Senso  se  regavam  no  otimismo,  acreditando  na  força  que  o  movimento  poderia
desenvolver  se  trabalhasse  suas  exigências  com  calma  e  respaldo  jurídico,  acadêmico  e
técnico.  Kfouri  foi  um dos  apoiadores  mais  assíduos  do  grupo,  acompanhando  todos  os
avanços do movimento, o que ajudou muito na produção de minha monografia.

O  último  capítulo  da  monografia  foi  dividido  em  três  partes  na  tentativa  de
compreender os momentos que antecederam a elaboração da Medida Provisória do Futebol,
apresentar  o  conteúdo  desta  e  finalmente  responder  o  objetivo  final  desta  pesquisa.  Na
primeira parte – através de fontes jornalísticas, das colunas de Juca Kfouri e das notas oficias
do movimento  – tratei  da  chegada do Bom Senso ao Governo Federal,  o  contato  com a
Presidente Dilma e as tentativas do grupo em brecar a Lei de Responsabilidade Fiscal que se
encontrava em discussão no Congresso, apontando suas falhas. Após o veto desta, a formação
de um conselho na Casa Civil aconteceu com o objetivo de discutir e levantar os principais
pontos para uma nova Medida Provisória,  a n°671, cujo conteúdo encontra-se descrito no
segundo subitem deste terceiro capítulo.

Finalmente, no último item deste terceiro capítulo, tratei das propostas inicias do
Bom Senso quanto ao modelo de fair play financeiro, sugerido pelo grupo em seu Livreto11,
considerando o que se encontra na MP671, para aí sim conseguir estabelecer quais pontos da
MP que correspondem às sugestões e demandas do movimento,  além de também observar
quais foram as impressões do grupo, e de alguns especialistas em futebol sobre a MP lançada
no início do ano de 2015. 

Primeiramente sobre as opiniões dos especialistas, Kfouri, entre outros colunistas,
foi um dos que celebrou Medida em seu blog e nas colunas produzidas para A Folha de São
Paulo, apesar de afirmar que a Medida ainda sofreria para ser aprovada, tendo em vista a
oposição e os desejos de alterações nesta pela CBF12. É importante citar que, ao longo do
Capítulo I da MP, percebe-se que a adesão ao PROFUT é opcional, ou seja, nenhum clube tem
a  obrigação  de  parcelar  suas  dívidas  através  deste  programa,  porém,  com  os  benefícios
apontados por ela, é de se esperar que os clubes se utilizem do Programa. Kfouri afirma que,
por causa da aderência ser facultativa, “não há nenhuma intervenção indevida do Estado no
Esporte, apenas há os cuidados obrigatórios do credor a quem lhe deve, há década, quase R$4
bilhões”13, ao contrário do que afirma a CBF e alguns especialistas com base no Art.217 da
Constituição que garante a autonomia e independência dos clubes. Em contrapartida, Gustavo
de Souza, colunista da Universidade do Futebol, afirma que, de certa forma, a MP fere sim a
este artigo, uma vez que “aderir ao programa de parcelamento não é uma opção, mas sim uma
medida  necessária  para  a  sobrevivência  [dos  clubes]”14.  Diante  disso,  de  Souza  comenta
também que, considerando a atual  situação financeira  dos clubes,  a MP se demonstra  um
pouco ingênua quanto às exigências em relação aos atrasos dos pagamentos do financiamento,

11 http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int p.17-25. (última visualização em 
27/10/2015)
12 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/jucakfouri/2015/02/1585398-luz-no-fim-do-tunel.shtml (última 
visualização em 19/10/2015).
13 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/jucakfouri/2015/03/1606401-a-firmeza-da-presidenta.shtml (última 
visualização em 19/10/2015).
14 http://www.universidadedofutebol.com.br/Coluna/12811/MP-do-futebol-e-a-busca-pela-medida-justa (última 
visualização em 19/10/2015).
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segundo  o  colunista  este  atraso  “tem  uma  possibilidade  plausível,  para  não  se  dizer
provável”15. É válido citar que, apesar de apontar estes pequenos problemas na MP, de Souza
afirma  que  esta  é  um passo  importante  para  o  futebol  brasileiro,  mesmo que  talvez  não
represente a solução para a crescente dívida dos clubes, propondo que algumas mudanças
deveriam ocorrer em sua redação, para que não prejudique o futebol na tentativa de salvá-lo.

Referente ao atendimento da MP às reivindicações do Bom Senso percebe-se que,
várias das principais demandas do grupo de jogadores foram expressas sim através da Medida
de 19 de março. Voltando nossos olhares às propostas iniciais do Bom Senso, observamos que
o modelo de Fair Play financeiro – apresentado no Livreto oficial do movimento16 – inspirado
nos moldes europeus utilizado pela UEFA, sugere a criação de um órgão que tenha a função
de fiscalizar os gastos dos clubes, incentivando-os a não contrair dívidas através de multas, e
também de puni-los com a perda de pontos e títulos dos campeonatos, além de até a exclusão
dos  mesmos  caso  os  clubes  não  estejam  cumprindo  suas  responsabilidades  financeiras17.
Segundo o Livreto,  o órgão fiscalizador atuaria enquanto regulador das dívidas através de
algumas contribuições que envolveriam, por exemplo, o suporte aos clubes para que estes
adotem as melhores práticas possíveis de negócio, visando o sucesso financeiro. A entidade
ficaria responsável também de informar os clubes sobre datas e prazos em que estes seriam
fiscalizados,  que  documentação  seria  monitorada,  e  controlar  os  pagamentos  de  salários
através  de comprovantes.  Aqui  já  podemos  observar  que a  MP do futebol  atende a  estas
demandas propostas lá em 2013 pelo grupo. Foi criado um órgão fiscalizador, a APFUT18, e
estabeleceram-se punições aos clubes que não demonstrem transparência em suas transações
financeiras  e  contratuais  ou  que  sejam  inadimplentes  com  os  pagamentos  das  dívidas
negociadas  pelo  PROFUT19,  podendo  receber  desde  advertências,  até  uma  ordem  de
rebaixamento  do  clube  para  divisão  anterior  ou  eliminação  do  campeonato  do  ano
subsequente20.

No Livreto oficial  do Bom Senso21,  encontram-se as propostas normativas do Fair
Play financeiro  sugerido  pelo  grupo.  Se olharmos uma a uma,  podemos observar  de que
forma elas aparecem na MP671. A primeira propõe que os clubes não poderiam ultrapassar o
déficit de até 10% de suas receitas nos dois primeiros anos, de 5% nos terceiro e quarto anos,
e não apresentar déficit algum a partir do quinto ano. Esta demanda aparece no inciso V do
Art. 4° disposta exatamente da mesma forma. Outra proposta que também é correspondida é
que o custo do futebol não supere os 70% da receita total dos clubes. Como previa o Bom
Senso, a MP também garantiu, por lei, que os clubes cumprissem seus contratos de trabalho,
inclusive  o  pagamento  de  direitos  de  imagem  dos  jogadores22.  O  Bom  Senso,  porém,
propunha  que  os  clubes  endividados  neste  sentido  não  poderiam firmar  novos  contratos,
podendo  ser  proibido  de  participar  de  competições  do  ano  seguinte.  Na  MP trata-se  da
eliminação de campeonatos posteriores no inciso VI do Art. 5°, porém não aparece na lei a
questão  da  proibição  de  fazerem-se  novos  contratos.  O Bom Senso  também exige  nesta
proposta que os dirigentes sejam responsáveis por tudo que é feito durante seu período de
mandato e, o Capítulo III da MP, que dispõe sobre gestão temerária nos clubes, corresponde

15 http://www.universidadedofutebol.com.br/Coluna/12742/MP-do-futebol-solucao (última visualização em 
19/10/2015).
16 http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int, p.19. (última visualização em 
17/10/2015).
17 Ibid., p.20.
18 Autoridade Pública de Governança do Futebol.
19 Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro.
20 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Mpv/mpv671.htm (última visualização em 
14/10/2015)
21 http://issuu.com/bomsensof.c./docs/caderno_bom_senso_fc_v_final_v3_int, p.21. (última visualização em 
17/10/2015).
22 Inciso VII do Art. 4°.
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bem a esta  demanda ao definir  a  função do dirigente23,  discorrer  sobre  o que podem ser
considerados atos irregulares24, e instaurar punições a serem aplicadas aos dirigentes que os
cometerem, podendo chegar a ser proibido de se eleger em quaisquer entidades desportivas
por até dez anos25.

Ao longo de várias notícias, principalmente nas colunas de Juca Kfouri26, citou-se o
desejo  do  movimento  do  Bom  Senso  pelo  veto  da  anterior  proposta  de  Lei  de
Responsabilidade  Fiscal  que  previa  20  anos  de  negociação  das  dívidas  dos  clubes  sem
estabelecer-se nenhuma contrapartida ou mudanças no modelo de gestão destes. Na MP de 19
de março, foi proposto a renegociação das dívidas de duas formas, ou em 120 parcelas (dez
anos), ou em 204 meses (totalizando 18 anos), ficando a critério do clube a preferência de
como negociá-las e tendo 36 meses iniciais para quitar de 2 a 6% destas, podendo chegar ao
total de 20 anos (36 + 204 meses). Muito provavelmente que os clubes optariam pela parcela
em 204 vezes, uma vez que as vantagens eram praticamente as mesmas. Talvez, neste ponto, a
MP se distancie um pouco do plano do Bom Senso, porém a grande questão que os colocava
contrários à Lei anterior proposta era a falta de contrapartidas, de punições aos clubes caso
deixassem  de  cumprir  seus  compromissos  com  o  pagamento  das  dívidas,  e  a  MP671
corresponde a estes anseios. Neste sentido, é importante ressaltar que o Bom Senso, embora
desejasse que as dívidas fossem saldadas mais rapidamente, tinham como principal objetivo o
estabelecimento de regras de responsabilidade para com o pagamento destas, de uma forma
que a Lei em discussão não atendia, porém a MP671 dispôs sobre. 

Por fim, pode-se perceber que a MP do futebol supriu diversas das demandas iniciais
do Bom Senso e, que agradou e desagradou alguns setores do futebol, como é de se esperar de
uma medida que propunha tantas alterações em uma estrutura que está estabelecida a tantos
anos no Brasil.  Faz-se importante  também,  lembrar  que a  MP aqui  analisada  é  apenas  o
primeiro  projeto  de  lei,  sujeito  a  mudanças  posteriores  até  sua  aprovação  efetiva.
Infelizmente,  minha  monografia  teve  que  se  delimitar  à  primeira  versão  desta,  porém é
indispensável  citar  a  inquietação  produzida  pela  versão  final  da MP – que  finamente  foi
aprovada e sancionada como Lei13.15527 em 04 de agosto de 2015 – e que contém tantas
mudanças em seu produto final. A partir destas inquietações, surge uma vontade de continuar
a pesquisa no mestrado, focando nesta última versão da MP, para aí sim investigar o quanto
esta atendeu as demandas previstas pelo Bom Senso, uma vez que agora vigora enquanto lei.

23 § 1° do Art. 26.
24 Art. 27.
25 § 3° do Art. 28.
26 Como por exemplo em http://blogdojuca.uol.com.br/2015/01/vitoria-do-bom-senso-2/ ou em 
http://blogdojuca.uol.com.br/2015/01/governo-brasileiro-legitima-o-bom-senso-fc/ (última visualização em 
17/10/2015).
27 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13155.htm (última visualização em 
29/10/2015)
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RETRATOS, CRÍTICAS E LIÇÕES: FACETAS DE CURT FREYESLEBEN NO MEIO
ARTÍSTICO CURITIBANO (1940-70)

Graduanda:Alice Fernandes Freyesleben
Orientadora: Prof. Drª Rosane Kaminski

Palavras chave: Curitiba, meio artístico curitibano, Curt Freyesleben

A presente pesquisa tinha por objetivo inicial pensar o lugar ocupado por Waldemar
Curt  Freyesleben no meio artístico curitibano, bem como suas contribuições na edificação
deste meio ao longo dos anos compreendidos entre a década de 1940, até sua morte em 1970.
Contudo, após o primeiro contato com as fontes disponíveis acerca do pintor nos principais
setores de documentação de Curitiba1, além da realização de uma entrevista com a sobrinha do
artista2, acabamos por nos confrontar também com a questão da memória já construída sobre
este agente cultural, sobretudo, a partir de dois rótulos, “discípulo do mestre Andersen” e/ou “
pintor acadêmico”. Tais rotulações se mostraram recorrentes em uma série de materiais como
catálogos3, matérias de periódicos4 e manuais de arte paranaense5. Porém, na medida em que a
pesquisa  foi  se  aprofundando  nos  questionamos  se  poderíamos  chegar  a  uma  percepção
diferente acerca de Curt Freyesleben, isto é, se poderíamos compreender historicamente sua
atuação no meio artístico curitibano superando as rotulações supracitadas, uma vez que, além
de sua atividade como pintor, Freyesleben exerceu também a crítica de arte, publicando seus
textos nos principais jornais da cidade e, como professor de perspectiva e sombra da Escola de
Música e Belas Artes do Paraná (EMBAP) de 1948 a 1970, participou ativamente na formação
de algumas gerações de pintores curitibanos.

Neste  sentido,  organizamos  este  trabalho  em três  eixos  argumentativos  distintos  e
complementares  distribuídos  em  três  capítulos.  No  capítulo  1,  “A  Curitiba  de  Dôdo”,
procuramos  compreender  as  relações  existentes  entre  o  desenvolvimento  artístico  de
Freyesleben durante as primeiras décadas do século XX, ou seja, de sua técnica, concepção e
sensibilidade poética e os movimentos socioculturais contemporâneos a ele. Ao tomarmos as
contribuições  de  Giulio  Argan  como  referencial  teórico  e  metodológico,  a  análise  de  tal
ambiente,  em toda  sua  complexidade,  se  fez  amplamente  justificada,  visto  que,  conforme
Argan, sempre existirá uma relação direta entre os problemas artísticos e a problemática geral
de uma época.  Não que a última se imprima diretamente sobre os primeiros,  mas sim, os
envolve.6 Segundo, o historiador da arte italiano, na medida em que a própria concepção de
um objeto artístico (e, portanto, dos discursos a ele relacionados) está fundamentada numa
construção social, a “arte” somente existe porque aqueles que a recebem, a julgam como tal.
Assim, a história da arte, para Argan, pode ser pensada como uma história da fenomenologia
de  artefatos  históricos,  os  quais  receberam valores  simbólicos  (as  obras).7 Em nosso caso

1 Nos referimos aos acervos de documentação do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC-PR); Divisão 
Paranaense de Documentação da Biblioteca Pública; Museu Alfredo Andersen; Museu Oscar Niemeyer; Centro 
de Documentação Guido Viaro do Solar do Barão e Casa da Memória
2 PERNETTA, Fédora. entrevista concedida à Alice Freyesleben, 20 mar. 2014 
3Panorama da Arte no Paraná (dos percussores à Escola de Andersen), I Encontro Nacional de Críticos de Arte, 
1980, Museu Alfredo Andersen; O mestre e seus discípulos, 17 nov. a 17 dez. 2010 Museu Alfredo Andersen;  O 
auto retrato na pintura paranaense. Museu de Arte do Paraná, 29 jun. 1989
4 Retrospectiva Freyesleben, Estado do Paraná, Curitiba, 27 mai. 1981;  “Até o dia 31”, Gazeta do Povo, 
Curitiba, 20 ago.1972; “Retrospectiva Freyesleben”, Diário do Paraná, Curitiba, 13 abr. 1977
5 ARAÚJO, Adalice Maria de – “Dicionário das Artes Plásticas no Paraná” – Volume I – Curitiba:Edição do 
Autor, 2006; BORGES, Eliana; FRESSATO, Soleni T. B. A “A arte em seu Estado: História da arte paranaense, v.
I” Curitiba: Medusa, 2008
6 ARGAN, Giulio C. “Preâmbulo ao estudo da história da arte.” In. ARGAN&FAGIOLO. Guia de História da 
Arte. Lisboa: Estampa, 1994. p. 13-19
7 Idem



específico,  investigar  tal  fenomenologia  demandou  considerar  que,  além  da  subjetividade
inerente ao fazer artístico, de alguma forma, as práticas políticas, econômicas e socioculturais
vivenciadas  por  Freyesleben  durante  seu  período  de  formação  interferiram  nas  escolhas
formais  de  sua  produção  pictórica,  bem como em sua  sensibilidade  estética  e  mesmo na
constituição de sua poética particular. Tal proposta metodológica se mostrou extremamente
profícua, tendo em vista que o amadurecimento artístico e profissional de nosso objeto de
estudo  coincide  cronologicamente  com  o  próprio  processo  de  consolidação  de  um  meio
artístico em Curitiba.8 Nossa afirmação se sustenta pela constatação, de que somente a partir
da década de 1940 passa a existir um ambiente que encerre uma instituição pública para a
formação, profissionalização e especialização de novos artistas, como a EMBAP e instâncias
oficiais de validação das obras, a exemplo do Salão Paranaense de Belas Artes,  criado em
1944. Este, desde sua primeira edição, motivou o aumento do debate crítico acerca das artes
plásticas no  Estado9,  tanto  por  parte  dos  agentes  culturais  envolvidos  diretamente  com a
produção artística, quanto pela formação gradual de um público fruidor que podia acompanhar
comentários e discussões  sobre as  artes através  de seções que se tornaram frequentes nos
principais jornais do Estado.10 Tal transformação resulta ainda no aumento (embora lento e
gradual)  do número de  galerias  e  marchands responsáveis pela  circulação das obras.11 De
forma geral,  o meio artístico de um determinado espaço é  parte  do processo de expansão
cultural  e  material  próprio  ao  alargamento  urbano,  além  de  englobar  questões  estéticas,
formais e mercadológicas, ele é também diretamente responsável pela produção do aparato
simbólico e histórico cultural deste mesmo espaço. 
 Curt Freyesleben nasceu na capital paranaense em 9 de abril de 1899, ou seja, quarenta
e seis anos após a emancipação política do Estado.12 A Curitiba da infância de Curt caracteriza-
se  como um ambiente  marcado  pelo  início  do  fenômeno  da  urbanização  e  formação  das
camadas médias e burguesas, movimento propiciado, sobretudo, pelos capitais advindos da
economia ervateira.13 É, em meio a esse ambiente de incipiente modernidade, assinalado pelo
otimismo e pela crença no progresso tecnológico, conforme sintetiza Elizabeth Prosser14, em
que o jovem Dôdo, como Curt Freyesleben era carinhosamente chamado por sua família, teve
os  seus  primeiros  contatos  com a  arte.  O aumento  da  população e  consequentemente  dos
estabelecimentos comerciais e serviços prestados, afinados à administração “modernizadora”
dos prefeitos Cândido de Abreu e Moreira Garcez, são parte da transformação social mais

8 Optamos pelo termo “meio artítico” para nos referirmos ao espaço social de produção, discussão, distribuição e 
consumo da arte moderna e contemporânea por concordar com Freitas em relação a carga polissêmica de tal 
termo, contudo, é válido salientar que tal nomeclatura, de acordo com a preferência de cada estudioso, pode 
diferir, assumindo formas como: campo, circuito, sistema e até mundo das artes - sem que haja perda de sentido. 
FREITAS, Artur. A autonomia social da arte no caso brasileiro. ArtCultura, Uberlândia, vol.7, n.11, jul-dez.2005. 
p. 202.
9 “[...]o exercício da crítica (no Paraná) foi muito mais intuitivo, ficando desde seu início a cargo daqueles que 
quisessem escrever sobre arte.” JUSTINO, Maria José. 50 anos do Salão Paranaense. Curitiba, PR: Funpar, 1995, 
p 8. Assim, o aperfeiçoamento de tal atividade acontecia, por meio da prática. 
10 Periódicos que destinaram espaço à crítica de arte de 1944-1970; Gazeta do Povo; O Dia; O Estado do Paraná 
– Disponíveis para consulta no setor de documentação do MAC-Curitiba organizados por ano no grupo de 
documentos sobre o  Salão Paranaense intitulados “Os encadernados do MAC”
11 FREITAS, Artur. “A consolidação do moderno na história da arte do Paraná: anos 50 e 60.” Re-vista de História
Regional 8 (2). Inverno de 2003, p. 87-124
12 Para um debate aprofundado acerca dos antecedentes e consequências do processo de emancipação do estado, 
ver em: CAMARGO, Geraldo Leão V. Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná. 1853-1953. Tese
de doutorado no Programa de Pós Graduação em História da UFPR, defendida em 2007 sob a orientação do Prof. 
Dr. Luiz Geraldo Santos da Silva. 
13 MAGALHÃES, Marion Brepohl de. Paraná: política e gorverno. Curitiba: SEED, 2001, p. 23-48
14 PROSSER, Elizabeth Seraphim. Cem anos de sociedade, arte e educação em Curitiba: 1853-1953: da escola de 
Belas Artes de Mariano de Lima à Universidade do Paraná e a Escola de Música e Belas Artes do Paraná. 
Curitiba: Imprensa Oficial, 2004. P 87-150 



ampla que encerra mudanças nos padrões de consumo, lazer, vestuário e habitação15 e enseja
também a consolidação deste meio artístico. 

Portanto,  pensar  nosso  objeto  de  estudo  em  relação  ao  seu  contexto,  demandou
considerar diversos elementos anteriores ao recorte proposto. Por exemplo, a vinda de José
Freyesleben (pai de Curt) para Curitiba no final do século XIX e a prosperidade alcançada
com uma loja de tecidos finos localizada no coração da ainda pequena cidade das décadas de
1900-30 fez parte de uma das alíneas da história paranaense: a política imigracionista.16 O
estabelecimento  do  pintor  norueguês  Alfredo  Andersen  na  cidade  nos  primeiros  anos  da
década de 190017 é outro momento importante tanto para o futuro desenvolvimento artístico de
Freyesleben (o norueguês foi o único professor de pintura na vida de Curt e uma de suas
principais referências), quanto para a constituição do meio artístico em Curitiba. Enquanto
mantinha sua própria escola de desenho e pintura, frequentada nas duas primeiras décadas do
século  XX,  por  muitos  dos  que  viriam a  ser  tornar  grandes  nomes  das  artes  plásticas  no
Estado18, Andersen também propôs projetos em prol da criação de uma instituição pública de
ensino de artes para todos os níveis, ainda que sem sucesso, o que verificamos por meio da
análise das entrevistas que o norueguês concede à Valfrido Pilotto, descrevendo em detalhes
aspectos relevantes sobre a falta de incentivos culturais dos setores políticos nas primeiras
décadas no estado. 19 Assim, finalizamos o primeiro capítulo apontando  que, se algumas das
posições de Freyesleben explicitadas em seus textos críticos ainda no início da década de 1940
parecem um tanto conservadoras a primeira vista, como quando ele propõe a criação de uma
comissão de artistas para “fiscalizar” o “diletantismo” no mercado da arte20 - numa reflexão
mais profunda, interpretamos tais posições, como parte da inquietação de Curt com as difíceis
condições financeiras de que dispunham os artistas plásticos neste período, os quais contavam,
sobretudo, com o apoio do Estado, por meio dos incentivos e premiações para sobreviver.
Logo,  a  importância  que Curt  atribui  ao  Estado como fomentador  das  artes,  demonstra  a
sintonia dele em relação aos problemas culturais de sua época. Mesmo a sua opção por uma
linguagem rebuscada ao longo de suas explanações críticas21, muito mais do que um simples
sinal de  “academicismo” elitista, pode ser concebida como decorrente da sua educação em
um ambiente social "elevado". De acordo com Fédora Pernetta, sobrinha de Freyesleben, José
Freyesleben era um homem culto, em cujo salão de jantar "figuras” políticas e intelectuais
importantes do meio social curitibano, eram assíduas.22

O segundo capítulo, portanto, tem como foco de análise as atividades desenvolvidas
por Freyesleben nas diversas esferas deste meio  artístico em processo de amadurecimento,
pois, conforme Freitas e Leão, desde o fim da década de 1940, se observa, já com a revista

15 Idem, p. 90
16 “A importância política da imigração no Paraná é de duas ordens: a primeira, pelo povoamento do território, 
diversificação das atividades econômicas e decisiva contribuição à urbanização, fatores que cooperam para o 
crescimento de receitas públicas; a segunda, de se formar no Paraná, [...], a primeira classe média [...] (composta 
por pequenos proprietários rurais, artesãos e comerciantes), segmento que, pela sua presença, concorre para a 
democratização da propriedade e do poder.” MAGALHÃES, Op. Cit., p. 32
17 Alfredo Andersen foi um pintor norueguês, cuja formação remetia à Academia de Belas Artes de Oslo e à 
Academia Real de Belas Artes de Copenhague, além de uma estadia em Paris. Sua fixação em Curitiba ocorre 
entre 1902 e 1903. PILOTTO, Valfrido. O acontecimento Andersen, Curitiba: Mundial, 1960
18 DE BONA, Theodoro. “Curitiba: Pequena Montparnasse”. Curitiba: Imprimax Ltda, 1982
19 RUBENS, Carlos Andersen, pai da pintura paranaense. Curitiba:Fundação Cultural, 1995, p. 43-45. Apud. 
PROSSER, Op. Cit., p 117-118
20 FREYESLEBEN, Waldemar Curt. Um pouco de arte – Arte-Diletantismo=Chantagem, Comércio do Paraná, 
Curitiba set. 1943
21 FREYESLEBEN, W. Curt. O Dia, 25 dez. 1948; EMÍLIO, Alfredo. “Sobre o Primeiro Salão Paranaense”, O 
Dia, 11 nov. 1944; FREYESLEBEN. “5º Salão Oficial de Belas Artes”, O Dia, Curitiba, 25 dez. 1948.
22 PERNETA, Fédora Freyesleben. Entrevista concedida à Alice Freyesleben, Curitiba,  20 mar. 2014



Joaquim (1946-48) um tentativa de “superação do provincianismo cultural”. De acordo com os
autores, tal preocupação também permeou o meio político.23 Primeiro sob a administração do
interventor  Manuel  Ribas,  resultando na  criação do Salão Paranaense de Belas  Artes  em
1944; depois com Lupion e seu intento de “libertar o Paraná de seu isolamento provinciano”
e ao longo da década de 1950 à 1960, quando, propiciada pela expansão do café no norte do
Estado, a ideia de modernização acompanha o projeto de industrialização do Paraná levado a
cabo  pelos  governos  de  Munhoz  da  Rocha  (1951-55)  ao  de,  Ney  Braga  (1961-65).24 A
fundação da EMBAP em 1948 ocorre neste período em o Estado assume o papel de principal
mecenas na cidade.25 

Freyesleben  foi  nomeado  para  a  equipe  de  professores  fundadores  da  EMBAP,
assumindo a disciplina de  “perspectiva e sombra” em 1948.26 Quatro anos antes integrou o
júri da primeira edição do Salão Paranaense de Belas Artes.27 Passou, então, a dividir seu
tempo entre a pintura, a docência e a crítica. Ou seja, as atividades protagonizadas por Curt
Freyesleben  no  meio  artístico  da  cidade  estão  vivamente  envolvidas  neste  contexto  de
transformação  urbana.  Sob  tal  prisma,  questionamos  a  predominância  da  referência
“discípulo de Andersen”, de fato, não há nela qualquer equívoco, visto que Curt Freyesleben
frequentara às aulas do mestre norueguês, mas não acreditamos que um artista que contou com
11 participações no Salão Paranaense, sendo duas vezes premiado; além de ter feito parte de
três júris do certame, e de ter exposto algumas de suas obras no Museu Nacional de Belas
Artes no Rio de Janeiro28, possa ser essencialmente (e somente) definido como um discípulo.
Em nossa opinião, fica claro que a escolha de Curt Freyesleben como um dos professores do
grupo fundador da EMBAP e o reconhecimento de sua qualidade pictórica por importantes
críticos de arte29, o coloca além do verbete “discípulo”, a despeito do mérito estético de suas
obras. O exame de depoimentos de seus ex-alunos que foram publicados em jornais do Paraná
após  seu  falecimento,  em  maio  de  1970,  igualmente  nos  auxiliou  o  perceber  como  um
formador de tendências estéticas entre jovens artistas.30 Logo, nos interpelamos: como um
respeitado e querido professor da EMBAP que lecionou por mais de vinte anos influenciando
gerações de novos pintores, poderia figurar nos trabalhos historiográficos (manuais de arte
paranaense  como  o  Adalice  Araújo,  por  exemplo)31 apenas  como  “discípulo”?  Assim,  no
terceiro  capítulo,  partimos  para  análise  de  algumas  de  suas  pinturas e  prosseguimos
interpretando seus textos críticos32 com o objetivo de ampliar nossa compreensão acerca das
razões que o levaram a ser considerado um pintor “acadêmico”, como expôs Loio Pérsio33,

23 Freitas, Op. Cit., p. 92-95; CAMARGO, Geraldo Veiga Leão. Escolhas abstratas- Arte e Política no Paraná 
(1950-1962). (Mestrado em História) UFPR, Curitiba, 2002
24 MAGALHÃES, Op. Cit., p.51-78.
25 Justino sintetiza a importância do financiamento estatal às movimentações artísticas “O Estado, por mais 
contraditório que pareça, ainda é uma garantia da liberdade de expressão, pois, em princípio, estaria menos 
comprometido com a questão da mercadoria do que as galerias particulares.” JUSTINO, Maria José. 50 anos do 
Salão Paranaense. Curitiba, PR: Funpar, 1995, p. 6
26 Convite impresso para o comparecimento às solenidades de inauguração da Escola de Música e Belas Artes do 
Paraná, em nome da Sociedade de Cultura Artística – Brasílio Itiberê. Disponível no setor de documentação 
Guido Viaro - Solar do Barão.
27 “1º Salão Paranaense de Belas Artes – As Comissões”, Gazeta do Povo, Curitiba: 02 fev. 1944
28 JUSTINO, Op.cit., p.15, 32, 38, 51, 70
29 MILLIET, Sérgio. O Estado de São Paulo, São Paulo, 06 fev. 1948 
30 Depoimento de aluno anônimo, Imprensa Oficial do Paraná, Curitiba, 5 abr. 1988 
31 ARAÚJO, Adalice Maria de. Dicionário das Artes Plásticas no Paraná, vol. I, Curitiba: Edição do Autor, 2006,
p. 936
32 Muitos deles assinados com o pseudônimo Alfredo Emílio em homenagem a Andersen.
33 Por que os dois membros da Comissão Julgadora, [...] são ambos acadêmicos, bonzos reconhecidos, avessos à 
arte moderna [...] Especialmente de saber eleito o Sr. Freyesleben, essa notabilidade provinciana [...]? PERSIO, 
Loio. “O XIV Salão Paraense de Belas Artes ou a burrice oficializada”. O Estado do Paraná. Curitiba, 27 dez. 
1957



após o polêmico episódio envolvendo o Salão Paranaense de 1957.34 Contudo, contrariamente
às palavras de Pérsio, o exame pormenorizado de tal documentação nos mostrou elementos
que distanciam Freyesleben de uma atitude conservadora em relação às artes. Sua contínua
atenção com a divisão “Sala Livre” no Salão Paranaense – destinada a “novíssima geração de
pintores”35 e seus elogios a uma série de artistas considerados “modernos” como Guido Viaro
e ao próprio Loio Pérsio  36 – revelaram uma postura, no mínimo mais arejada por parte de
Freyesleben quanto às aspirações modernas dos artistas locais, do que as acusações de Pérsio
apontam.  Da  mesma  maneira,  o  uso  do termo acadêmico37 para  descrever  sua  produção
pictórica  homogeneíza  e  simplifica  sua  trajetória  de  buscas  e  experimentações  formais.  A
análise da composição “O sósia”, de 1946, serve de reforço para nossa argumentação. A obra
que alcançou a premiação máxima do Salão Paranaense de 1956 é um autorretrato, que, ainda
caracterizado  por  certo  objetivismo  visual,  engendra  particularidades  como  o  júbilo  no
empastamento e a rejeição ao traço, técnicas características do pintor que permitiram-lhe certa
diluição da forma e liberdade de tons. Talvez por seu devotamento à Andersen e pela ausência
de ousadia em suas obras, em termos semânticos - dedicou-se à pintura de retratos e paisagens,
gêneros tradicionais – seu nome não tenha figurado entre os “pintores modernos”. Mas, sua
contínua pesquisa artística e arejamento estético, além do contato com inúmeras gerações de
novos  pintores  através  da  docência  na  EMBAP, o  mantiveram curioso  e  aberto  às  novas
poéticas  até  o  final  de  seus  dias.  Portanto,  pretendemos com a realização desta  pesquisa,
contribuir para a historiografia da arte paranaense, uma vez que procuramos empreender um
desvencilhamento de rótulos  recorrentes e  levantar  as condições culturais  vividas  por este
importante agente cultural, como as fontes apontaram; preocupações que até então não haviam
sido contempladas  em âmbito acadêmico.  Visamos ainda,  ampliar  a  gama de estudos que
relacionam a formação de um meio artístico em Curitiba e os projetos de modernização urbana
propostos  pelas  elites  dirigentes  do Estado,  uma vez  que,  como já  citado,  a  produção do
aparato  simbólico  e  histórico  cultural  condizente  com  tais  projetos  está  indissociada  das
atividades imanentes do próprio meio artístico.

34 Seguindo-se a divulgação dos premiados no XIV Salão, inaugurado em 19 de dezembro de 1957, os jovens 
artistas empenhados em promover uma produção afastada dos padrões defendidos pela Escola de Belas Artes e 
pelos sucessivos júris dos Salões anteriores retiram os poucos quadros aceitos pela comissão. Paul Garfunkel 
rasga sua Menção Honrosa e após bate-boca com a segurança e com o Diretor do Departamento de Cultura, 
acabam mostrando seus trabalhos em uma outra sala da Biblioteca Pública com o nome Salão dos pré-julgados. 
"Revoltados os pintores do Paraná". Gazeta do Povo, 21 dez. 1957
35 EMÍLIO, Alfredo. “Sobre o Primeiro Salão Paranaense”, O Dia, Curitiba, 11 nov. 1944
36 EMÍLIO, Alfredo. “Artistas e pintores nossos que não participaram do 8º Salão Paranaense de Belas Artes”, 
1952. Disponível no setor de documentação do MAC-PR. “Encadernado do XVIII Salão Paranaense”
37 Vale lembrar que a alcunha de “acadêmico” era atribuída a alguns artistas locais de forma genérica, visto que 
nem sequer havia uma Academia de Artes em Curitiba. De forma ampla e geral, o termo acadêmico empregado 
no campo das artes pictóricas remete à características como fidelidade com princípios e proporções de 
representação mimética da natureza e à continuidade de valores estéticos atrelados às normas difundidas pelas 
Academias de Arte européias do século XIX e aos modelos de grandes “mestres” do passado.
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Relacionar educação, história e cinema não é novidade, debater os usos do cinema para a
compreensão  historiográfica  dos  discentes  é  tão  antigo  quanto  à  existência  das  primeiras
máquinas de projeção. Transmitir a história escrita de forma imagética e sonora sempre estiveram
ligadas as ambiciosas pretensões dos diretores cinematográficos desde o início do século XX.1

Não existe maneira de se negar que os avanços da indústria audiovisual durante o século passado,
que por mais que não estejam disponíveis a todos igualmente, revolucionaram a comunicação, a
informação  e  imprimiram  novas  formas  de  se  fazer  e  pensar  a  educação.2 Inseridos  nesse
turbilhão de informações que o instrumento audiovisual fílmico traz, inúmeros pesquisadores,
historiadores, pedagogos e professores das mais diversas áreas se debruçam sobre essa relação
entre educação e cinema.

A temática referente a utilização do cinema com a educação em sala de aula remete a
invenção  do cinematógrafo,  no  Brasil  já  encontramos  estudos acerca  “sobretudo na  primeira
república  (1889-1930),  quando  foram  objeto  da  reflexão  pedagógica.”3 A  “ferramenta
pedagógica” do cinema esteve nas pautas de grandes intelectuais ligados ao movimento da Escola
Nova. Estes intelectuais já apontavam o “forte potencial do cinema na educação das crianças e
jovens da época”4.  A grande preocupação dos pensadores  escolanovistas era como instruir  os
professores quanto ao uso do cinema em sala de aula, visto que, segundo Morettin, “o cinema
educativo,  entendido  como  um  importante  auxiliar  do  professor  no  ensino  e  um  poderoso
instrumento  de  atuação  sobre  o  social,  foi  debatido  e  defendido  por  muitos  pedagogos  e
intelectuais  paulistas  e  cariocas  nos  anos 20  e  30.”5 Entretanto,  nem toda  a  discussão  via  a
ferramenta  cinematográfica  com bons  olhos,  muitos  pesquisadores  fizeram grandes  ressalvas
quanto ao uso desse instrumento. Jonatas Serrano em seu “Como se Ensinar a História” de 1935,
apresentava os mesmo medos da atualidade em se trabalhar o audiovisual, como a metragem, as
suposições  infundadas  e  os  anacronismos.  Ainda  sobre  a  produção  acadêmica  a  respeito  da
utilização  do cinema  em sala  de  aula  a  atual  pesquisa  monográfica  contemplou  a  criação  e
extinção do INCE (Instituto Nacional do Sistema Educativo), a esfriada nas pesquisas acadêmicas
durante  o período da ditadura  militar  brasileira,  em contrapartida,  à  ebulição  de ideias  nesse
mesmo  campo  que  dominavam  as  universidades  dos  outros  países,  em  especial  a  grande

1 SOUZA, E. C de. Cinema e educação histórica: jovens e sua relação com a história em filmes. Tese (Doutorado
em Educação) Setor de Educação da Universidade Federal do Paraná. Curitiba,  2014.p. 25.
2HOLLEBEN, I. M. A. D.  de  S. Cinema  &  Educação: Diálogo  Possível.  Disponível  em:
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/462-2.pdf.   2007. p. 8 Acesso em: 16/09/2015.
3 RIBEIRO, B. de O.  L.;  CARVALHO, C. H. de;  SOUZA, S. T. de (orgs.).  Cinema e Ensino de História da
Educação. Campinas: Alínea, 2013.
4 PEREIRA, L.R. e SILVA, C. B da. Como utilizar o cinema em sala de aula? Notas a respeito das prescrições para
o ensino de  História.  Espaço  Pedagógico.  V.21,  n.  2,  Passo Fundo,  p.  318-355,  jul./dez.  2014 |  Disponível  em
www.upf.br/seer/index.php/rep   Acesso em: 06/10/2015.
5 MORETTIN, E. V. Cinema e história:  uma análise do filme Os bandeirantes. 1995. Dissertação (Mestrado em
Cinema) — Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, São Paulo. p.13.

http://www.upf.br/seer/index.php/rep
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/462-2.pdf.%202007


contribuição  dos  trabalhos  de  Marc  Ferro  uma  das  bases  fundadoras  para  se  relacionar  o
audiovisual e a história.6

Ainda  sobre  o  debate  acadêmico  da  utilização  do  cinema  em  sala  de  aula,  como
ferramenta pedagógica ao longo dos anos, principalmente, no Brasil temos entre 1996 à 1998 a
edição e publicação dos Parâmetros Curriculares  Nacionais que deram ênfase a utilização do
recurso  audiovisual  como  fonte  para  estudos  dentro  das  salas  de  aula  dos  ensinos  básico,
fundamental e médio integrando aos saberes escolares memória, estética, raciocínio e etc.7 Por
fim, considerando a existência de diversos artigos, dissertações e teses de variados historiadores
brasileiros sobre o tema apontamos a obra de 2003 por Marcos Napolitano “Como usar o cinema
na sala de aula”8, como uma obra referência que discute a relação entre o cinema e a sala de aula.

O conteúdo escolhido – Segunda Guerra Mundial – é contemplado pelo currículo escolar
bem como no manual didático adotado pelas escolas pesquisadas. A Segunda Guerra Mundial é
um dos  assuntos  recorrentes  tanto  na  produção  historiográfica,  quanto  na  produção  didática
escolar. Somado a isso, a temática é alvo de muitas publicações fictícias e sem compromisso com
o debate historiográfico, situação esta que interfere nas aulas de história da educação básica. O
assunto é  referendado nos  PCN’s e  nas  Diretrizes  Curriculares  Estaduais  (DCE’s)  do Paraná
relacionado ao conteúdo estruturante “Relações de Poder” e nos conteúdos básicos “Sujeitos,
Guerras e Revoluções”.9. 

A motivação que fez buscar outras possibilidades de como se trabalhar o cinema em sala
de aula, bebendo dos ideais de diversos estudiosos, historiadores e embasada nas possibilidades
permitidas  pelos  documentos  pedagógicos  oficiais  que  regem  a  educação  pública  brasileira
(PCN’s e DCE’s) partimos do pressuposto que a grande maioria dos alunos chega a escola, ao
nono ano (série  escolhida para a pesquisa) com experiências  relacionadas  à história,  ou seja,
pesquisas  atuais  que  comprovam  que  é  possível  encontrar  alunos  numa  mesma  fase  da
escolarização com apropriações diferentes dos conteúdos escolares, não é possível negar que o
aluno chega a escola tendo construído uma relação com a história por meio de fontes diversas:
filmes, história em quadrinhos, música, jogos eletrônicos e outros. A escolha por essa abordagem
também é resultado da prática de docência realizada durante a licenciatura nos anos de 2013-14. 

Esse  projeto  de  pesquisa  teve  como  principal  interrogação  analisar  até  que  ponto  a
presença da fonte fílmica com caráter histórico pode mobilizar a aprendizagem dos alunos sobre
um  quadro  geral  pré-determinado,  como  a  Segunda  Guerra  Mundial.  Para  responder  a
problemática da investigação foram delineados de forma geral o uso do cinema no ensino como
contribuição para a compreensão de jovens alunos. A primeira etapa do trabalho de campo foi a
realização  do  estudo  prévio  (nomeado  estudo  piloto)  onde  os  alunos  sob  orientação  da
pesquisadora  escolheram três  filmes  que na opinião  deles  melhor  representavam a II  Guerra
Mundial: O menino do pijama listrado10, A menina que roubava livros11 e o Capitão América: O

6 FERRO, Marc. O filme: uma contra-análise da sociedade? IN: LE GOFF, Jacques e NORA, Pierre (orgs.) História
– novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976; ____, Cinema e história. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992
;____, A manipulação da história no ensino e nos meios de comunicação São Paulo: IBRASA, 1983.
7RIBEIRO,  B.  de  O.  L.;  CARVALHO,  C.  H.  de;  SOUZA,  S.  T. de  (orgs.). Cinema e  Ensino de História  da
Educação. Campinas: Alínea, 2013.
8  NAPOLITANO, M. Como usar o cinema em sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003.
9 PARANÁ,  Governo  do.  Secretaria  de  Estado  da  Educação  do  Paraná.  Departamento  de  Educação  Básica.
Diretrizes Curriculares da Educação Básica – História. Paraná, 2008. P.90.
10 O MENINO do Pijama Listrado, Direção: Mark Herman. IMAGEM Filmes. EUA/Reino Unido, 2008. Som,
Color, Formato: 35mm.
11 A MENINA que Roubava Livros, , Direção: Brian Percival. Fox Filmes. EUA/Alemanha, 2014. Som, Color,
Formato: 35mm. 



primeiro vingador12.  O campo escolhido para a pesquisa foram duas escolas públicas da rede
estadual de ensino do Estado do Paraná, sendo a escola de Pinhais designada como Escola A e a
escola de Curitiba como Escola B. Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram alunos do nono ano
do ensino fundamental e para coleta de dados lançou-se mão da aplicação de dois instrumentos de
pesquisa, a saber, um sobre a relação dos alunos com o audiovisual na escola e outro sobre os
temas abordados nos filmes: Holocausto, III Reich e a participação estadunidense na Segunda
Guerra Mundial.  É necessário esclarecer  que na  Escola A,  segundo o professor, os alunos já
haviam estudado o conteúdo escolhido, enquanto que na Escola B, não haviam, até o momento
da aplicação do instrumento, não tiveram “aulas formais” sobre o assunto. Ao todo participaram
da pesquisa 42 estudantes com idades variando entre 13 e 17 anos, com a sua maioria (65%)
masculina.

Os estudantes responderam aos dois questionários na presença da pesquisadora. Entre as
questões contempladas no primeiro questionário destacamos aquela que perguntava aos alunos e
se eles gostam quando os professores levam os filmes e/ou documentários históricos para a sala
de aula, 100% dos alunos aprovam a escolha dos professores. Em outra questão foi perguntado
aos  alunos  se  eles  acreditam  que  os  filmes  apresentam verdades,  interpretações,  os  dois  ou
somente ficção, também foi contemplado no instrumento se os filmes que os estudantes assistem
em sala de aula são os mesmos que tem acesso em casa, via televisão e/ou internet. Para esta
questão 60% dos alunos responderam que os filmes que vêem fora da escola não correspondem
às escolhas dos professores. Igualmente foi questionado aos alunos se eles conseguem relacionar
os filmes vistos fora da sala de aula com o conteúdo ministrado em aula e 88% do total de alunos
responderam que sim. E, por fim, foi perguntado aos estudantes se consideravam importante a
utilização  do audiovisual  para  aprender  história,  onde  houve  somente  duas  negativas  e  uma
resposta deixada em branco.

Numa segunda intervenção, onde foi aplicado o segundo questionário que era composto
por três questões, cada uma referente a um filme e um contexto do período trabalhado. A opção
foi apresentar em cada uma das questões cinco palavras13 que tem ligação com o filme/período
relacionado e foi solicitado aos estudantes que numerassem de 1 à 5, sendo a de número 1 a que
melhor explicava o momento retratado e a última (número 5) que não se relacionava/aplicava ou
menos explicava o contexto fílmico/escolar. A questão número 1 fazia  referência  ao filme  O
Menino do Pijama listrado e ao Holocausto; A questão 2 ao filme A Menina que Roubava Livros
e ao período vivenciado na Alemanha denominado III Reich e por último O Capitão América – O
primeiro Vingador fazendo  alusão  a  participação  dos  Estados  Unidos na  II  Guerra  Mundial.
Sobre as respostas e conclusões a respeito do segundo instrumento a analise é feita da última
questão para a primeira.

 Para  os  alunos,  quando questionados qual  a  melhor  resposta  que caberia  na questão
relativa ao filme do Capitão América, os estudantes das duas escolas chegaram a uma conclusão
similar:  Propaganda,  sendo  68%  na escola  A  e  60%  na  escola  B,  ou  seja,  mesmo  sem  a
intervenção do professor os alunos que ainda não tinham estudado a Segunda Guerra Mundial
compreenderam que os  Estados  Unidos  utilizou-se  de  uma propaganda  para  juntar  fundos  e
convencer a população a unir-se à guerra, por uma razão maior. Na escola A nenhum aluno citou

12 CAPITÃO América: O Primeiro Vingador,  Direção: Joe Johnston. PARAMOUNT PICTURES. EUA, 2011.
Som, Color, Formato: 35mm.
13 Na questão um do instrumento foram apresentadas as palavras: Propaganda, Tecnologia, Armamento, Aliados e
Liberdade.  Na  questão  dois  as  palavras  apresentadas  foram:  as  palavras  escolhidas  para  o  trabalho  foram:
Obediência,  Nazismo,  Guerra,  Destruição  e  Medo e  na  questão  três:  Preconceito,  Extermínio,  “Solução  Final”,
Holocausto e Campos de Concentração.



Tecnologia; enquanto na escola B armamento e aliados não foram citados, dois pontos que virão
a ser abordados quando da explicação teórica sobre a Segunda Guerra pelo professor e presentes
nos manuais didáticos. Destacamos as respostas dos estudantes que reforçam a ideia do filme
enquanto propaganda: 

“Pelo  simples  fato de  que  é  mito o  Capitão América  e  que  é  propaganda para  os
Estados Unidos na guerra.” (Aluno escola A. Masculino – 15 anos).

“Isto é propaganda da briga entre o capitão América contra os nazistas para as pessoas
lerem e ir a guerra.” (Alunos escola B. Masculino – 15 anos).

A questão dois versava sobre o filme “A Menina que Roubava Livros”, esta foi a questão
que gerou maior variabilidade de respostas, todas as palavras obtiveram ao menos uma escolha
como a mais importante, entretanto, nas duas escolas o Nazismo teve a maioria das marcações
32% na Escola A e 35% na Escola B, contando com as seguintes explicações para a escolha:

“Nazismo, por que o filme retrata como a Alemanha via o nazismo e convivia com ele
ou seja como eles viviam com o nazismo.” (Alunos escola A. Masculino – 14 anos).

“Porque o Nazismo foi o principal ele dominou a Alemanha e fez com que os alemães
acreditassem na idéia do Fürer, que todos deviam lutar por ele, se fosse preciso fazer
guerra.” (Alunos escola B. Masculino – 14 anos).

A grande diferença entre essa questão e a sobre o filme Capitão América é que, em relação
às  demais  respostas,  todas  as  palavras  foram  escolhidas,  segue  abaixo  gráfico  para  melhor
visualização das respostas:

 

A  última  questão  analisada  relacionada  ao  filme  “O Menino  do  Pijama  Listrado”,
consegue responder, em diversos pontos, alguns dos questionamentos que fizeram com que esse
tema fosse escolhido para ser trabalhado no projeto monográfico. Nesta pergunta onde se obteve
a maior diferença entre os alunos da Escola A e Escola B. Faz-se necessário ressaltar que a única
palavra não citada por nenhum dos estudantes foi “Holocausto”, no entanto chamamos atenção
para o fato de que esta palavra esta presente nos manuais didáticos escolhidos por ambas escolas.
As respostas escolhidas  como as mais importantes ou que melhor explicam o audiovisual de
grande bilheteria  temos na  Escola  A 47% das  escolhas  para  “Campo de Concentração”. Na



Escola  B a  principal  escolha,  com 50% das  marcações,  foi  “Preconceito”,  utilizando-se  das
seguintes explicações:

“Campos  de  concentração,  eram  onde  os  judeus  ficavam  para  serem  mortos  ou
escravisados” (Alunos escola A. Masculino – 14 anos)

“Preconceito. Se não fosse o preconceito, a xenofobia, etc do partido nazista, não teria
existido os Campos de Concentração.” (Alunos escola B. Masculino – 13 anos)

Como considerações preliminares o estudo permitiu com essas respostas refletir sobre a
importância da utilização do cinema como fonte para aprendizagem histórica. É válido, deve estar
presente nas aulas de história e, principalmente,  o professor deve sempre avaliar qual tipo de
filmes e a relação prévia do aluno com o tema abordado pelo filme, trabalho que vem sendo
discutido há muitos anos pelas professoras Isabel Barca e Maria Auxiliadora Schmidt sobre a
cognição histórica e a elaboração de condições para atividades que valorizem uma aprendizagem
significativa com base naquilo que o aluno vivencia previamente.14 Na pesquisa realizada foi
possível perceber que cada estudante revela uma resposta condizendo com a experiência prévia
que possuía. Esta relação pode ser melhor percebida ao analisar o resultado obtido na questão
acima onde os estudantes  que não haviam estudado formalmente  a  Segunda Guerra mundial
destacaram no que seria  a  “origem do problema”,  ou seja,  no Preconceito,  enquanto  que os
estudantes que já haviam recebido orientação do professor atentaram-se para o “problema em si”,
ou seja, a consequência do preconceito. Essa resposta demonstra o quanto é importante que os
professores  utilizem,  como  citado  por  Marcos  Napolitano,  “um  conjunto  de  mediações
pedagógicas antes e depois do filme”,15 para que a aprendizagem histórica seja mobilizada através
dessa fonte. O percurso realizado nos permitiu refletir e também acreditar que o uso de fontes no
ensino de história é capaz de mobilizar os alunos como também inseri-los na especificidade do
conhecimento  histórico.  Também vale destacar  que as  ideias  que os alunos carregam precisa
encontrar espaço em sala de aula. 

14 CAINELLI,  M.  A  escrita  da  história  e  os  conteúdos  ensinados  na  disciplina  de  história  no  ensino
fundamental. - Educação e Filosofia Uberlândia, v. 26, n. 51, p. 163-184, jan./jun. 2012. P.176.
15  NAPOLITANO, M. Como usar o cinema na sala de aula. São Paulo: Contexto, 2003. p39.



A REPRESENTAÇÃO DO REAL EM UM ESPELHO DE PAPEL: A REPORTAGEM
FOTOGRÁFICA NA REVISTA A BOMBAEM CURITIBA (1913)

Autora: Luana Camargo Genaro
Orientadora: Rosane Kaminski
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A revista periódica ilustrada, humorística e literária, A Bomba, produzida em Curitiba
no ano de 1913, publicou textos, charges, fotografias e propagandas no decorrer das suas 20
edições.  Por  meio  do  humor  a  revista  satirizou  e  criticou  diversos  temas  relacionados  à
sociedade curitibana  da época.  Ao mesmo tempo,  a  publicação de fotografias  em preto e
branco documentou personalidades de prestígio social, vistas da cidade, vistas da natureza e
acontecimentos diversos. Nas duas maiores reportagens fotográficas que publicou, contendo
nove  fotografias  cada,  a  revista  divulgou  o  registro  pela  imagem  técnica  de  dois
acontecimentos:  a  explosão no armazém da  Estrada  de  Ferro em Curitiba  e  o  funeral  de
Brasílio Itiberê da Cunha, um diplomata paranaense. 

As  duas  maiores  reportagens  fotográficas  publicadas  pela  A Bomba constituem  o
objeto  de pesquisa  e  as  18  fotografias  que  compõe  a  série,  a  fonte  histórica  do trabalho
monográfico  em questão.  Os  registros  fotográficos  podem ser  encontrados  em diferentes
lugares, como em acervos públicos ou privados, álbuns e livros. A revista é um desses lugares.
A fotografia ao ser usada pela revista que a reproduz, mergulha a imagem na especificidade
da condição material, gráfica e discursiva de suas páginas. Essa particularidade influenciou
diretamente a construção do raciocínio condutor da análise.

Como se trata da fotografia  na revista, primeiro procurou-se identificar os elementos
característicos  de  A Bomba para  depois  analisar  as  duas  maiores  reportagens  fotográficas
impressas em suas páginas.  A identificação do alinhamento de ideias em que se pautou a
produção da revista considerou o âmbito intelectual curitibano na Primeira República.  Em
seguida, a análise das reportagens fotográficas, sob a ótica da análise de discurso, segundo as
reflexões de Eni P. Orlandi1, e com o apoio dos estudos sobre a imagem de Jaques Aumont2 e
Boris  Kossoy3,  foi  balizado pelo posicionamento  ideológico identificado na revista  e pelo
contexto histórico no qual estava inserida a publicação.

A Bomba usou  as  fotografias  pela  linguagem  da  reportagem  fotográfica  e,pese  a
responsabilidade do fotógrafo na captação da imagem, ao figurarem nas páginas da revista,
entende-se,  tornaram-se  parte  do  periódico.  Sendo  assim,a  pesquisa  monográfica  buscou
responder  de  que  posição  (ideológica,  social)  material  (real)  falam  os  sujeitos  que
compuseram  A  Bomba e  que  efeitos  de  sentidos  são  aí  produzidos  pelas  reportagens
fotográficas produzidas pela revista.

A revista A Bomba durou sete meses ao longo de 1913 em Curitiba, portanto, esse é o
recorte temporal e espacial da presente monografia. Porém, para melhor compreender o uso
da fotografia pela imprensa considerou-se necessário o retorno ao século XIX e a constatação
das  mudanças  no  fotojornalismo no período do entre  guerras  na  Alemanha.  A prática  da
reportagem fotográfica pela revista A Bomba localiza-se em meio a um processo de mudanças
no uso da fotografia pela imprensa. A sua produção não é igual à realizada no século XIX,
mas também não é a mesma encontrada após os anos 1920-30. Todavia, apresenta traços tanto
de uma quanto da outra época e resulta em uma produção com características próprias. Isso

1 ORLANDI, Eni P. Análise de Discurso – Princípios e Procedimentos. 8ª edição. Campinas, SP: Editora 
Pontes, 2009.
2 AUMONT, Jacques. A imagem. 16ª edição. Campinas, SP: Papirus, 2012. (Série Ofício de Arte e Forma).
3 KOSSOY, Boris. Fotografia & História. 4ª edição ampliada. São Paulo: Ateliê Editorial, 2012.



não significa afirmar que A Bomba inventou uma nova prática fotojornalística, não é isso, a
intenção  é  deixar  claro  que  se  trata  de  uma  escolha  metodológica  para  compreender  a
produção da revista. A partir daquilo que elanão é delinear o que ela é. A necessidade de tal
postura decorreu da falta de pesquisa densa na literatura sobre o uso da fotografia na imprensa
curitibana no início do século XX.

O uso da fotografia  como fonte para a construção do conhecimento histórico pelo
historiador, segundo Maria E. L. Borges tornou-se possível com a mudança no paradigma da
historiografia metódica para o paradigma proposto pela historiografia francesa do grupo dos
Annales. No decorrer do século XX, o conhecimento histórico deixou de ser pensado como
dado natural para ser entendido como conteúdo cultural sujeito a interpretações4.

A revista  é  pensada  como  um  dispositivo5com  materialidade  própria.  Dispositivo
porque é o meio pelo qual a técnica e tecnologia dos métodos de impressão possibilita  a
reprodução das fotografias, e serve de suporte para a imagem técnica ser difundida e acessada
por leitores em determinada época e lugar. A materialidade6 própria da revista a distingue na
forma e no conteúdo de outros impressos, por exemplo, o jornal, o livro e o almanaque.

Boris Kossoy define fotografia  como sendo “uma representação plástica (forma de
expressão visual) indivisivelmente incorporada ao seu suporte e resultante dos procedimentos
tecnológicos que a materializaram”7. Pois, a fotografia não existiria sem as condições técnicas
específicas que possibilitam a sua produção. Trata-se de um objeto-imagem, um artefato cuja
estrutura permite identificar as características técnicas correspondentes à época em que foi
produzida.  O  original  fotográfico  corresponde  à  fonte  primária,  é  um  objeto-imagem  de
primeira geração. A sua reprodução integral, seja uma fotografia, impressão, ou reprodução
em periódico de qualquer época posterior, é uma fonte secundária, definida por Kossoy como
um objeto-imagem de segunda geração8.

O registro de um fragmento selecionado do real, a primeira realidade, origina através
da fotografia uma segunda realidade, entenda-se a realidade do documento. No raciocínio de
Kossoy, independentemente de o historiador utilizar a fonte primária ou secundária, objeto-
imagem de primeira ou segunda geração respectivamente, o que terá em mãos será a realidade
do documento, uma segunda realidade, autônoma por excelência, resultado do registro de um
instante que “permanecerá para sempre  interrompido e  isolado na bidimensão da superfície
sensível”9.

A partir dessas questões, a monografia foi estruturada em quatro capítulos. No capítulo
1 encontra-se a discussão sobre a fotografia no século XIX e sua condição de  fotografia-
documento, como define André Rouillé10. Em seguida, abordou-se o conceito de  moderno,
segundo Jacques  Le  Goff11,  em relação  ao  contexto  da  Primeira  República  brasileira,  de
acordo com José Murilo de Carvalho12. A fotografia-documento, para Rouillé, refere-se ao
aspecto documental da imagem técnica no sentido de ser detentora da verdade e equivaler ao

4 BORGES, Maria Eliza Linhares. História & Fotografia. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p. 16-17.
5 AUMONT, Jacques. Op. cit., p. 139.
6 BENETTI, Marcia. Revista e jornalismo: conceitos e particularidades. In: TAVARES, Frederico de Mello B.; 
SCHWAAB, Reges (orgs.). A revista e seu jornalismo. Porto Alegre: Penso, 2013, p. 44-57, p. 51.
7 KOSSOY, Boris.Op. cit., p. 42.
8Ibidem, p. 42-44.
9Ibidem, p. 46. Grifo de Kossoy.
10 ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Editora Senac São Paulo,
2009.
11 LE GOFF, Jacques. Antigo/Moderno. In: História e Memória. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012, p. 
167-199.
12 CARVALHO, José Murilo de. Pontos e Bordados – escritos de História e Política. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 1998.



objeto representado13. Tal concepção imperou por aproximadamente um século e meio,  do
século XIX ao XX14. Para Carvalho, a modernidade que se desenrolou no cenário brasileiro no
final do século XIX foi uma experiência distinta do “modelo clássico” representado pelo caso
anglo-saxão15.  A  força  da  tradição  esteve  em  permanente  choque  com  os  valores  da
modernidade que permeava as mentes da parcela mais abastada da população16. A análise de
Carvalho atravessa a discussão histórica acerca do embate entre antigos e modernos. Segundo
Jacques Le Goff, o par antigo/moderno é uma oposição em que os “antigos” defendem a
tradição e os “modernos” anseiam pela inovação17.

No capítulo 2 a discussão prossegue em torno da temática do uso da fotografia com
enfoque ao seu vínculo com a imprensa. Como também, a história da imprensa no Brasil e no
Paraná e o contexto de combate de ideias em Curitiba na Primeira República.De acordo com
Jorge Pedro Sousa o fotojornalismo surgiu no século XIX18 e sofreu grande transformação no
período entre  guerras  na  Alemanha,  por  volta  dos  anos 1920-3019.  De tal  forma,  o  autor
denomina a prática do fotojornalismo anterior a esse período de proto-fotojornalismo e o de
fotojornalismo moderno para se referir aos anos posteriores. Helouise Costa utiliza os termos
fotografia de imprensa e fotojornalismo para diferenciar o uso da fotografia na imprensa antes
e depois dos anos 193020. 

Na imprensa  brasileira,  Nelson Werneck  Sodré  localiza  em fins  do  século  XIX o
começo  de  mudanças  lentas  e  progressivas  nos  jornais.  No decorrer  do  processo,  com a
divisão na paginação dos jornais, as colaborações literáriasdeixaram de ocupar todo o jornal
para  constituir  matéria  à  parte.  Era  o  esboço  dos  suplementos  literários.  Para  Sodré,  as
transformações  estavam associadas  à  divisão  do trabalho e  influenciou  a  proliferação  das
revistasilustradas. Com os jornais se caracterizando como imprensa, os literatos encontraram
refúgio nas revistas, nessa fase, predominantemente literária21.

A Bomba recebeu colaborações de membros do círculo literário curitibano e alguns
deles  foram  encontrados  nas  fotografias  publicadas  pela  revista.  Por  isso,  para  melhor
entendimento do lugar ocupado pelo periódico no âmbito das ideias, percebeu-se necessário
considerar o contexto intelectual de Curitiba na Primeira República. Segundo Etelvina M. de
C. Trindadeos literatos utilizaram a imprensa para difundir sua produção22, mas não estavam
sozinhos.Curitiba à época era uma cidade polêmica, uma mistura de “nacionalidades, crenças
e opiniões”. Segundo a autora, “Republicanos idealistas, católicos conservadores, maçons e
espíritas,  feministas  e  antifeministas”,  todos  disputaram“o  predomínio  do  pensamento  da
urbe, envolvendo-a em um pródigo confronto de ideias.” A maçonaria e o neopitagorismo
associavam-se  em  termos  éticos  e  morais  ao  “livre-pensamento,  ao  ocultismo  e  ao
simbolismo”. E o anticlericalismo confrontava com a reação católica23.

13 ROUILLÉ, André. Op. cit., p. 31.
14Ibidem, p. 27.
15 CARVALHO, José M. de. Op. cit., 1998, p. 107.
16Ibidem, 1998, p. 119-120.
17 LE GOFF, Jacques. Op. cit., p. 167.
18 SOUSA, Jorge Pedro. Uma história crítica do fotojornalismo Ocidental. Chapecó: Grifos; Florianópolis: 
Letras Contemporâneas, 2000, p. 25-27.
19Ibidem, p. 69.
20 COSTA, Helouise. Da Fotografia de Imprensa ao Fotojornalismo. In: Acervo: revista do Arquivo Nacional, 
Rio de Janeiro, v. 6, n. 1-2, p. 75-86, Jan./Dez. 1993. Disponível em: 

< http://www.arquivonacional.gov.br/media/v6_n1_2_jan_dez_1993.pdf >. Acesso em: 22/10/2015, p. 
75.
21 SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 1983, p. 
297.
22 TRINDADE, Etelvina Maria de Castro. Clotildes ou Marias: mulheres de Curitiba na Primeira República. 
Curitiba: Fundação Cultural, 1996, p. 20.
23Ibidem, p. 105.



No capítulo 3 o tema é  A Bomba. Rosane Kaminski afirma que em 1880 despontou
uma indústria gráfica em Curitiba24. Mas foi a partir de 1900, impulsionado pelo aumento das
“empresas gráficas especializadas, que se intensificou um circuito de produção e circulação de
revistas” na cidade,  e muitas  delas  com o apoio da “publicidade  comercial”25.  Segundo a
autora, mais de 60 títulos de revistas e almanaques foram publicados em Curitiba entre os
anos de 1900 e 192026. A Bomba foi uma delas. 

A revista  se autodenomina independente  nas suas  “feições  religiosas  e  políticas”27,
porém, no trato de diferentes temáticas os seus pressupostos políticos e ideológicos tornam-se
visíveis. A partir de cinco temas recorrentes na revista e a maneira como foram abordados nas
diferentes linguagens (escrita e visual) tornou-se possível estabelecer os sentidos e na relação
com a sua exterioridade, ou seja, o contexto histórico, identificar o discurso e o alinhamento
de  ideias  da  publicação.  Os  cinco  temas  foram:  a)  clero;  b)  autoridades;  c)  bondes,
automóveis, eletricidade, água; d) instituição de ensino; e) intelectuais. Em síntese, na maioria
dos temas  a  abordagem pelos  textos  e  charges  seguiu uma linha  e  a  fotografia  outra,  na
primeira a sátira e a crítica, na segunda a documentação, respectivamente. 

As sátiras  ao clero nos textos  e charges e  a sua total  omissão nas 107 fotografias
reproduzidas pela revista produzem um discurso que se alinha ao anticlericalismo.Ao satirizar
a autoridade pelos textos e charges, e ao mesmo tempo afirmar a sua presença pela fotografia,
reforça a preocupação da revista com a manutenção da ordem pelo uso de mecanismos de
controle social por meio da ação do Estado. Os bondes elétricos, automóveis, eletricidade e a
crítica à falta de água são temas relacionados ao desenvolvimento urbano nas cidades,  ao
progresso  pela  técnica  e  tecnologia.  A inauguração  de  escolas  e  a  existência  de  uma
universidade  reforçam  o  idealda  educação  laica  e  o  desenvolvimento  do  pensamento
científico.  A  presença  da  intelectualidade  paranaense,  em  particular  de  literatos
comprometidos  com o grupo anticlerical,  os  livre  pensadores,  republicanos  defensores  da
educação laica, reflete a vinculação dos responsáveis pela revista com esse grupo e as ideias
que preconizavam.

É possível  considerar  que arevista  A Bomba estava  comprometida  com o ideal  de
moderno do período correspondente a Primeira República brasileira e concepções ideológicas
e políticas semelhante a da intelectualidade formada pelos literatos na capital paranaense. No
plano político, o republicanismo e a presença de um Estado forte, e no plano ideológico, o
alinhamento ao cenário local de oposição ao clericalismo, à defesa da educação laica e do
livre  pensamento.  O  desenvolvimento  das  áreas  urbanas  com  o  apoio  da  técnica  e  da
tecnologia afirma o ideal de cidade moderna. Ao tratar dessas questões com foco no Paraná e,
particularmente  em  Curitiba,  onde  a  revista  era  produzida,  com  escritores,  chargistas  e
fotógrafos da cena local, A Bomba evidencia seu caráter de publicação regionalista.

A  análise  das  reportagens  fotográficas  escolhidas  como  objeto  central  de  estudo
encontra-se no capítulo 4. A reportagem fotográfica sobre a explosão nos armazéns da Estrada
de  Ferro  é  composta  por  imagens  de  gênero  documental  na  qual  a  autoridade  está
constantemente presente. A fotografia vai ao encontro do anseio dos discursos oficiais e das
preocupações do governo de Carlos Cavalcanti  em transformar a cidade e mostrar  que as
ações do poder público na perspectiva da administração e da segurança pública estão ativas
para garantir a ordem social e tornar Curitiba uma capital moderna. 

24 KAMINSKI, Rosane. A presença das imagens nas revistas curitibanas entre 1900-1920. Revista 
Científica/FAP, v. 5, p. 149-170, 2010. Disponível em: 
<http://www.fap.pr.gov.br/arquivos/File/Revista_cientifica_5/revista5_Rosane_Kaminski.pdf> Acessado em: 
Julho/2013, p. 150.
25Idem.
26Idem.
27 A Bomba, 12 de junho de 1913, Anno I, n. 3.



As duas fotografiasproduzidas pelo amador fotógrafo Snr. Cancela e, principalmente,
os  outros  sete  registros  de  autoria  de  Arthur  Wischral,  que  compuseram  a  reportagem
fotográfica  sobre  a  explosão,  na  ótica  da  fotografia-documento,  como  conceitua  André
Rouillé, torna o discurso da presença da autoridade imponente. Pois, está pautado na ideia de
verdade  documentada  pela  imagem  técnica  e  difundido  na  linguagem  da  reportagem
fotográfica por um veículo da imprensa. Independentemente das vozes dissonantes, lá estão
registrados o governador, a polícia, o corpo de bombeiros, o caminhão com os trabalhadores
da Comissão de Melhoramentos do município e a organização da multidão diante do local do
acidente  como  símbolo  da  competência  dos  oficiais  da  segurança  pública  e  da  força
ordenadora do poder público que age de maneira eficaz e com prontidão. 

A reportagem fotográfica, com duas fotografias de Arthur Wischral (as outras sete não
se sabe a autoria), acerca do funeral de Brasílio Itiberê da Cunha narra a história do funeral de
uma  personalidade  ligada  ao  poder  político  do  Paraná  e  do  país.  O  defunto  ilustre  é  o
personagem principal,  mas sua história  é  percebida  pela  ótica do produtor  da reportagem
fotográfica.  O “funeral de Estado”28 registrado pelas lentes do fotógrafo e apropriado pela
revista resultou em uma abordagem exclusivamente cívica do acontecimento. 

Pela cobertura jornalística dos jornais A República e o Diário da Tarde, do dia 26 de
setembro de 1913, apreende-se o envolvimento da igreja católica no rito fúnebre. Não consta
na reportagem fotográfica qualquer menção ao elemento religioso. A relação da igreja católica
com o funeral de Brasílio Itiberê foi completamente omitida pela revista. Mantendo o padrão
encontrado nas fotografias reproduzidas em todas as suas edições, nas quais não há símbolos
ou  elementos  relacionados  ao  poder  religioso.  Em  contrapartida  o  elemento  cívico  é
constante. O cruzeiro Tiradentes, embarcação que transportou o corpo do diplomata, pertencia
a Marinha brasileira; a ação policial na contenção e controle dos curiosos, o povo; a bandeira
nacional cobrindo o caixão de Brasílio Itiberê da Cunha; os oficiais fardados; a presença das
autoridades do poder público; e a imagem que se criou do próprio falecido, uma personalidade
de prestígio social, um filho da pátria. 

Por meio da reportagem fotográfica, a revista compartilhou o esforço do poder público
na produção de um funeral de Estado que permitiu a “mobilização simbólica”na construção de
um herói cívico29 em prol da legitimação do regime republicano, do poder político estadual e
do fortalecimento da ordem social ao fazer de Brasílio Itiberê um exemplo a ser seguido. 

As duas maiores reportagens fotográficas publicadas pela revista resultaramno uso da
imagem técnica como um espelho de papel da sociedade da qual participava. Entretanto, papel
não reflete nada, no papel se constrói, produz, inventam-se realidades, por textos ou imagens.
Na  prática  da  reportagem  fotográfica  A  Bomba afirmou  seu  posicionamento  político,
ideológico,  social  e  cultural  na  produção  de  discursos  em  meio  às  concepções  de
modernidade, ordem e progresso na Curitiba da Primeira República.

28 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991, p. 158-159.
29 CARVALHO, José Murilo de. Formação das Almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990, p. 55.
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A criação de um grupo teatral que pertencesse ao Teatro Guaira estava na lei n.º 2.382
de 10 de maio de 1955 que previa a organização da Fundação Teatro Guaira, esse intento,
porém só seria realizado em 1956, em virtude da preocupação com a frequência sempre baixa
de  público  aos  espetáculos  devido  aos  elevados  preços  dos  ingressos.  Fábio  Laynes,
superintendente do teatro na época, iniciou uma campanha de popularização dos preços dos
ingressos, a partir do slogan "teatro a preço de cinema”  1, onde buscava superar acusações
feitas à diretoria do teatro de elitizar o público e dificultar o acesso do palco aos grupos locais.

Dessa forma, a criação do grupo de Teatro Experimental do Guayra (TEG) supriria a
falta de frequência de espetáculos locais no pequeno auditório e de acordo com as palavras de
Laynes atuaria como um “instrumento em prol da popularização do teatro2”. A partir disso, a
presente pesquisa tem como intento analisar a trajetória do grupo de Teatro Experimental do
Guayra, elencando os princípios de sua criação propostos pela Fundação Teatro Guaira e as
práticas realizadas pelo grupo entre 1956 a 1961 em prol da popularização do teatro, buscando
demonstrar  afirmações  e  contradições  dentro  desses  objetivos  iniciais  realizados  em  um
período  de  modernização  da  cena  teatral  curitibana.  Para  a  realização  dessa  investigação
histórica  em  particular,  portanto,  nos  utilizamos  de  abordagens  teóricas  e  metodologias
ligadas  aos  estudos  de  História  e  Teatro,  partindo  de  dois  artefatos  teatrais  específicos:
programas teatrais do TEG e críticas especializadas sobre os espetáculos apresentados pelo
grupo em 1956 e 1960.

O contexto histórico das décadas de 1950 e 1960 no âmbito teatral  brasileiro é de
grande importância para compreendermos as questões sociais, políticas e também artísticas
desse período. Ademais, os grupos de teatro, textos teatrais e outras diversas manifestações
artísticas  estavam  inseridas  em  experiências  históricas  mais  amplas,  que  compõem  um
processo no meio da sociedade brasileira. Após o fim do Estado Novo (1937-1945) houve em
todo o Brasil um processo de liberação e força dada pelos projetos econômicos e industriais
ao longo da década de 1950, esses fatores também tiveram repercussão na prática cultural do
país, que passou a movimentar-se cada vez mais dentro de um circuito político e popular. A
sociedade  brasileira  neste  período,  portanto,  assistia  a  um  considerável  processo  de
urbanização que foram agravados por dois fenômenos específicos: a migração do norte para o
sul e a industrialização, dessa forma cada vez mais a população se tornava heterogênea3. Essa
busca por progresso e desenvolvimento era direta e indiretamente operada por uma ideologia
dominante, que utilizava a cultura e os meios de comunicação como possíveis reprodutores
das ideias recorrentes ligadas ao nacionalismo e o desenvolvimentismo4. Tal processo buscava
a  construção  de  uma  nação  promissora  com  um  ritmo  frenético  da  urbanização,  do
desenvolvimento e do alegre tom de otimismo estampado nos discursos de grande parte da

1 TEIXEIRA, Selma Suely. Teatro em Curitiba na década de 50: história e significação, UFPR, 1992, pp. 102
2 Programa de Comemoração do 1º ano do Teatro Experimental do Guayra. Curitiba, 1956 -1957. 
3 NAPOLITANO, Marcos.  Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980).  São Paulo: Contexto, 2001,
pp. 18
4 A  cultura  nesse  período  estava  diretamente  ligada  à  construção  de  uma  identidade  nacional, Renato
Ortiz analisa como e por que os intelectuais brasileiros, em períodos distintos, enfrentaram o desafio de definir a
especificidade  do  brasileiro  enquanto  nação,  anunciando  e  também  fixando,  por  assim  dizer,  um  caráter
ontológico  à  identidade  brasileira.  ORTIZ,  Renato.  Cultura  brasileira  e  identidade  nacional.  São  Paulo:
Brasiliense, 1985.



população5. Para construir e reproduzir tais ideais as representações simbólicas do popular se
adequaram às manipulações ideológicas, pertencentes às elites brasileiras, que visavam gestar
um projeto de cultura, que deveria representar a face civilizada e educada do povo brasileiro,
provando a capacidade técnica e criativa da nossa sociedade em comparação com os centros
urbanos mais valorizados da Europa e dos Estados Unidos,  com as formas culturais  tidas
como superiores6. 

No que se refere ao meio teatral,  há quase um consenso entre  os historiadores  do
teatro,  quanto à ocorrência  de um processo de modernização do teatro brasileiro,  também
iniciado na década de 1950 chegando até meados de 1960. Este processo de modernização
carregava grandes mudanças para o teatro em si, baseando-se em novas concepções e anseios,
almejando transformações dos meios e técnicas ligadas ao fazer teatral que superassem a ideia
de  “inexistência  do  teatro  brasileiro”  que  se  desenvolvia  pela  ausência  de  dramaturgos
brasileiros, o número escasso de edifícios que abrigassem teatros, o desinteresse do governo, a
predominância  do  teatro  ligeiro  e  as  montagens  descuidadas  e  apressadas7.  Essas  novas
concepções seriam  derivadas de parâmetros e tendências que viajaram da Europa, desde o
final do século XIX8, e se realocariam através de uma ânsia por uma elevação cultural ou pelo
acesso a uma comunidade artística internacional e superação de antigos preceitos teatrais.

Para  os  bons  moços,  ilustrados  e  educados  capitães  da  onda  moderna,  o  inimigo
principal  era  o  teatro  do  primeiro  ator,  de  hierarquia  e  convenções,  dos  telões  e
gabinetes, um lugar em que a arte era reduzida à habilidade do interprete para encantar
e seduzir a platéia de fãs. A cena da vedete ou monstro sagrado, enfim9.

 No teatro, portanto, todo esse processo gerou, segundo a historiadora Tânia Brandão,
uma  obsessão  por  um  impulso  civilizatório  na  cena  teatral  brasileira.  Não  podemos
caracterizar  esse  processo  como  um  movimento  de  longa  duração  ou  com  parâmetros
definitivamente  estabelecidos.  A palavra moderno,  aqui,  portanto,  é  usada e  sintetiza  esse
período, mas é importante ressaltar que ela foi empregada posteriormente pelos historiadores
para caracterizar essas mudanças no âmbito teatral brasileiro, na época havia a pretensão de
apontar um futuro, romper com o passado e implantar um novo ritmo10 para os espetáculos
realizados no Brasil.

Esse novo ritmo começaria e alcançaria grande destaque no eixo Rio-São Paulo, mas
posteriormente  também  se  expandiria  a  outras  capitais,  como  Curitiba.  Em  Curitiba  o
desenvolvimento  das  artes  cênicas  já  vinha sendo pauta de grandes  debates  intelectuais  e
estaria diretamente acompanhado pela história própria do Teatro Guaira.  Observamos esse
fator quando nos voltamos para estudos que abordam o teatro paranaense em diversas áreas de
conhecimento,  documentações jornalísticas e outros tipos de produção escrita,  que em sua
generalidade destacam ou desenvolvem suas bases a partir da formação do Teatro Guaira, isso
se deve, provavelmente, ao papel e ao fortalecimento ocasionado pela criação do órgão pelo

5 FREITAS, Talitta Tatiane Martins. Crítica, Palco e Platéia: Possíveis interrelações. In: XXVI Simpósio Nacional
de História, 2011, São Paulo. Anais do XXVI Simpósio Nacional da ANPUH. São Paulo: ANPUH-SP, 2011. v.
1. pp. 05
6 NAPOLITANO, Marcos. Op Cit, pp. 18
7 BERNSTEIN,  Ana.  JUNQUEIRA,  Christine.  A Crítica  Teatral  Moderna.  In.  FARIA,  João  Roberto  (org.)
História  do  Teatro  Brasileiro:  Volume  II.  Do  Modernismo  às  Tendências  Contemporâneas.  São  Paulo:
Perspectiva, 2013, pp. 168
8 FERNANDES, Nanci. Os Grupos Amadores. In. FARIA, João Roberto (org.)  História do Teatro Brasileiro:
Volume II. Do Modernismo às Tendências Contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2013, pp. 81 
9 Idem, pp. 81
10 BRANDÃO. Tânia. As companhias Teatrais Modernas. In. FARIA, João Roberto (org.)  História do Teatro
Brasileiro: Volume II. Do Modernismo às Tendências Contemporâneas. São Paulo: Perspectiva, 2013, pp. 82



governo do Estado na área artística. Não queremos de modo algum afirmar que a história do
teatro paranaense é a história do Teatro Guaira, mas ressaltamos o vínculo e a linha tênue
entre eles, onde ambos constituem a história do Teatro no Paraná.  Exemplo dessa relação
próxima é a matéria publicada na Folha de Londrina em 30 de novembro de 1974, intitulada
“A História  do Teatro  Guaira  (é  a  história  do  teatro  paranaense)”  11.  Na matéria  o  autor
disserta  sobre  a  transição  do  Teatro  Theodoro  para  o  Teatro  Guaira  e  posteriormente  a
mudança de local, e afirma a importância do espaço cênico e suas iniciativas para todo estado
desde sua criação.

Dentro desse contexto, a formação de um novo grupo de teatro que representasse o
Teatro  Guaira  e  consequentemente  o  Estado  do  Paraná,  deveria  suscitar  características  e
interesses não só vinculadas as artes, mas também deveria ser um veículo que transmitisse a
imagem  de  um  estado  moderno,  que  agregaria  nomes  de  prestígio  dentro  do  panorama
artístico curitibano. A imagem de um estado moderno se esboçaria numa aposta cosmopolita
intelectual baseada nos movimentos que vinham desde o fin-de-siècle, construída por artistas
e intelectuais das elites que travavam uma luta simbólica12 para adaptar seus pontos de vista
tradicionais às novas situações políticas nacionais e internacionais13. Esse período ufanista que
permeava o estado pode ser visto claramente através da figura do governador Bento Munhoz
da Rocha Netto que assumiu o governo do estado entre 1951 a 1955, seu governo tinha como
meta principal de sua gestão construir marcos culturais  e arquitetônicos,  que indicassem a
modernidade do Paraná para a posteridade, um exemplo desses monumentos arquitetônicos é
o próprio edifício do Teatro Guaira14. 

Nesse  contexto,  foi  realizado  um convite  para  a  Sociedade  Paranaense  de  Teatro,
fundada por Ary Fontoura, para unir seu elenco ao do grupo Clube de Teatro, dirigido por
Glauco Flores de Sá Brito para juntos formarem o Teatro Experimental do Guayra.  Em março
de 1956 foi realizada uma reunião com os diretores dos dois grupos e a superintendência do
Teatro Guaira para discutir e analisar o regulamento do novo conjunto teatral. A fusão dos
dois grupos uniria diferentes características e experiências para o TEG que se adequavam ao
novo momento do teatro brasileiro.

A Sociedade Paranaense (SPT), fundada em 1953 por Ary Fontoura, tinha como meta
a  encenação  de  peças  brasileiras,  seu  elenco  era  composto  por  jovens  atores  e  ainda
desconhecidos  dos  palcos  curitibanos.  Explicando  os  objetivos  da  SPT  em  entrevista
concedida  a  O  Estado  do  Paraná,  Ary  Fontoura  declarou  ser:  “Nosso  precípuo  desejo
aglutinar em nossa associação todos aqueles que amam a arte de representar”.15 Já o Clube de
Teatro fundado por Glauco de Flores de Sá Brito em janeiro de 1956, era derivado da extinção
do grupo Teatro de Vanguarda, que desde seu nascimento já tinha prevista a encenação  de

11 A História do Teatro Guaira (é a história do teatro paranaense).  Folha de Londrina. Londrina, 30 de Novembro
de 1974. 
12 CAMARGO, Geraldo Leão Veiga de. Paranismo: arte, ideologia e relações sociais no Paraná: 1853 - 1953.
2007. 213f. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes,
Programa de Pós-graduação em História. Defesa: Curitiba, 2007, pp. 
13 SANTOS, Antonio César de Almeida. Memórias e cidade; depoimentos e transformação urbana de Curitiba
1930-1990. 2. ed. Curitiba: Aos Quatro Ventos, 1999, pp. 158
14 BAHLS, Aparecida Vaz da Silva.  Símbolos e Monumentos: as comemorações de emancipação política do
Paraná nos logradouros de Curitiba. Publ. UEPG. Ciências Humanas Sociais Aplicadas, Lingüística, Letras e
Artes, Ponta Grossa, Ano 14, nº 1, jun. 2006, pp. 13
15 Fundada a Sociedade Paranaense de Teatro: feliz iniciativa de um grupo de amadores.  O Estado do Paraná,
Curitiba, 10 janeiro de 1953, pp.3.



duas peças de um ato, de autoria de Dalton Trevisan e Eddy Franciosi, além da montagem de
The Bowing version, de Terence Rattingan, traduzida por Glauco e Dalton Trevisan16.

A criação do grupo e a escolha de seu repertório surtiram grande efeito no que diz
respeito  à  imprensa,  que  realizou  entrevistas  com  os  atores  e  diretores  do  grupo.  Ary
Fontoura, em uma entrevista para o jornal Estado do Paraná, declarou que o grupo era “uma
das perspectivas melhores que tivemos até agora”  17. É importante destacarmos que o TEG
tinha um grande apoio financeiro e estrutural devido ao seu vínculo com complexo do Teatro
Guaira, que fornecia pauta para apresentações, salas de ensaios e também técnicos para os
espetáculos, o que o diferenciava de outros grupos teatrais da cidade, vínculo esse que dava
visibilidade aos interesses do Estado e a divulgação da imagem de um estado moderno e
integrado a uma atualização cultural, dentro de um compasso com o mundo desenvolvido18.

Após esses apontamentos sobre o objeto de estudo aqui citado e seu recorte temporal,
esta  pesquisa  monográfica  ficou  estruturada  em  três  capítulos  centrais,  o  primeiro  se
constituiu em realizar uma discussão acerca de fontes históricas no estudo das relações entre
História  e  Teatro.  Onde pretendemos  demonstrar  os tipos de fontes  e  documentos  que os
historiadores que pretendem entrar no campo de História e Teatro podem se apoiar, quais
seriam as metodologias que dariam o suporte para pesquisas nesse meio e quais seriam os
ganhos  possíveis  numa  eventual  aproximação  entre  a  História  do  teatro  e  o  estudo
historiográfico,  a  partir  do  programa  teatral  e  da  crítica  especializada  de  teatro  nos
aproximaremos de estudos já realizados, como os de: Walter Lima Torres, Rosangela Patriota,
Kátia Rodrigues Paranhos, José Gustavo Bononi, Reginaldo Cerqueira, Manuel Guerrero, que
possibilitam a  percepção  de  possibilidades  e  pistas  que  nos  levarão  a  abertura  de  novos
caminhos e diálogos possíveis entre os campos de estudo da História e da História do Teatro
propriamente dita. 

A relação entre Teatro e História,  se coloca como um norteador na produção desta
pesquisa, na medida em que possibilita a percepção de um recente interesse de pesquisadores
de História em  estudar artefatos ligados ao universo teatral  (textos dramatúrgicos,  críticas,
fotografias, programas de espetáculo) como forma de entender melhor a participação do teatro
na  conjunção  cultural  e  política  de  um  determinado  contexto.  Essa  aproximação  dos
historiadores  ocorreu num período em que novos objetos  passaram a fazer parte  do fazer
histórico, especialmente a partir da chamada História Cultural. De acordo com a historiadora
Rosangela  Patriota,  o  objetivo  do  historiador  que  se  interessa  por  teatro  é  recuperar  a
historicidade dos documentos que podem se apresentar em diversos formatos, e através deles
constituir um diálogo que permita uma maior compreensão em relação ao processo em que o
mesmo estava inserido19. Entendemos esse documento então, como uma produção de uma
prática  coletiva,  que fornece  mais  que informações  planas,  mas  também abre  alternativas
resultantes da intenção de quem a produziu, inscrita no campo social. 

No segundo capítulo atentamos para a apresentação do contexto histórico em que o
Teatro Experimental do Guayra se inseriu, visando sua formação, sua trajetória, os objetivos
de  popularização  presentes  no  discurso  de  seus  fundadores,  bem  como  os  espetáculos
apresentados, investigando como o grupo esteve voltado para um processo de modernização
do  teatro  em  Curitiba  entre  os  anos  de  1956  e  1961,  coincidindo  com  um processo  de

16DELLÊ, Rogério. Organização do Teatro Experimental do Guayra. O Estado do Paraná, Curitiba, 08 de março
de 1956, pp. 11
17 FONTOURA, Ary. Teatro. O Estado do Paraná, Curitiba, 19 maio 1956, pp.ll
18 NAPOLITANO, Marcos. Op Cit, pp. 18
19PATRIOTA,  Rosangela. A  escrita  da  história  do  teatro  no  Brasil:  questões  temáticas  e  aspectos
metodológicos. História [online]. 2005, vol.24, n.2, pp. 8



modernidade teatral em outras cidades do país.  Neste propósito o estudo realizado por Selma
Suely Teixeira na área de literatura brasileira, foi de grande valia na perspectiva da fundação
do TEG e de outros grupos teatrais  nesse contexto,  a fim de também compreendermos as
políticas  culturais  e  sociais  que suscitam debates  vigentes  do período.  Juntamente  com o
contexto,  realizamos  uma  análise  do  programa  de  Comemoração  do  1º ano  do  Teatro
Experimental do Guayra, onde observamos contrastes entre as propostas de criação do TEG
defendidas por sua diretoria, e a presença de elementos publicitários que entram em confronto
com a popularização do teatro pretendida. Já  no terceiro  capítulo  discutimos  que o
público alvo e voltado para ideia central da criação do TEG de popularização do teatro, só foi
efetivamente buscado a partir de uma segunda fase do grupo, inaugurada com a montagem do
texto de Oduvaldo Viana Filho: Chapetuba Futebol Clube, a peça teve sua estréia em outubro
de  1960  no  auditório  Salvador  de  Ferrante.  A  montagem  de  Chapetuba se  destaca
especialmente por dois pontos principais, o primeiro destaque se deve a pretensão do diretor
Glauco  Flores  de  Sá  Brito  em  introduzir  uma  nova  mentalidade  teatral  no  meio  teatral
curitibano20, através de textos que se aproximassem da temática brasileira do teatro voltada
para problemas sociais do período, ou seja, a idéia de um teatro engajado que estava sendo
construída desde 195021; o segundo ponto de destaque seria a intenção de levar a peça para
além de um espaço tradicional do teatro, caracterizado pelo edifício teatral, a grande inovação
da montagem de Chapetuba, portanto, seria a intenção do TEG em realizar apresentações em
bairros e em fábricas para operários 22, anunciada por Glauco Flores de Sá Brito, logo após o
encerramento da temporada. 

A montagem da peça de Oduvaldo Viana Filho pelo TEG, portanto, se constituiu como
um divisor de águas, tanto na linguagem teatral do grupo, quanto na realização de estratégias
distintas  para aproximação da ideia  central  de popularização do teatro.  Esse momento  de
busca  de  uma  platéia  diferente  da  que  freqüentava  o  teatro  até  esse  momento,  pode  ser
percebida e analisada através das críticas e notícias vinculadas sobre o espetáculo Chapetuba,
neste sentido nos utilizamos das críticas realizadas por Sylvio Back, René Dotti e Jairo Regis
publicadas na coluna Letras & Artes do Diário do Paraná e na Revista Panorama entre 1960
e 1961. 

Com base nesta análise, foi possível observar que o Teatro Experimental do Guayra,
em seus primeiros anos de trabalho, demonstrou contradições com seus objetivos iniciais de
criação  voltados  para  a  popularização  do  teatro,  se  voltando  apenas  para  uma  esfera
intelectualizada do centro da cidade. Mas, já em sua segunda fase, pós a desativação do grupo
entre 1958 a 1959, a volta de Glauco de Flores de Sá Brito e a montagem de um texto que
trazia consigo elementos claros de um teatro engajado, traz novos sentidos e discussões para o
repertório do TEG, onde há a intenção de resgatar suas preposições iniciais de um teatro mais
popular, distante de ambientes puramente tradicionais. Essa dualidade presente na trajetória
do Teatro Experimental do Guayra deve ser entendida não como apenas uma contradição, mas
inserida e analisada dentro um panorama amplo, que se forma por um lado a partir de um
processo de modernização da cena teatral brasileira, e por outro por particularidades de um
grupo que teria vínculo direto ao governo do Estado do Paraná entre as décadas de 1950 e
1960. 

20 BACK, Sylvio. Futebol no palco: Chapetuba F.C. Revista Panorama, n.100. Curitiba, Setembro de 1960. 
21Uma análise aprofundada das concepções de teatro engajado e a relação com público entre 1955 a 1968 podem
ser encontradas no artigo de Marcos Napolitano A Arte Engajada e seus públicos, que trata deste movimento 
tanto no teatro, quanto na música e no cinema. 
22 Contra Ponto. Letras & Artes, Curitiba, 13 de novembro de 1960. 
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O Iluminismo foi um movimento intelectual que abarcou críticas à sociedade, aos
costumes  e  também  à  política.  Os  filósofos  esclarecidos  procuravam  explicar  os
acontecimentos por meio da reflexão racionalista e de um método de observação dos fatos da
natureza e da sociedade.  “Por suas reflexões e críticas se concentrarem em temas sociais e
políticos, foi mister que os filósofos que se assumiram partícipes das ideias e dos valores
esclarecidos tratassem de questões pertinentes à realidade”1. 

Esta realidade não suportava – ou pelo menos não deveria – temáticas sobrenaturais,
como por exemplo,  as aparições  e  ataques  de mortos-vivos que,  pelo menos desde 1659,
surgiram em relatos provenientes da Europa centro-oriental. Estes foram recebidos na França
com grande espanto, gerando o que Paul Barber (2010) denomina de  vampire craze2, uma
“vampiromania”. No entanto, o empirismo dos iluministas não impediu análises sobre esse
tema não usual,  como é o exemplo da obra do monge beneditino francês, Dom Augustin
Calmet, ou mesmo os comentários de Voltaire3.

O  trabalho  aqui  apresentado  objetiva  realizar  uma  análise  do  Traité  sur  les
apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, Moravie, etc.(1751) de
Dom Calmet. Buscamos observar o modo como o autor conciliou os ideais iluministas de sua
época e sua formação religiosa com um tema que não era da alçada de nenhuma dessas duas
formas de pensamento.

No que diz respeito a sua estrutura,  este trabalho divide-se em três capítulos.  No
primeiro,  denominado  O Morto-Vivo  na Historiografia: a construção de um problema de
investigação  histórica,  foi  realizado  um  levantamento  bibliográfico  sobre  o  tema.
Primeiramente,  constatou-se  que  os  casos  de  vampiros  ainda  são  uma  temática  pouco
explorada por estudos historiográficos. As primeiras obras abordando os vampiros devem-se
aos esforços de pesquisadores da área da biologia/medicina e da literatura, os quais foram os
primeiros a se interessar pelo tema após as pesquisas do religioso Montague Summers4, cujas
duas obras sobre vampiros datam do final da década de 1920.

Os dois primeiros trabalhos analisados neste capítulo são os de Gábor Klaniczay5 e
Paul Barber6, ambos de 1987. O primeiro relaciona a ascensão dos casos de vampiros com o

1 ARAÚJO, Flora M. M. M. “Gênero e Cultura no Iluminismo”. In: ____________.  Para Além De Sophie: A
construção do modelo feminino nas obras  Les Conversations d´Emilie,  de Madame d´Épinay, e  Corinne,  de
Madame de Staël. 163f. Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal
do Paraná, Curitiba, 2014, p. 29.
2 BARBER, P. Vampires, Burial & Death: Folklore and Reality. New Heaven & London: Yale University Press,
2010, pp. 5 – 7.
3 Voltaire faz uma referência aos vampiros em seu  Dictionaire Philosophique  (1764), utilizando-os não para
estuda-los, mas para realizar uma crítica social.
4Clérigo da Igreja  Católica,  Summers dedicou sua vida a pesquisas  sobre o sobrenatural  e  a literatura  nele
inspirada, como por exemplo, a literatura gótica. Summers também foi editor da única versão para o inglês do
Malleus Maleficarum, e tradutor de obras do século XVI que trataram sobre demonologia e casos de possessão.
Sobre os vampiros destacam-se dois livros:  The Vampire,  his Kith and Kin (1928) e  The Vampire in Europe
(1929).
5 KLANICZAY, G.  Decline  of  Witches  and  Rise  of  Vampires  in  Eighteenth-Century  Hapsburg  Monarchy.
Ethnologica Europea, 17, pp. 165-180, 1987.
6 BARBER, P. Op cit.



declínio da perseguição às bruxas nas regiões centro-orientais da Europa7. Já Barber procurou
apresentar aos leitores modernos os relatos transcritos e comentá-los baseado em sua área de
formação, a biologia. Este foi o primeiro trabalho de peso sobre a temática e é citado por
praticamente todos os outros autores, tanto pelas transcrições e traduções como pela análise
biológica  sobre  o  processo  de  putrefação,  a  fim  de  melhor  elucidar  essas  crenças  em
vampiros.

Foi a partir dos anos 2000 – em especial após a republicação do livro de Barber em
2010 – que os estudos sobre os mortos-vivos na história  ganharam uma nova atenção.  A
abertura para esses novos estudos deu-se a partir da obra História dos Vampiros – Autópsia de
um Mito8 de Claude Lecouteux – publicada pela primeira vez em 1999. O pesquisador francês
escreveu uma coletânea com diversas lendas de variadas localidades para demonstrar que o
vampiro eslavo é, na realidade, uma mistura de muitas outras criaturas de folclores distintos
de várias regiões.

Koen Vermeir9, também pesquisador francês, contribui com esses estudos ao trazer à
discussão o conceito de imaginação. O autor anseia compreender como esses casos foram
analisados  pela  medicina,  pela  teologia  e  pela  filosofia  ocidental.  Vermeir,  em seus  dois
textos, tece comentários que abrangem desde os mastigadores da carta de Des Noyers (1659)
aos  casos  de  vampiros  do  século  XVIII,  incluindo  seus  comentadores,  buscando  sempre
analisá-los tendo em perspectiva o papel dado à imaginação nas explicações e análises.

Uma recente historiografia norte-americana também é analisada. Thomas J. Garza10 e
Gordon Melton11 são os principais nomes. Garza faz um compêndio de textos e fontes a serem
utilizados em uma disciplina sobre a temática e Melton escreve uma enciclopédia com as
informações disponíveis sobre o tema. Este autor buscou a temática vampiresca em diferentes
países, realizando um grande catálogo sobre a figura do vampiro ao longo do tempo e em
diferentes localidades.

No segundo capítulo da monografia, intitulado  Os Vampiros dos Bálcãs, buscamos
traçar um panorama histórico sobre a questão do sobrenatural, da magia e da bruxaria e um
quadro analítico sobre a percepção das mesmas na modernidade. Utilizamos principalmente
as  contribuições  de  Julio  Baroja  (1971)12 e  Keith  Thomas  (1991)13,  como  também  as
considerações de Michel de Certeau (2005)14, que afirma que na ausência de uma explicação
científica para causas naturais, os motivos de certos acontecimentos foram relegados ao plano
do  diabólico  em sociedades  fortemente  articuladas  pelo  elemento  religioso.  O  complexo
contexto político europeu centro-oriental  também foi trabalhado neste capítulo,  pois como
Barber apontou, ele é vital para o entendimento de como os casos de vampiros tornaram-se
uma febre na Europa ocidental.

7 Declínio  este  muito  ligado  à  tentativa  da  imperatriz  Maria  Teresa  de  uma  racionalização  da  corte  dos
Habsburgos vienenenses no século XVIII.
8 LECOUTEUX, C. História dos vampiros – Autópsia de um mito. São Paulo: Unesp, 2005.
9VERMEIR, Koen. Vampires as Creatures of the Imagination: Theories of Body, Soul and Imagination in Early
Modern Vampire Tracts (1659 – 1755). In: HASKELL, Yasmin.  Diseases of the Imagination and Imaginary
Disease in the Early Modern Period.  Turnhout:  Brepols Publishers,  2012, pp. 341-373 e VERMEIR, Koen.
Vampirisme,  Corps Mastiquants et  Force de L'imagination:  Analyse des Premiers  Traites  Sur Les Vampires
(1659-1755). Camenae, nº8 dez, 2010.Disponível em: <http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/6-_Veirmeir.pdf>.
Acesso em: 30/03/2015.
10GARZA, Thomas J. (org), The Vampire in Slavic Cultures. San Diego, CA: Cognella, 2010.
11MELTON, J. G. Enciclopédia dos Vampiros. São Paulo: M. Books do Brasil, 2008.
12 BAROJA, J. C. As Bruxas e o Seu Mundo. Lisboa: Vega, 1971.
13THOMAS, K. Religião e o Declínio da Magia: crenças populares na Inglaterra, séculos XVI e XVII. Trad.
Denise Bottmann e Tomas Bueno. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
14 CERTEAU, M. A Formalidade das Práticas. In: ____________.  A Escrita da História. Tradução: Maria de
Lourdes Mendes. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.



Durante a Idade Média, aponta Baroja, os estudos sobre a magia e os poderes do
demônio se fortaleceram. Foi neste período que o Diabo se tornou um ser onipotente capaz de
causar diversos malefícios e influenciar a vida das pessoas. Calmet criticava essa visão, para
ele somente Deus possuía poder onipotente, logo, se o Diabo realizava algum feito, realizava-
o com a permissão divina.

Região que foi palco de diversos conflitos e acordos políticos, o leste europeu do
século XVIII era uma região de grande diversidade cultural, o que implicava em diferentes
línguas e práticas religiosas. A área que abarca a Romênia, a parte norte oriental da Sérvia, a
Bulgária, o norte da Grécia, o norte da Turquia e o oeste ucraniano, é apontada por Armour
(2012)  como  a  zona  de  maior  variedade  linguística  e  cultural  daquela  região15.
Coincidentemente,  esta  mesma  área  corresponde  à  região  com  mais  casos  narrados  de
vampiros.

Importante  destacar  a  assinatura  dos  tratados  de  Carlowitz  (1699)  e  Passarowitz
(1718).  Os  dois  documentos  passaram  para  administração  dos  Habsburgos  possessões
anteriormente turcas, como o norte da Sérvia. Tropas imperiais permaneceram nesta região até
173916.  Neste  período,  foram  produzidos  diversos  relatos  oficiais  acerca  dos  casos  de
vampirismo. Os mais famosos foram os casos de Peter Plogojowitz (1725) e o de Arnod Paole
(cuja história aparece no relatório oficial intitulado Visum et Repertum, publicado em 1732).

Na França, os casos de vampiro tiveram primeira repercussão em 1659, com a carta
do secretário real Pierre Des Noyers para a rainha da Polônia, Marie-Louise de Gonzaga. Na
carta  o  secretário  comenta  sobre  uma  “doença  ucraniana”  que  fazia  com  que  mortos
mastigassem suas vestimentas, causando assim mortes em suas famílias. Na última década do
século XVII o próprio Des Noyers levou o assunto para o prestigiado periódico francês  Le
Mercure  Galant,  o  qual  também  recebeu  dois  artigos  de  Marigner  –  um  advogado  do
parlamento de Paris –, o qual acreditava que as aflições sofridas pelos “gregos”17 eram um
castigo divino. Interessante notar como em um período de menos de 50 anos o vampirismo
passa de uma doença, algo natural, para algo diabólico.

Os  relatos  sobre  os  ataques  de  Peter  Plogojowitz  e  Arnod  Paole  não  são  muito
diferentes entre si. Em ambos o morto retorna e passa a incomodar os vivos. As vítimas de
Plogojowitz  afirmavam que este  se deitava em suas camas e as estrangulava.  Paole já  se
aproxima mais do vampiro por nós conhecido através da literatura e do cinema: o sugador de
sangue. Em ambos os casos a solução encontrada foi a penetração de uma estaca no coração
do suposto vampiro, seguido de decapitação, incineração e o descarte das cinzas em um rio.

Após estes dois casos diversos trabalhos com a temática vampiresca surgiram. Na
primeira metade do século XVIII, três obras sobre o assunto se destacam, um livro de autoria
do filósofo  alemão  Michael  Ranft18,  escrito  em 1728;  uma dissertação  escrita  pelo  padre
italiano Giuseppe Davanzati19 provavelmente em 1739, mas publicada somente em 1774, o
que  não  impediu  sua  circulação  na  forma  manuscrita;  e  a  dissertação  de  Dom Augustin
Calmet, publicada originalmente em 1746.

Ranft,  em uma resposta ao tratado De Masticatione  Mortorum (1679) de Philipp
Rohr, buscou eliminar Deus e o Diabo de suas explicações e discorrer sobre causas naturais e
também sobre o poder da imaginação, algo central em sua teoria. Para ele o demônio não
possuía poder tão grande a ponto de possuir um cadáver20. Os fenômenos fantásticos, em sua

15ARMOUR, Ian D. A History of Eastern Europe1740-1918: Empires, Nations, and Modernisation. 2ndedition.
New York: Bloomsbury Academic, 2012, pp. 15 – 16.
16 BARBER, P. Op cit. pp. 5 – 7.
17 Possivelmente o termo “gregos” refere-se à doutrina católica grega ortodoxa, e não aos habitantes da Grécia,
pois os relatos utilizados por Marigner não provém dessa região.
18 RANFT, Michael. De la Mastication des Morts dans leurs Tombeaux. 1ª ed. Grenoble: Jérôme Million, 1995.
19 Intitulada Dissertazione Sopra i Vampiri.



opinião, deveriam ser explicados pelas “forces cachées dela nature”21. A imaginação tem um
papel importante para Ranft. Não só alguém poderia adoecer devido a sua própria imaginação
como  no  morto  ainda  residia  uma  força  vital,  o  que  dava  poder  à  sua  imaginação  de
influenciar a vida dos vivos.

Davanzati também criticava uma noção de diabo onipotente22.  Procurando negar a
existência de vampiros, o que considerava um absurdo, e em conformidade com as mudanças
pelas  quais  parte  considerável  da  Igreja  passava  no  século  das  Luzes,  o  padre  italiano
“concluiu  que  os  relatos  sobre  vampiros  eram  fantasias  humanas”23.  Uma  das  causas,  segundo
Davanzati, era a fome que os povos daquelas regiões sofriam.

No  terceiro  capítulo  desenvolvemos  a  análise  mais  específica  do  Traité  sur  les
apparitions des esprits et sur les vampires ou les revenans de Hongrie, Moravie, etc. (1751)
de Dom Calmet, terceira edição, que foi revisada e ampliada pelo autor, da obra Dissertation
sur les apparitions des anges, des demons et des esprits, et sur les revenans et vampires de
Hongrie, de Bohême, de Moravie et de Silésie de 1746. Dividida em dois tomos a obra tece
comentários sobre a aparição de mortos ao longo da história, sendo que o objeto principal do
autor é o conjunto de recentes notícias sobre aparições de vampiros. Em sua pesquisa sobre o
assunto, Calmet afirma ter encontrado uma grande variedade de materiais sobre aparições de
mortos, por essa razão elas também ganharam lugar de destaque em seu estudo.

No prefácio do primeiro tomo o autor introduz o assunto com cuidado, sabendo que
será julgado por seu objeto de estudo. A todo momento busca justificar e legitimar seu objeto
de estudo enquanto colaboração importante para o conhecimento sobre o mundo. Explicita
também um compromisso com a busca pela verdade, pois em sua opinião é vergonhoso se
enganar  e  perigoso,  nos  termos  da  religião,  permanecer  voluntariamente  no  erro  ou  se
contentar com superstições e ilusões. Contudo, critica aqueles que desejam apenas relatar os
fatos sem antes examiná-los.

Calmet preocupou-se em explicar a metodologia utilizada em sua pesquisa. O autor
afirma  que  utilizou  três  vertentes:  a  histórica,  a  filosófica  e  a  teológica.  Estas  estariam
relacionadas, pois a primeira buscaria a verdade dos fatos, a segunda descobriria causas e
consequências e a terceira reportaria à religião as descobertas24. Seu objetivo, explicitado na
obra,  não  era  o  de  convencer  os  céticos  sobre  a  existência  dos  vampiros  nem  levar  o
esclarecimento aos povos que neles acreditavam. O religioso pretendia encarar os relatos com
seriedade e analisá-los não com os olhos de quem se diverte às custas das crenças dos outros,
mas com olhos de um pesquisador.

No início do segundo tomo os ataques de mortos-vivos são apresentados como um
fato histórico novo, pois segundo seu relato mesmo que se procurasse na história dos hebreus,
gregos, egípcios e romanos, não se encontraria nada que se aproximasse dos fenômenos por
ele investigados25. Calmet afirma que os casos foram relatados com tantos detalhes que não

20SÁINZ,  S.  Los  Vampiros,  Reyes  de  la  Noche.  s/d,  p.  24.  Disponível  em:
<https://www.yumpu.com/es/document/view/16319588/los-vampiros-reyes-de-la-noch-ee-por-salvador-sainz-a-
>. Acesso em: 14/09/2015.
21 “forças escondidas da natureza” [tradução livre].  VERMEIR,  Vampirisme, Corps Mastiquants et Force de
L'imagination:  Analyse  des  Premiers  Traites  Sur  Les  Vampires  (1659-1755).  Camenae,  nº8  dez,  2010,  p.
9.Disponível em: <http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/6-_Veirmeir.pdf>. Acesso em: 30/03/2015.
22 CEGLIA,  F. P. de.   The  Archbishop’s Vampires:  Giuseppe  Davanzati’s  Dissertation and  the  Reaction  of
“Scientific” Italian Catholicism to the “Moravian  Events”.  Archives  Internationales d’Histoire des Sciences.
v.61, n. 166-167, pp. 487 – 510, jun./dez., 2011, p. 493.
23 MELTON, Op cit., p. 112.
24CALMET, Dom Augustin.  Traité  sur  les  apparitions  des  esprits  et  sur  les  vampires  ou  les  revenans  de
Hongrie, Moravie, etc. Tome I. Paris: Debure l’aîne, 1751, p. VIII.
25CALMET, Dom Augustin.  Traité  sur  les  apparitions  des  esprits  et  sur  les  vampires  ou  les  revenans  de
Hongrie, Moravie, etc. Tome II. Paris: Debure l’aîne, 1751, p.VI.



seria  possível  simplesmente  recusá-los,  pois  se fossem reais,  seria  importante  prová-los  e
defendê-los.

Buscamos neste último capítulo analisar esta obra de Calmet com enfoque em suas
concepções  acerca  do  conceito  de  natural  e  o  modo com que conciliou  suas  pesquisas  e
resultados com a religião. Importante ater-se também aos diferentes meios com que procurou
explicar, a partir do natural, as aparições de mortos e como propôs uma explicação para os
casos aparentemente “inexplicáveis”.

Sobre as dificuldades de Calmet ao tratar do tema, Marie-Hélène Huet26 afirma que o
vampiro oferecia uma imagem invertida de Cristo. A criatura sobrenatural também reunia seus
discípulos, o que transformava o vampirismo em uma falsa religião. Por isso a necessidade de
execução apresentada já na introdução da tese. Martin27 vê a posição de Calmet como sendo
um  pouco  mais  delicada.  O  religioso  não  poderia  simplesmente  negar  a  existência  de
vampiros, pois também estaria atacando as almas do purgatório. O que o monge beneditino
faz muitas vezes é questionar se essas aparições não seriam charlatanismo, puro teatro. Em
sua análise pretendia separar o real do falso.

Ao concluir, Calmet afirma que a ressuscitação do corpo apenas poderia ocorrer – se
é que ela ocorria – através do poder de Deus. Os casos de vampiros, conjectura, podem ser
casos de síncope e letargia, facilmente explicados pela medicina ou pela natureza, mas que à
população leiga parecem ocorrências sobrenaturais.  Logo, o que assimila  o sobrenatural  a
algo natural é a imaginação das pessoas: “L’on ne peut citer aucun témoin sensé, sérieux, non
prévenu, qui puisse témoigner avoir vû, touché, interrogé, senti, examiné de sang froid ces
Revenans, qui puisse assurer la réalité de leur retour, & des effets qu’on leur attribue”28.

No capítulo que denomina  Impossibilité morale que les Revenans sortent de leurs
tombeaux29, o monge afirma ser impossível que os mortos se levantem da tumba sem deixar
rastros de sua movimentação. Sobre a conservação e as mudanças percebidas nos corpos dos
supostos vampiros – o crescimento de unhas e cabelos, principalmente – Calmet afirma ser
“toute naturelle”,  pois haveria  uma circulação lenta  e imperceptível  dos fluídos corporais,
mesmo  com  a  morte,  o  que  permitiria  essas  alterações.  Também  são  fatores  para  a
conservação e as mudanças o terreno, os animais e a vegetação.

Observamos então a tentativa de uma explicação racionalizada por parte do religioso.
Deus  e  também o Diabo,  embora  apareçam com frequência  ao  longo  desta  obra,  apenas
intervém  na  explicação  final  de  Calmet  para  dizer  que  se  o  que  foi  relatado  realmente
houvesse ocorrido, o poder divino seria então o responsável. Entretanto, o que mais se destaca
na sua obra não é a intervenção divina, mas a busca, seja nos conhecimentos médicos, seja nas
leis  da natureza,  de diversos fatores naturais  que juntos,  somados à  imaginação de certos
povos,  convergem para a  explicação  sobrenatural  que atiçou  e  alimentou  a  curiosidade  o
medo no Ocidente, tão bem explorados pela literatura e mais tarde pelo cinema.

26HUET, Marie-Hélène. Deadly Fears: Dom Augustin Calmet’s Vampires and the Rule Over Death. Eighteenth-
Century Life. v. 21, n.2, pp. 222 – 232, 1997.
27MARTIN, P.  Don Calmet et  les vampires.  In : Séance hors les murs du 19 octobre 2007, Nancy.  Anais…
Nancy: Académie de Stanislas, 2007.
28 “Não podemos citar nenhum testemunho sensato, sério, livre de preconceitos, que pode testemunhar ter visto,
tocado, interrogado, sentido, examinado a sangue frio esses  revenans, que podem garantir a realidade de seu
retorno e os efeitos que os atribuem.” [tradução livre] Cf. CALMET, Op cit., tomo II, p. 296.
29 Algo como “impossibilidade moral de os revenans saírem de seus túmulos”.



A MENINA AUGUSTA: UM ESTUDO DE CASO SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA A
CRIANÇA NOS PROCESSOS JUDICIAIS DA CURITIBA DO SÉCULO XIX (1871-

1889)
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Orientadora: Prof.ª Dr.ª Martha Daisson Hameister
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Esta pesquisa teve dois objetivos centrais, o primeiro foi uma análise dos papeis dentro
das  redes  familiares  da  Curitiba  do  século  XIX,  focando  principalmente  nos  afetos
construídos para com as crianças.  O segundo foi um levantamento e análise de processos
judiciários desse período – que se envolviam de alguma forma com a infância. Através da
leitura  e  análise  dessas  fontes,  buscou-se  entender  como  os  agentes  do  poder  judiciário
julgavam e tratavam essas violências, e como os papeis funcionavam dentro dessas redes –
afinal, como define Silvia Volpi Scott, na família, assim como em todas as ações sociais, as
relações são resultado de escolhas individuais e coletivas diante de padrões de normatividade
dos  seus  contextos,  que  oferecem  muitas  possibilidades  de  interpretação  e  liberdades
pessoais1.

Também se optou por guiar os resultados através de um estudo de caso no processo
que mais chamou atenção, tendo ele se destacado dos outros por abordar de forma ampla
todos os aspectos que buscávamos para a pesquisa. Uma das razões para tal escolha foi a
forma como o assunto infância foi abordado no caso, contando inclusive com depoimento da
própria criança que sofreu a violência. Através desse processo especifico podemos abordar o
assunto e outros casos – traçando um perfil e contexto da infância na Curitiba do fim do
século XIX – mais precisamente na segunda metade do contexto Paraná Província.

Usar  processos  judiciais  como  fonte  histórica  não  é  uma  novidade,  autores  como
Sidney Chalhoub,  em seu livro  Visões  da Liberdade2,  buscam nos processos as estruturas
sociais  e  os  conflitos  dentro  do  contexto  escravista  –  questionando  brechas,  estratégias,
limites e lógicas que faziam parte daquela vivência. Pensando na Curitiba do século XIX,
temos também a dissertação de Eduardo Spiller Pena - Visões da Liberdade, O jogo da face: a
astúcia frente aos senhores e a Lei na Curitiba Provincial3, que também buscou construir o
contexto dos conflitos e os controles adotados para com os escravos de Curitiba através de
documentos jurídicos.

Mas quando pensamos no uso desses documentos como abordagem para a infância os
trabalhos se tornam mais escassos. Podemos citar o trabalho da historiadora portuguesa Isabel
dos  Guimarães  Sá,  intitulado  Abandono  de  crianças,  infanticídio  e  aborto  na  sociedade
portuguesa tradicional através das fontes jurídicas4, focado mais nas teorias jurídicas do que
na  análise  dos  casos  e  processos.  Essa  menor  abordagem pode  se  dever  ao  fato  que  as
referências  à  infância  são  escassas,  comparadas  a  outros  temas,  quando  analisamos
documentos do período.

1 SCOTT, Ana Silvia Volpi. As teias que a família tece: uma reflexão sobre o percurso da História da Família no
Brasil = The Family Web : the trajectory of Family History in 16 Brazil. História: questões & debates (online),
Curitiba,  PR,  v.  51,  p.13-29,  jul./dez.  2009.  Disponível  em:
<http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/historia/article/view/19983/13277>. Acesso em: 19 out. 2014. p. 14.
2 CHALHOUB, Sidney.  Visões da Liberdade:  uma história das últimas décadas da escravidão na Corte. São
Paulo: Cia. das Letras, 1990.
3 PENA, Eduardo Spiller. O Jogo da Face: a astúcia escrava frente aos senhores a Lei na Curitiba Provincial.
Dissertação de Mestrado. Curitiba, 1990.
4 SÁ, Isabel dos Guimarães.  Abandono de crianças, infanticídio e aborto na sociedade portuguesa tradicional
através das fontes jurídicas. Penélope – fazer e desfazer a história, n. 8, 1992.



 Essa  dificuldade  de  encontrar  fontes  que  registrem o  papel  de  infância  pode  ser
explicada por aquilo que Colin Heywood chama de “organismo ainda incompleto”,  aquilo
que,  durante  séculos,  foi  considerada  a  criança  –  fazendo  com  que  não  houvesse  a
preocupação  de  se  construir  documentos  voltados  exclusivamente  ao  registro  de  suas
vivências, era a fase adulta o momento a ser lembrado da vida5. Os processos judiciais são
documentos  que  foram  produzidos  com  outras  finalidades,  mas  que  podemos  usar  para
encontrar registros de espaços, sociabilidades e estruturas – inclusive da infância.

No primeiro capítulo, foi realizada uma revisão bibliográfica em torno dos conceitos
de  família  e  infância.  Para  definir  tais  conceitos,  utilizei  o  texto  Lançando  aos  leões:
pensamentos imperfeitos na tentativa de contribuir com a definição de um conceito de família
aplicável ao Extremo-sul do Estado do Brasil no século XVIII6 de Martha Daisson Hameister.
Para  a  autora,  definir  família  como  indivíduos  co-residentes  com  laços  consanguíneos  é
insuficiente7, afinal – buscando em dicionários de época – a ideia de família estava ligada
intrinsecamente à ideia de casa ou lar, mas casa como algo muito além de coisa física, sendo
um  conjunto de relações que, dando sustento físico, humano e material,  eram a referência
social  do  indivíduo8.  E  também  não  pode  ser  definida  por  laços  de  sangue  –  afinal  os
expostos,  por  exemplo,  mesmo  não  tendo  parentescos  biológicos,  construíam  relações
familiares – e também não por co-residencia – afinal, a construção da memória familiar vai
muito além desse tipo de convívio, incluindo inclusive antepassados que nem chegamos a
conhecer9.

A autora levanta então a necessidade de pensarmos esses conceitos familiares de novas
formas, e conclui:

Define-se, então, a família como sendo um conjunto de relações recíprocas, tanto
simétrica como assimétricas, estabelecidas e normatizadas socialmente, das quais as
mais  visíveis  e  recorrentes  são  as  relações  de  parentesco  consanguíneo,  afim  e
fictício.  Tais  relações  são  mutáveis,  vinculam  e  estabelecem  “lugares  sociais”
também mutáveis  às  pessoas que nelas  são incluídas  por critérios  próprios,  mas
condicionados por valores e regras sociais, morais, religiosos, econômicos, políticos
e afetivos próprios da época e do lugar em que ocorrem.10

Partindo da definição de família, busquei então fazer um levantamento bibliográfico
sobre História da Família. Um dos primeiros estudos sobre o tema foi o livro História Social
da Criança e da Família11 escrito por  Philippe Ariès. Nesse livro, o autor traça uma grande
linha  na  história  dos  papéis  da  criança  no  Ocidente  mostrando  que  esse,  assim  como  a
definição de família,  também é mutável  e ligado ao seu contexto.  Porém, Ariès vai além,
afirmando que  houve um grande espírito  recente  de  mudança  no  papel  social  da criança
dentro da rede familiar – ou seja, consegue traçar um grande processo de transformação do
“ser criança” no ocidente nos últimos séculos12. 

5 HEYWOOD, Colin.  Uma História da infância: da Idade Média à época contemporânea no Ocidente. Porto
Alegre: Artmed, 2004. p. 11.
6 HAMEISTER, Martha Daisson. Lançando aos leões: pensamentos imperfeitos na tentativa de contribuir com a
definição de um conceito de família aplicável ao Extremo-sul do Estado do Brasil no século XVIII. In: SCOTT,
Ana Silvia Volpi et al (Orgs.). História da Família no Brasil Meridional: temas e perspectivas. São Leopoldo:
Editora Unisinos, 2014. p. 75-109. Coleção Estudos Históricos Latino-Americanos – EHILA. 
7 Ibidem, p. 80.
8 Ibidem, p. 87-89.
9 Ibidem, p.99-101.
10 Ibidem, p. 103.
11 ARIES, Philippe.  História Social da Criança e da Família.  2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1981. Tradução de:
Dora Flaksman.
12 Ibidem. p. 275-279.



A maior  mudança em relação à infância,  apontada por Ariès,  na época moderna –
delimitada por ele entre o século XV e XVIII – é uma transição dos discursos e das práticas
medievais,  que  passam  pela  primeira  vez  a  tomar  a  criança  como  individuo  dotado  de
direitos13 – prática que hoje é tomada como inquestionável e naturalizada.

Já  para  Elisabeth  Badinter,  inclusive  o  dito  “amor  materno”  não  passa  de  uma
construção social naturalizada – ao ponto de ser erroneamente tomado como um instinto inato
ao corpo feminino. Ela não pretende dizer com isso que nenhuma mãe ama verdadeiramente
seus  filhos,  mas  que  amam  à  maneira  como  foram  criadas  a  amar,  tendo  seus  afetos
construídos e realizando as coisas que a sociedade espera que elas realizem – se encaixando
em um papel de maternidade pré-definido pelo seu contexto e buscando a aprovação deste14.
Ou, caso não se encaixe nesse padrão, são reprimidas e tachadas como anormais.

No segundo capítulo, me detive à bibliografia referente às fontes trabalhadas, além de
buscar outros trabalhos também desenvolvidos em cima de fontes jurídicas. Carlo Ginzburg
em  seu  texto  O  Inquisidor  como  Antropólogo15 fala  um  pouco  sobre  sua  experiência
trabalhando  com  registros  inquisitoriais.  Segundo  o  autor,  esses  processos  só  foram
descobertos como “testemunhos históricos valiosos” muito tardiamente, os historiadores que
trabalhavam o assunto – mesmo tendo acesso a esses documentos – preferiam fazer estudos
descritivos dos mecanismos institucionais da Inquisição a trabalharem com os processos e
testemunhos16.  Os  primeiros  trabalhos  historiográficos  a  usarem  essas  fontes  foram
desenvolvidos por autores protestantes que procuravam nos testemunhos os mártires da sua
religião – o autor cita o livro Histoire des Martyrs, escrito por Crespin ainda no século XVI,
como precursor dessa tradição17.

Os processos eram deixados de lado por falta de empatia  dos historiadores e eram
vistos como registros de superstições, sendo por fim tomados como irrelevantes – segundo
Ginzburg, “demorar-se em confissões longas e supostamente repetitivas [...] teria sido uma
tarefa tediosa e até mesmo inútil”18 para os pesquisadores naquele momento. Isso só mudou a
partir do fim da década de 1960, com o que Ginzburg definiu como uma crescente influência
da  Antropologia  sobre  a  História  –  os  registros  inquisitoriais  se  tornaram  uma  fonte
interessantíssima para acesso à  história  de personagens que antes  eram deixados de lado,
como as mulheres e os camponeses19.

No Brasil, tive como exemplo os já citados  Chalhoub e Pena, seguidos de Isabel Sá
que tratou de infância  através  de documentos  jurídicos  portugueses.  Foi levada  em conta
também a metodologia apresentado por Karl Monsma, que trabalha as especificidades do uso
de materiais judiciais como fonte, as abordagens foram pautadas pelas críticas que devemos
fazer à representatividade destes processos sequenciais.  Segundo o autor, tanto as análises
quantitativas quanto qualitativas não representam uma totalidade – e são passíveis de serem
questionadas. Não são todos os crimes ou todas as pessoas que têm condição e conhecimento
para levarem suas queixas até um júri – só isso já exclui dos documentos a maioria dos casos,
sendo a maior parte das ocorrências não levadas a instancia judicial20. Além disso, devem-se

13 Ibidem. p. 50-68.
14 BADINTER, Elisabeth.  Um Amor Conquistado:  O mito do amor materno. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1985. Tradução de: Waltensir Dutra. p. 17.
15 GINZBURG, Carlo. O Inquisidor como Antropólogo. Revista Brasileira de História, n.21, v. 11, p.9-20, 1991.
Disponível  em:  <http://www.anpuh.org/revistabrasileira/view?ID_REVISTA_BRASILEIRA=20>.  Acesso  em:
09 nov. 2015.
16 Ibidem, p. 10.
17 Idem.
18 Ibidem, p. 11.
19 Idem.
20 MONSMA, Karl.  O problema  de  viés  de  seleção  na  pesquisa  histórica  com fontes  judiciais  e  policiais.
História  Social,  Campinas,  n.  21,  p.27-46,  2011.  Disponível  em:
<http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/article/view/910>. Acesso em: 26 out. 2014. p. 28-30.



levar em conta as especificidades sociais do contexto que influenciavam tanto na abertura ou
não dos casos como no julgamento dos mesmos, além dos processos de seleção pelos quais os
documentos processuais passavam21. 

Existe ainda o problema dos processos serem sequenciais, ou seja, são constituídos por
etapas que excluem e selecionam aquilo que vai ser passado para a etapa seguinte – seleção
passível da subjetividade do responsável legal pelo processo. Logo, a análise das etapas tem
que  ser  intrinsecamente  ligada  à  análise  da  etapa  anterior  e  dos  processos  que  levam a
sequencia e não ao abandono do caso. Saber por que uma denúncia passou para a próxima
etapa ou porque não passou – como, por exemplo, se chegou a um veredito – é um fator que
deve ser analisado tanto quanto o conteúdo da denúncia22.

Retomando Ginzburg, agora fazendo referência ao seu ensaio O nome e o como: troca
desigual e mercado historiográfico23, a escolha de desenvolver a conclusão desse trabalho
através de um estudo de caso faz referência ao que o autor chama de “excepcional normal” –
ou seja, um documento excepcional e não estatisticamente frequente, mas que “pode ser muito
mais revelador do que mil documentos estereotipados”24. O processo que será apresentado a
seguir se destacou por diversos fatores, e foi pretendido através dele uma análise bifronte, que
Ginzburg define como:

Por  um lado,  movendo-se  numa escala  reduzida,  permite  em muitos  casos  uma
reconstituição  do  vivido  [...].  Por  outro  lado,  propõe-se  indagar  as  estruturas
invisíveis dentro das quais aquele vivido se articula.25

No último  capítulo,  por  fim,  me  detive  à  análise  do  estudo  de  caso,  centrado  no
processo judicial de 1883 da menina Augusta – construindo com isso o contexto social em que
ele  se  encontrava,  abordando  através  deles  os  temas  e  outros  documentos  pertinentes  a
pesquisa. Esse processo trata do caso de Augusta Rita, então com 13 anos, natural da Prússia,
mas que vivia em Curitiba – em uma residência na Estrada do Mato Grosso, com seu padrasto
e mãe26. Guilherme Krambeck, vizinho da família, foi quem recorreu em juízo para interceder
à menina, o promotor escreve:

[...] existe uma menor natural da Prussia, já com 13 annos de idade em poder de
Guilherme Kressine [...] o qual espanca diariamente a menor que se chama Augusta.
Mal vestida e muitas vezes presa em casa para não revelar a alguém os suffrimentos
de que é victima.27

O  vizinho  procurava  denunciar  aos  maus  tratos  que  sofria  a  menina,  afirmando
inclusive que algumas vezes já teve que esconder ela em sua casa em busca de proteção – esse
é um dos aspectos que fez esse processo tão único, se destaca o fato de denúncia ter sido feita
por  um  vizinho  sem  nenhum  laço  consanguíneo  com  a  menina  que  sofria  violência,
destacando-se também o afeto  que o vizinho e sua esposa nutriam pela  menina  inclusive
acolhendo ela em sua casa. Em seu depoimento, Krambeck volta a afirmar que a menina era
presa em casa e proibida de sair, exercia trabalhos pesados não correspondentes a sua idade e
andava mal vestida, em sinal de total descaso  que seu padrasto tinha por ela. Vemos aqui
diversos julgamentos de valores morais sobre a família. O denunciante nos apresenta a sua

21 Ibidem. p. 33.
22 Ibidem. p. 33-37.
23 GINZBURG, Carlo. O nome e o como: troca desigual e mercado historiográfico. In: GINZBURG, Carlo. A
Micro-história e outros ensaios. Lisboa/rio de Janeiro: Difel/Bertrand Brasil, 1989. p. 169-178.
24 Ibidem, p. 177.
25 Ibidem, p. 177-178.
26 DEAP – Departamento de Arquivo Público do Paraná. PB045 Número 7998. Caixa 306. 30/01/1883.
27 Idem.



versão de normalidade das sociabilidades familiares ao descrever o que tinha de errado na
casa vizinha, repreendendo o padrasto por não tratar ela como era de direito. 

Outra coisa interessante no processo é que a menor depõe contra seu padrasto – prática
que se mostrou rara entre os outros processos analisados. O juiz pergunta a ela as condições
em que vivia na casa, no que trabalhava e o que achava de fazer tantos serviços pesados. A
menina diz que cansava muito, que apanhava do padrasto se não fizesse tudo – o cuidado da
casa  era  todo  de  responsabilidade  dela.  Perguntava  se  gostava  do  vizinho  Guilherme
Krambeck disse que sim, que ele e sua esposa a trataram muito bem quando ficou escondida
na casa deles – mas que quando seu padrasto a achou, a levou puxada pelo braço, batendo e
chutando ela no meio da rua. Finaliza seu depoimento dizendo que sim, gostaria de sair da
casa de Guilherme Kressine. 

A denuncia do vizinho Krambeck é muito importante para entendermos o peso dos
depoimentos dentro dos processos, a denúncia não precisava partir de alguém envolvido nos
problemas diretamente para que o caso fosse levado a julgamento – inclusive,  a menina é
chamada a depor posteriormente, o único presente na hora da denúncia não tinha nenhum laço
consanguíneo com a menina e não afirmava ter nenhuma relação ou convívio além de ser seu
vizinho.  Terem  chamado  a  menina  de  13  anos  para  depor  também  chama  atenção,  foi
perguntada a ela sua opinião sobre o caso e sobre o que ela gostaria que acontecesse com sua
situação. Podemos perceber um peso muito grande no testemunho da menina que vai ali agir
em seu próprio favor, denunciando as violências e abusos sofridos em casa. Outra coisa que
salta aos olhos é como os laços construídos com estranhos formaram o acolhimento e afeto
que a menina recebeu ao fugir de sua casa – onde era o foco de violência, apesar dos laços
familiares.

Tendo  em  vista  os  estudos  feitos  foi  possível  perceber  que  a  historiografia,  as
informações  nos  documentos  e  a  contextualização,  nos  proporcionaram  uma análise  dos
papeis dentro das redes familiares da Curitiba do século XIX, focando principalmente nos
afetos construídos com as crianças. Transpassando a dificuldade inicial de encontrar fontes
que registrassem o papel de infância, situação já explicada por Heywood, que dificultava a
pesquisa do tema – situação que segundo ele só mudou em 1962 quando Àries publicou a
História Social da Criança e da Família, incentivando um maior número de estudos sobre os
convívios familiares e abordando as crianças como personagens históricos, utilizando fontes
das mais diversas origens para chegar a esse obejtivo28.

Buscou-se colocar os processos judiciais como fontes de saber sobre as sociabilidades
e os espaços d infância. Sendo esses documentos pouco trabalhados com esse viés, a pesquisa
quis de alguma forma chegar a um conhecimento acerca desses temas na história de Curitiba –
tanto na história jurídica quanto na história social e da família. 

Essa pesquisa se trata de um pequeno exercício frente às possibilidades que as fontes
jurídicas  nos  proporcionam.  Sendo  passível  de  novos  recortes,  abordagens  e  análises,  o
conceito de infância nesses documentos ainda tem muito a ser pesquisado – afinal, a fonte não
é inédita, mas nunca foi abordada com esses objetivos. Demanda-se então a possibilidade de
futuras  pesquisas  que  possam  levar  essas  análises  prévias  até  novas  e  mais  profundas
abordagens desses documentos, da infância, da violência e da justiça na Curitiba do século
XIX.

28 HEYWOOD, Colin. Op. Cit. p. 13.
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O presente trabalho analisou a memória da religião popular dos períodos anteriores à
Guerra do Contestado, bem como a relação da religião durante o desenvolvimento do conflito
e após este, utilizando como fonte o caderno de Cantos da Romaria da Terra e das Águas de
2015. Na cidade de Timbó Grande (SC), dia 13 de setembro do mesmo ano, foi organizada a
Romaria que reuniu 10 mil romeiros dos quatro Estados próximos: Rio Grande do Sul, Santa
Catarina,  Paraná  e  São  Paulo.  Com  o  tema:  “Redutos  de  esperança,  resistência  e
encantamento da vida”,  o local escolhido para a realização do evento tem um significado
simbólico e de memória: Timbó Grande foi um dos últimos redutos caboclos, do período final
do conflito, que foi massacrado pelas forças do Exército Brasileiro. 

O caderno de cantos é parte fundamental das celebrações da Romaria da Terra e das
Águas  de  Santa  Catarina  de  2015.  Para  complementar  o  corpo  de  fontes  históricas  do
trabalho, fizemos a análise de algumas viagens de campo realizadas em vários locais no Vale
do Contestado, focando na construção da memória desse evento tão importante para a história
dos moradores, visto que foi possível perceber a identificação da população que reside na
região  atualmente,  com  as  resistências  e  lutas  das  quais  os  caboclos  de  outrora  foram
protagonistas. Elas estão interligadas entre si por se tratarem da preservação da memória da
Guerra  do  Contestado  e  da  memória  dos  caboclos  de  diversas  maneiras.  São  elas:  o
patrimônio, as crenças religiosas, a fé nas mensagens dos Monges, a relação com a morte e
com o sagrado. 

A última viagem, em 13 de setembro de 2015 até Timbó Grande-SC, com a finalidade
de participar da Romaria da Terra, é considerada por essa pesquisa o foco principal, já que a
segunda parte de análise de fontes trata-se de um elemento essencial dos ritos dessa Romaria.
A segunda fonte é escrita e oral ao mesmo tempo: o caderno de cantos distribuído na entrada
da  cidade  de  Timbó  Grande,  contando  com 64  músicas  e  duas  orações.  As  músicas  são
relacionadas à caminhada dos romeiros, aos conflitos por terra no campo, aos trabalhadores
urbanos, aos camponeses, ao capitalismo com seu “projeto de morte”, à história da América
Latina, à Guerra do Contestado e a mensagem de João Maria. Em uma das entradas da cidade
de  Timbó  Grande,  onde  os  integrantes  da  Pastoral  da  Juventude  estavam acampados,  os
ônibus que chegavam com os romeiros desde as quatro horas da manhã eram parados para
realizar a contagem dos participantes da Romaria e a distribuição do Caderno de Cantos e
orações. 

A mensagem religiosa e espiritual dos Monges chegou até o Vale do Contestado do
tempo presente, através da memória das orações, da palavra levada aos camponeses por uma
linguagem próxima à sua cotidianidade, pelas práticas de cura com ervas e chás sendo re-
significadas ao longo do tempo. A oração oficial da Romaria da Terra de 2015 foi escrita pelos
dois clérigos responsáveis pela organização do evento. Na primeira página do Caderno de
Cantos, como um convite a “sentir” a região do Contestado como os moradores da região
sentem,  está  a  breve,  porém intensa  oração  cheia  de  significados  para  a  luta  no  campo.
Segundo os autores, Deus esteve no chão contestado durante e depois da Guerra, lutando ao
lado dos caboclos.  Invocar a presença espiritual  de Deus nos campos de batalha significa
identificar cada sertanejo que lutou, que morreu ou sobreviveu com a figura de guerreiros
espirituais, lembrando que na verdade não havia a morte “verdadeira” de nenhum guerreiro.



Havia sim a “passagem” para o outro lado: o lado do Exército Encantado de São Sebastião,
com o Monge João Maria. Jesus, o filho de Deus, fala por meio de João Maria. 

A Guerra do Contestado foi um conflito armado que se iniciou na cidade de Palmas
(PR) e se desenvolveu principalmente no oeste do Estado de Santa Catarina, entre os anos de
1912-1916.  Porém,  antes  de  qualquer  movimentação  por  parte  das  forças  repressoras  do
Estado brasileiro  e antes  das  organizações  caboclas  como resistência  às  mudanças,  vários
aspectos  devem ser considerados para entender  o processo que culminou em um conflito
armado,  desigual  e  extremamente  doloroso  para  os  remanescentes  da  Guerra  e  seus
descendentes. Contamos com os trabalhos de Paulo Pinheiro Machado 1, Maurício Vinhas de
Queiroz 2, Gilberto Tomazi  3 e Marli Auras  4 para a melhor compreensão dos processos que
culminaram na  Guerra,  considerada  por  todos os  autores  anteriormente  citados  como um
grande massacre, uma das maiores guerras civis do Brasil.

Outro aspecto a ser destacado é a crença no Monge João Maria que perpassou mais de
100  anos  no  Contestado.  Vale  lembrar  que,  antes  da  Guerra,  passaram  pelos  sertões
catarinenses em um período de mais ou menos 60 anos – segunda metade do século XIX e
começo do XX –, três homens que foram considerados enviados de Deus, batizavam crianças,
curavam enfermidades  com base  do  uso  de  ervas  e  anunciavam  novos  tempos,  onde  as
desigualdades  não mais  existiriam.  O trabalho de Tânia  Welter  5 sobre a permanência  da
crença no Monge João Maria foi a base para a análise das fontes no que se refere à construção
da memória da mensagem do referido Monge na Romaria da Terra.

A Romaria da Terra e as Águas é um evento organizado anualmente na maioria dos
Estados brasileiros por segmentos da Igreja Católica – as Comunidades Eclesiais de Base, a
Comissão  Pastoral  da  Terra,  as  Pastorais  da  Juventude  –  e  movimentos  sociais  como  o
Movimento  dos  Sem Terra (MST),  o  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragem (MAB),  o
Movimento das Mulheres Camponesas (MMC), etc. Sempre com o tema central da questão
agrária no país, foca na figura do camponês, nas lutas diárias dos trabalhadores do campo, nas
desigualdades sociais e opressões sofridas. Com influência da Teologia da Libertação, que
começou a desenvolver-se na América Latina na década de 1970, e na formaçãos das CEBs, a
Igreja  Católica  começa a pensar o povo oprimido e pobre,  sempre vivendo à margem da
sociedade, como integrante fundamental na construção de uma Igreja mais justa. As CEBs e
as  pastorais  começam  a  trabalhar  uma  organização  dessa  população,  conduzindo  e
possibilitando discussões e formação política a partir da base. A primeira Romaria da Terra no
Estado de Santa Catarina foi realizada no ano de 1986, coincidindo com a Campanha da
Fraternidade do mesmo ano, cujo tema foi “Terra de Deus, Terra de Irmãos”. 

No caderno de cantos pudemos identificar quatro questões que são tratadas com mais
afinco  pela  pesquisa,  pois  estão  intimamente  ligados  com  a  construção  da  memória  e
formação de identidade da região. São elas: 1) as mensagens dos Monges transportadas para o
contexto  contemporâneo;  2)  o  protagonismo  das  mulheres  nas  lutas,  seja  construindo  a
política em seu cotidiano, seja nos movimentos sociais e na Igreja; 3) a associação da história
biblíca da fuga dos Hebreus do Egito com os romeiros atuais, e por fim 4) a questão agrária
no Brasil, focando nos povos indígenas e negros que foram massacrados pelo capitalismo –

1 MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007.
2 QUEIROZ, Maurício Vinhas de. Messianismo e Conflito Social: a Guerra Sertaneja do Contestado (1912-
1916). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.
3 TOMAZI, Gilberto. Mística do Contestado. Mensagem de João Maria na Experiência Religiosa do Contestado.
Xanxerê: News Print, 2010.
4 AURAS, Marli.  Guerra do Contestado: A Irmandade Cabocla. 2ª Edição.  Florianópolis: Editora da UFSC,
1995.
5 WELTER, Tânia.  O Profeta  São João Maria Continua Encantado no Meio do Povo.  Um estudo sobre os
discursos  contemporâneos  a  respeito  de  João  Maria  em Santa  Catarina.  338  f.  2007.  Tese  (Doutorado  em
Antropologia Social) – Departamento de Antropologia, UFSC – Florianópolis, 2007.



chamado  de  “projeto  de  morte”,  tanto  pelas  músicas  do  caderno  de  cantos,  como  pelos
organizadores da Romaria. 

Conceituando a memória, conteremos com os trabalhos de Michael Pollak, Ulpiano
Meneses 6, Jacy Alves de Seixas 7, Pierre Nora. É necessário lembrar algumas questões sobre
a memória, objeto de nosso estudo, lembrando que ela é: 1) construída por um indivíduo – a
memória  individual  –  que,  inserido  em  um  espaço  e  em  um  determinado  grupo  social,
constrói com outras pessoas a memória coletiva, seja em um micro-espaço como uma rua,
seja  em  um  bairro,  numa  escala  maior.  Cada  “parte”  integrante  de  um  grupo  possui
lembranças que o outro – do mesmo grupo – pode não ter adquirido ou, na seletividade que a
memória  faz,  não  possui  as  imagens.  Outro  aspecto:  2)  a  memória  coletiva  é  construída
também  pelas  instituições  e  pelos  poderes  que  perpassam  as  esferas  locais  e  regionais,
tornando o Estado um gestor da memória nacional, que visa produzir a união da coletividade
da Nação – por meio da escolha de “heróis” e datas específicas, em detrimento de outros
momentos e indivíduos históricos do País –  gerando sentimentos de pertencimento à esse
coletivo.  Segundo  Michael  Pollak,  devemos  levar  em  consideração  que  ao  privilegiar  a
análise  dos  excluídos,  dos  marginalizados  e  das  minorias,  a  história  oral  ressaltou  a
importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas minoritárias e
dominadas, se opõem à "memória oficial", no caso a memória nacional 8. Essa construção de
memória não é desinteressada, pois a memória servirá para agir  9. Além disso, a memória
passa a não ser algo apenas individual  na medida em que é construída como documento,
estando presente no cotidiano “ritualisticamente” 10.

Michel Pollak trabalhará a memória e a construção de identidade social intimamente
ligadas aos sentimentos na história. O autor analisa no âmbito da história oral o problema da
relação entre memória e identidade. A memória pode ser à primeira vista, tratada como algo
individual,  entretanto  para  o  autor,  remetendo  à  obra  de  Maurice  Hawbachs,  a  memória
também deve  ser  entendida  como coletiva  ou  social  11.  Cabe  ainda  ressaltar  que  mesmo
submetida  a  essas  transformações,  alguns  pontos  seriam  relativamente  imutáveis  ou
invariáveis. A questão colocada pelo autor seria então, quais os elementos constituintes desta
memória – individual  e coletiva – os responsáveis por esta “solidificação”,  que impediria
mudanças e atribuiria valores reais a determinados acontecimentos, que por sua vez, fariam
parte da essência do grupo que os compartilha e se identifica com os mesmos. Os elementos
constitutivos da memória se dividiriam em dois: os vividos pessoalmente pelo indivíduo e os
que Pollak chama de “vividos por tabela”, aqueles vividos pelo grupo ou pela localidade à
qual a pessoa se sente pertencer. Nesse caso, o fato toma tamanho significado no imaginário
da pessoa que é quase impossível que se consiga saber se ela participou ou não. 

Acontecimentos, personagens e lugares, direta ou indiretamente pertencentes a uma
memória específica, podem de fato, fazer referências a pessoas e lugares reais, fatos concretos
ou comprovações empíricas. Entretanto, podem ainda se tratar de projeções de outros eventos.
A memória é seletiva e nem tudo fica gravado ou registrado. A memória é em parte herdada,
não  se  limitando  à  vida  física  da  pessoa;  é  mutável  e  articulada,  e  as  preocupações  do
momento constituem um importante elemento seletivo e estrutural da memória. A memória
6 MENESES, Ulpiano T. Bezerra de. A história, cativa da memória? Para um mapeamento da memória no campo
das Ciências Sociais. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 34, 1992, p. 9-24
7 SEIXAS, Jacy Alves de. Os tempos da memória: (des)continuidade e projeção. Uma reflexão (in)atual para a
história? Projeto História, São Paulo, vol. 24, jun. 2002,
8 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 2. n. 3, 1989, p.
4
9 SEIXAS, Jacy Alves de. Os tempos da memória: (des)continuidade e projeção. Uma reflexão (in)atual para a
história? Projeto História, São Paulo, vol. 24, jun. 2002, p. 53
10 Ibidem, p. 67
11 POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, 1992, p.
201



coletiva,  ainda  que  mais  organizada,  está  sujeita  a  esse  paradigma.  Como  é  possível  o
confronto entre  a memória individual  e a memória dos outros,  memória  e  identidade  são
objetos  de  acirradas  disputas  ou  conflitos  que  coloquem  frente  a  frente  grupos  sociais
opositores  e,  sobretudo,  os políticos.  Como elemento  organizado em função de interesses
pessoais e preocupações políticas do momento, conclui-se – novamente – que  a memória é
um fenômeno construído tanto conscientemente quando inconscientemente,  sendo assim, o
resultado de um verdadeiro trabalho de organização que edita, ressalta e exclui o que julgar
necessário.  A  memória  em  todos  os  seus  níveis  é  um  fenômeno  construído  social  e
individualmente e tem uma estreita ligação com o sentimento de identidade, que por sua vez,
depende  da  definição  “do  outro”.  Dessa  forma,  memória  e  identidade  estão  intimamente
relacionadas  ainda  que  não  devam ser  compreendidas  como essenciais  a  uma  pessoa  ou
grupo.

Pierre Nora e sua conceituação de “lugares de memória” entram no quadro teórico
deste trabalho justamente por caracterizar o que são esses lugares e como os lugares “fazem”
a  memória,  bem como  a  relação  das  pessoas  com a  memória.  Antes  de  qualquer  coisa,
segundo Nora, os “lugares de memória” são restos 12. Os restos que os indíviduos produtores
de memórias e as sociedades deixam como “pegadas” no espaço e no tempo, para que a sua
própria  geração  e  as  gerações  vindouras  de  identifiquem,  preservem,  conservem  e
permaneçam na história. A pergunta que se coloca é: por que existem lugares de memória?
Por que a história e os homens necessitam deles? No caso da memória do Contestado, ao falar
de “lugar”, imediatamente se pensa nos museus e casas de visitação que por natureza remetem
aos  “guardiões  da  memória”  de  algum  período,  região  ou  grupo  social.  Levando  em
consideração que os lugares e os espaços são construídos, vivenciados, sentidos, a memória se
torna parte  desse contexto  como agente de construção da identidade  e  pertencimento  que
segundo Nora é o princípio e o segredo da identidade  13.  Nora trabalhará com a memória
principalmente  no  que  se  refere  ao  lugar  onde  a  memória  se  cristaliza  e  por  ventura,  o
problema da “encarnação” e a consciência de ruptura com o passado. 

Necessitamos da memória na medida em que construímos identidades cotidianas e por
ventura, estas se tornam identidades que permanecem durante curtos e/ou longos períodos em
um espaço e no tempo, mantendo essa relação como produtora de memórias. Necessitamos de
lugares:  esses  lugares  de  memória  que  ao  mesmo  tempo  podem  servir  a  interesses
institucionais  ou à memória  de grupos sociais  que num processo recente  de construção e
legitimação de suas memórias, tem criado espaços para a própria história. A Romaria da Terra
–  Timbó  Grande,  2015  –  pode  ser  considerada  como  um  lugar  de  memória,  onde  as
mensagens religiosas dos Monges que passaram por aqueles sertões são (re)significadas de
maneira que compreenda as lutas contemporâneas pela terra e a relação dos indíviduos com
essa terra sagrada. A escolha da cidade catarinense se deu devido ao lugar onde morreram
centenas de pessoas num dos últimos cercos que o Exército brasileiro entre 1915-1916.

O primeiro  capítulo  do trabalho está  centrado  no contexto  histórico  da Guerra  do
Contestado e na passagem dos três Monges pela região. Os processos que levaram ao estopim
do conflito são abordados em sua relação com as mensagens religiosas dos referidos Monges,
pois a organização das irmandades caboclas esteve intimamente ligada com a religião popular
que ali se desenvolveu. No segundo capítulo, teórico-metodológico, conceituamos a questão
da  memória  na  historiografia  e  a  religião  popular,  trabalhando  com  os  conceitos  de
messianismo, catolicismo popular, misticismo e o que é uma romaria para a Igreja Católica.
No segundo capítulo, trabalhamos um breve histórico das lutas por terra no Brasil, desde a
colonização portuguesa até o século XXI, para compreender os processos que levaram ao

12 NORA, Pierre.  Entre Memória e História. A Problemática dos Lugares. Tradução de Yara Aun Khoury. Projeto
História, São Paulo, vol. 10, 1993
13 Ibidem, p. 19



surgimento da Romaria da Terra e das Águas no Brasil e, principalmente, no Estado de Santa
Catarina.  Grande parte desse evento foi organizada em torno da memória do massacre da
Guerra  do  Contestado.  Essas  questões  estão  diretamente  ligadas  com  a  Teologia  da
Libertação, a criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), a organização da Comissão
Pastoral da Terra no Brasil (CPTs) e a questão agrária brasileira, que remete ao surgimento do
Movimento  dos  Sem  Terras  (MST)  na  década  de  1980.  No  terceiro  capítulo,  por  fim,
analisamos  o  conjunto  de  fontes:  o  Caderno  de  Cantos  da  Romaria  da  Terra  –  2015,
principalmente,  e  para  complementar  o  trabalho,  as  três  viagens  realizadas  desde
outubro/2014, trabalhando com as fotos dos “lugares de memória”. Essas fotos são referentes
aos cemitérios caboclos e cemitérios do exército, pocinhos de água sagrada, cruzeiros, museus
e outros locais de peregrinação, onde os fiéis ao Monge vão para pedir algum graça e depois
voltam para agradecer o milagre recebido. 

As  crenças  nas  mensagens  dos  Monges  sobreviveram  mais  de  um  século  no
imaginário da população do contestado e em suas práticas cotidianas 14. As pessoas convivem
diariamente  com  os  espaços  sagrados  relacionados  à  passagem  dos  Monges,  como  por
exemplo, os lugares onde há uma fonte de água doce abençoada por estes ou uma cruz de
cedro  plantada,  como  se  verá  do  decorrer  desse  capítulo.  Com relação  aos  túmulos  dos
caboclos tombados em combates ou da população morta em conseqüência da Guerra, grande
maioria deles não são lugares conhecidos nem devidamente localizados, visto que durante os
últimos dois anos do conflito, o exército cercou diversas cidades e redutos e matou quem
estivesse  no  caminho.  Os  espaços  dos  antigos  redutos  caboclos  também  podem  ser
considerados “cemitérios”  já  que diversos  combates  se  deram dentro  e  no entorno destes
locais, como é o caso de Taquaruçu – hoje, Fraiburgo (SC) –, o primeiro a ser bombardeado e
cercado pelo Exército e o local escolhido para sediar a 1º Romaria da Terra de Santa Catarina
(1986). Assim como Taquaruçu, a significação que carregam os lugares que abrigaram os
caboclos durante a Guerra é imensa, tanto pela vida que ali se organizou, como pela morte
que chegou tão rápida a milhares de pessoas. Esse é o caso da cidade de Timbó Grande,
também local de organização cabocla durante a Guerra; seu significado simbólico, como o
próprio título do trabalho já diz, está relacionado à memória da morte de centenas de pessoas:
uma cova comum. Foi essa “cova” o lugar  escolhido pelos organizadores  da Romaria  do
Centenário do Contestado para as celebrações do dia 15. No Caderno de Cantos, podemos
observar a significação do local escolhido, celebrando a vida e relembrando todos os mortos
da Guerra;  celebrando a força do caboclo do Contestado e contestando todas as injustiças
sofridas por mais de cem anos.

14 WELTER, Tânia.  O Profeta São João Maria Continua Encantado no Meio do Povo. Um estudo sobre os
discursos  contemporâneos  a  respeito  de  João  Maria  em Santa  Catarina.  338  f.  2007.  Tese  (Doutorado  em
Antropologia Social) – Departamento de Antropologia, UFSC – Florianópolis, 2007.



MERCEDES CABELLO DE CARBONERA (1845 – 1909) – ESCRITA FEMININA E

PROJETO CIVILIZATÓRIO EM BLANCA SOL (1889) E EL CONSPIRADOR (1892)

Nikita Mary Sukow
Orientador: Ana Paula Vosne Martins

Palavras – Chave: escrita feminina; Mercedes Cabello de Carbonera; literatura peruana

O  Peru  da  segunda  metade  do  século  XIX  foi  marcado  por  uma  intensa
intelectualidade  feminina.  Diversos  periódicos  e  livros,  elaborados  por  e  para  mulheres
fizeram parte do ambiente cultural desta sociedade. Além disso, a participação feminina em
clubes literários ressaltam a importância deste público nas discussões intelectuais que estavam
efervescendo no período. De acordo com a historiadora peruana Sara Beatriz Guardía (2002),
esta intensa participação foi fruto da revalorização da educação feminina e do reflexo das
ideias  europeias  então  em voga1.  Dentre  as  diversas  mulheres  que tiveram a coragem de
abandonar o espaço doméstico e engajarem-se no ambiente intelectual, Mercedes Cabello de
Carbonera(1845  –  1909)  teve  um  grande  destaque,  devido  as  suas  escolhas  estéticas  e
políticas,  principalmente  no  que  diz  respeito  aos  temas  da  emancipação  da  mulher  e  da
valorização da educação feminina. 

Nascida em fevereiro de 1845, na província peruana de Moquegua, Juana Mercedes
Cabello Llosa dedicou boa parte de sua vida à literatura e à defesa de diferentes causas sociais
e políticas.  Oriunda de uma família  abastada,  Mercedes  Cabello desde criança  entrou  em
contato com os grandes clássicos europeus, sejam políticos, como Auguste Comte (1798 –
1857),  ou literários,  como Émile  Zola  (1840 –  1902).  Casou-se  com um famoso médico
peruano,  Urbano  Carbonera.  Contudo,  de  acordo  com  os  biógrafos,  ambos  tiveram  uma
relação matrimonial conturbada. Prova disso é o fato dela ter iniciado sua carreira literária
apenas após a morte do marido, em 1855. Mercedes Cabello publicou ao todo seis romances,
dentre os quais  Blanca Sol – Novela Social(1889) e  El Conspirador – Autobiografia de un
Hombre Público(1892) tornaram-se os mais conhecidos. 

Classificados  por  Mônica  Cárdenas  Moreno  (2013)  como  os  romances  de
transgressão, estas duas últimas novelas, influenciadas pelo positivismo comtiano, destacam o
projeto civilizatório proposto por Mercedes Cabello,  o qual seria responsável por retirar  a
América-hispânica do atraso colonial  em que vivia.  Tal  projeto incluía  necessariamente  a
emancipação da mulher através de uma educação laica e de qualidade2. Assim, as personagens
principais dos romances, Blanca Sol, na obra homônima, e Ofélia Olivas, em El Conspirador,
são construídas de maneira a ressaltar as ideias políticas da autora. O desenlace de ambas
histórias evidenciam o papel da educação moral e no preparo das mulheres para uma vida
independente dos homens. A presente pesquisa buscou, através da análise de ensaios da autora
e das personagens citadas, entender de que maneira Mercedes Cabello representou este ideal
civilizatório em suas obras. Além disso, buscamos compreender como a autora apropriou-se
de estratégias literárias para refletir acerca das relações de gênero na sociedade em que viveu. 

Para tal, levamos em conta a proposta dos estudos de gênero, entendidas por Rachel
Soihet  e  Joana  Maria  Pedro (2007) como o estudo da “distinção  entre  atributos  culturais
alocados a cada um dos sexos e a dimensão biológica dos seres humanos”3. Os estudos de
gênero entendem que homens e mulheres são produtos da sociedade e da cultura, assim a

1GUARDÍA, Sara Beatriz. Mujeres Peruanas: El Otro Lado de la Historia. 4ª ed. Lima: Miraflores, 2002, p.
141; 
2MORENO, Mônica Cárdenas. “Les Romans de la Transgression” In:  Genre et Société à Lima Pendant la
Seconde Moitié du XIXe Siècle: Analyse de l’œuvre de Mercedes Cabello de Carbonera (1842 – 1909).
2013.  386f.  Tese  (Doutorado  em Estudos  Ibéricos)  –  École  Doctorale  Montaigne  Humanités,  Universidade
Michel Montaigne. Bordeaux : 2013, p. 261;  



diferença e a desigualdade entre ambos não são naturais, mas construídas. Ressaltamos ainda
que, conforma afirmam as autoras, pensar o conceito de História e Relações de Gênero, leva
em conta  as  múltiplas  identidades  das  mulheres,  entendendo  que  esta  são  construídas  de
acordo com a classe social e o contexto em que estão inseridas.

Ainda no âmbitodos estudos das relações de gêneros,  o conceito de ginocrítica foi
fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Proposto por Elaine Showalter (1994), a
ginocrítica  entende  a  literatura  de  autoria  feminina  a  partir  do  conceito  de  “território
selvagem”,  o  qual  representaria  o  local  ambíguo  das  escritoras  na  produção  canônica  e
masculina. Este local, contudo, não seria dos excluídos, mas sim o lugar delimitado dentro de
uma hierarquia maior. Local do selvagem, na medida em que traria a marca da diferença.
Nesse sentido, fundamentalmente a ginocrítica leva em conta a dimensão cultural da mulher,
para além da biologia, da linguagem e da psicanálise4. 

Complementando  estas  ideias,  trouxemos  para  o  debate  as  propostas  de  Natália
Guerrelus (2013) e Ria Lemaire (1994). Ambas enfatizam a importância de pensar a escrita
feminina  a  partir  do  contexto  de  produção,  levando  em  conta  sua  historicidade5.  Nossa
pesquisa  buscou,  conforme  indica  Lemaire,  uma  historicização  da  categoria  autor  e  das
relações  político-sociais  do  seu  contexto6.  Assim,  para  análise  da  produção  literária  de
Mercedes Cabello levamos em conta o contexto de produção na qual estava inserida e quais
foram as determinantes culturais e sociais de sua escrita. 

Pensando a literatura feminina do século XIX, recorremos ao estudo de Sandra Gilbert
& Susan Gubar (1998) acerca das estratégias literárias adotadas pelas escritoras deste período
para produzirem suas obras.  Assim, o ocultamento de determinados temas sob uma superfície
mais aceitável  e o desvio dos conjuntos estéticos  propriamente masculinos,  foram formas
encontradas por elas para poderem exercer a escrita de forma mais livre possível7. Além disso,
nos apropriamos dos conceitos de mulher-monstro e mulher-anjo propostos ainda por Gilbert
& Gubar. Para estas autoras, a escrita feminina reformulou as imagens de mulher herdadas da
literatura masculina,  como a contraposição entre monstro e anjo. Ainda que não critiquem
abertamente  as  instituições  patriarcais,  as  escritoras  oitocentistas  apropriaram-se  das
personagens  monstruosas,  transformando-as  em  rebeldes  destruidoras  das  instituições
patriarcais. Assim, no caso da literatura feminina, a louca – a mulher que não aceita o que foi
imposto  pela  sociedade  –  não  aparece  apenas  como  inimiga  da  heroína,  mas  como  a
representação da fúria da escritora contra a sociedade patriarcal que lhe nega espaço8. 

 A partir destas discussões teóricas nossa monografia está dividida em três capítulos.
Em “Peru no Século XIX: política, sociedade e cultura”, buscamos oferecer uma análise
socioeconômica do Peru da segunda metade do século XIX,relativamente ao seu processo de
modernização,  interessando-nos  especialmente  pela  repercussão  cultural  que  estas
transformações políticas e econômicas exerceram no meio intelectual peruanofrequentado por
Mercedes Cabello. Assim, visamos identificar o cenário no qual Mercedes Cabello viveu e
produziu sua escrita, inserindo-a num contexto mais amplo para historicizar sua trajetória.

Identificamos neste capítulo, que após a modernização do Peru graças à descoberta
do guano e após os intensos conflitos políticos, em especial a Guerra do Pacífico (1879 –
3SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. “A Emergência da Pesquisa da História das Mulheres e das Relações
de Gênero” In: Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 27, n. 5, pp. 288, 2007;
4SHOWALTER,  Elaine.  “A Crítica  Feminista  no  Território  Selvagem”  In:  HOLLANDA,  Heloísa  Buarque.
Tendências e Impasses: O Feminismo como Crítica da Cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. pp. 23-57;
5GUERRELUS, Natália de Santanna. “Palimpsesto: Historiografia, Literatura e Gênero a partir da Trajetória de
Rachel de Queiróz” In: Revista de História. Salvador, v. 5, n. 1-2, p. 297, 2013;
6LEMAIRE,  Ria.  “Repensando  a  História  Literária”  In:  HOLLANDA,  Heloísa  Buarque  de.  Tendências  e
Impasses – O Feminismo como Crítica da Cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 67;
7GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan. La Loca del Desván – La Escritora y la Imaginación Literaria del
Siglo XIX. Tradução de Carmen Martínez Gimeno. Madrid: Ediciones Cátedra, 1998, p. 87 – 89; 
8Ibid.,p.92;



1883) contra o Chile, o debate acerca da condição da mulher começou a adquirir fundamental
importância. Foi após a Guerra do Pacífico e a retirada das tropas chilenas de Lima que o
debate acerca da educação da mulher tomou contornos mais críticos. Elas passaram a publicar
em periódicos defendendo sua emancipação e criticando a burguesia. Segundo Maria Emma
Mannarelli (2009), esta nova posição deveu-se à derrota peruana na Guerra, o que fez com
que a autoridade masculina enfraquecesse,  favorecendo assim a participação feminina nos
debates públicos9. 

Foi nesse contexto que um grupo de intelectuais emergiu usando a escrita como uma
forma  de  lutar  contra  a  submissão  na  qual  se  encontravam.  Mercedes  Cabello  teve  um
especial  destaque  neste  âmbito,  conforme  ressaltamos  no  capítulo  intitulado  “Mercedes
Cabello de Carbonera: Trajetória Biográfica e Intelectual”.A partir da trajetória de vida
de Mercedes Cabello, levando em conta suas relações com outras escritoras e intelectuais do
período, buscamos neste capítulo identificar o lugar de onde escrevia, suas relações literárias e
sociais e as influências presentes em sua obra. Também analisamos três ensaios publicados
durante a primeira fase de sua produção, que corresponde ao período anterior à Guerra do
Pacífico  e  à  consequente  radicalização  do  seu  discurso:  “Influencia  de  la  Mujer  en  la
Civilización” (1874)10, “Importancia de la Literatura” (1892)11 e “Estudio Comparativo: De la
Belleza y Intelligencia de la Mujer” (1892)12 – lidos durante as Veladas Literarias promovidas
por sua amiga, Juana Manuela Goritti – que foram escolhidos por indicarem temas chaves de
sua obra, principalmente o papel dos intelectuais e das mulheres  para o avanço da civilização.
Dessa forma,  apresentamos as primeiras  ideias  da autora acerca  destas  questões,  as  quais
amadureceram com o passar dos anos até se tornarem enfáticas e melhor estruturadas nos
romances tardios, Blanca Sol e El Conspirador. 

Neste capítulo,  analisamos alguns temas frequentes em seus primeiros escritos. Em
seu primeiro ensaio publicado, “Importancia da Mujer en La Civilización”, Mercedes Cabello
já  demonstrava  quais  seriam  os  grandes  temas  que  defenderia:  o  desenvolvimento  e  a
regeneração  da  sociedade,  inseparáveis  da  melhoria  da  condição  intelectual  da  mulher.
Estaideia,  presente na maior parte de sua obra,  paulatinamente radicalizou-se ao longo do
tempo. 

Nos ensaios lidos durante as Veladas  Literarias de Lima, em meados da década de
1870, Mercedes Cabello enfatizou dois temas: o papel da literatura no desenvolvimento moral
dos povos e a necessidade da mulher desenvolver, para além da beleza, a inteligência.  Ainda
que  de  maneira  pouco  enfática,  a  escritora  já  anunciava  sua  preocupação  com  o
desenvolvimento deste pontos para que a América Latina saísse do atraso colonial em que
vivia.Infelizmente, o desenlace de sua trajetória não fugiu do padrão a que muitas escritoras
do  século  XIX ficaram  submetidas:  morreu  abandona  em um asilo,  considerada  louca  e
possivelmente  portadora  de  sífilis.  Nesse  sentido,  fazemos  uso  novamente  da  reflexão
proposta por Gilbert e Gubar, na medida em que afirmam que as escritorasdo século XIX que
não  aceitavam  as  críticas  aos  seus  escritos  e  não  se  adequavam  a  posição  que  lhes

9MANNARELLI,  María  Emma.  “Palabra  escrita,  autonomía  y  derechos  de  lasmujeres”  In:  PROGRAMA
ANDINO  DE  DERECHOS  HUMANOS  (org.)  Defensa  de  losDerechos  Humanos  en  América  Latina.
Avances y retrocesos. Quito: Editora da UniversidadSímon Bolívar, 2009. p. 23;
10CARBONERA, Mercedes Cabello.  “Influencia de la Mujer en la Civilizacion” In : VARGAS, Ismael Pinto.
Sin perdón y Sin olvido: Mercedes Cabello de Carbonera y su mundo. Lima: USMP, 2003. pp.167 – 169;
11CARBONERA,  Mercedes  Cabello.  “Importancia  de  la  literatura”  In:  GORITTI,  Juana  Manuela.  Veladas
Literarias  de  Lima. Buenos  Aires:  Imprenta  Europea,  1892.  pp.  6-12.  Disponível  em
https://archive.org/details/veladasliteraria00gorr acesso em 4 de novembro de 2015;
12CARBONERA, Mercedes Cabello.  “Estudio comparativo.  De la inteligencia y la belleza en la mujer” In:
GORITTI, Juana Manuela. Veladas...op.cit., pp. 207 – 212;

https://archive.org/details/veladasliteraria00gorr


designavam, foram consideradas loucas e monstros, condenadas a um silenciamento forçado
“raras por serem assexuadas o raras por estar degradas sexualmente”13.

Assim, neste capítulo buscamos entender esta primeira fase de sua escrita, a fim de
melhor compreendermos alguns tópicos retomados na sua fase de novelista. A construção de
suas  personagens,  os  cenários  e  o  enredo vão de encontro às  propostas  apresentadas  nos
primeiros ensaios que escreveu. Tendo em mente estas reflexões, no capítulo “Blanca Sol e
El  Conspirador:  Projeto  Civilizatório  e  Reflexões  de  Gênero  na  obra  de  Mercedes
Cabello de Carbonera” oferecemos uma análise das personagens femininas presentes em
seus dois últimos romances. 

Publicado em 1889, o romance  Blanca Sol – Novela Social14,  retrata  a história  da
protagonista de nome homônimo. Blanca Sol desde criança aprendera que o luxo e a vida de
aparências era o que tinha maior importância  para vida.  Assim, engata um casamento por
interesse  e  transforma-se  numa Grande Senhora,  admirada  pela  alta  sociedade.  O enredo
segue demonstrando a falta de moral e a vida de falsas aparências desta classe, até o momento
em que Blanca apaixona-se por Alcides Lescanti. Paralelamente, Blanca conhece Josefina, a
imagem invertida da protagonista.  Trabalhadora,  honrada e educada,  Josefina representa o
novo  ideal  feminino  burguês  proposto  por  Mercedes  Cabello.  Prova  disso  é  o  fatodela
conquistar  o  coração de Alcides  e  ter  um final  feliz.  Blanca  Sol  acaba  abandonada  e  na
miséria,  pois  a  descoberta  do  adultério  enlouquece  seu  marido.  Resta-lhe  por  fim  a
prostituição, visto possuir apenas a beleza.

O romance em questão traz à tona alguns debates propostos pela escritora peruana
desde o início de seu trabalho intelectual.  Trazendo diversas discussões sobre a moral,  as
personagens construídas  por  Mercedes  Cabello  não passam ao largo de  uma das  grandes
propostas da autora: a emancipação feminina obtida através da educação. Anunciando o novo
modelo  da  mulher  latino-americana,  Josefina,  a  mulher  que  recebera  a  devida  educação,
gozava de plena independência da proteção masculina. Seu matrimônio deve-se ao amor que
sentia por Alcides, não à condição financeira que ele poderia lhe oferecer, o que denota a
evolução da personagem graças à instrução. Esta é a mulher que se contrapõe aquela que
tivera uma educação insuficiente, para a qual a beleza era a única ferramenta que poderia usar
para o sustento. Blanca Sol dá-se conta desta situação apenas nas páginas finais do romance,
mas de forma trágica, seu tempo já havia passado. Com filhos para sustentar não lhe restavam
muitas escolhas. Este tema retorna no seu último romance publicado.

Apesar do forte tom político, El Conspirador – Autobiografia de un Hombre Público15,
ressalta novamente o debate acerca da necessidade de educação feminina. Publicado em 1892,
narra as peripécias políticas de Jorge Bello, um revolucionário que pretendia assumir o poder
no Peru. Após sua ascensão política, narrada na primeira parte da obra, conhece Ofélia Olivas,
esposa separada de um falso conde francês. É Ofélia quem impulsiona ainda mais a carreira
política de Bello, transformando seus partidários em bellistas. Contudo, após uma tentativa
fracassada de conspiração, o protagonista é condenado à prisão. Após a fuga, precisa viver
escondido.  Sem  condições  de  trabalhar,  seu  sustento  é  provido  por  Ofélia,  que  decide
prostituir-se porque não tinhaoutras formas de conseguir trabalho. Após descobrir a ocupação
de sua amada, Bello foge e acaba preso novamente, enquanto Ofélia definha de tuberculose
até a morte. 

Observamos neste romance, novamente, o tom moralizador da autora. O fim de Ofélia,
moça que recebera uma educação insuficiente e dependera durante toda sua vida de outros
13GILBERT, Sandra M.; GUBAR, Susan. La Loca del Desván...op.cit., p. 77; 
14CARBONERA, Mercedes Cabello. Blanca Sol – Novela Social. 2ª ed. Lima: Carlos Prince, 1889. Disponível
em https://archive.org/details/blancasolnovela00carbgoogacesso em 4 de novembro de 2015;
15CARBONERA,Mercedes Cabello.  El Conspirador. Autobiografia de un Hombre Publico. Novela Social.
Lima: Voce d’Italia,  1892. Disponível  em  https://archive.org/details/elconspiradoraut00cabe acesso em 04 de
novembro de 2015;

https://archive.org/details/elconspiradoraut00cabe
https://archive.org/details/blancasolnovela00carbgoog


homens, ressalta novamente a necessidade da mulher educar-se para a emancipação. Assim,
vemos  representados  sob a  forma destas  personagens  o projeto  civilizatório  proposto  por
Mercedes Cabello desde seus primeiros escritos. Tanto Blanca, quanto Ofélia, tinham ideias
bastante deturpadas acerca da política – viam-na apenas como forma de ascensão social – do
trabalho e do amor. Somado a isso, a autora apropriou-se do tema da orfandade – Blanca era
órfã de pai e Ofélia de ambos – como forma de fugir do determinismo hereditário, presente
em muitas obras do naturalismo francês. Apropriando-se deste discurso, Mercedes Cabello
evidencia  novamente  que  a  deturpação  moral  da  personagem  estava  ligada  ao  ambiente
sociocultural em que vivia, que a alienava da educação, e não a uma degeneração moral que
podia acometer algumas mulheres.

Apesar deste forte tom moralista em suas obras, entendemos que estas protagonistas
anti-heroínas, ou mulheres- monstros, indicam a revolta da autora com a sociedade em que
vivia.  Subvertendo  as  instituições  patriarcais  a  que  estavam submetidas,  especialmente  a
política  partidária  e  a  igreja  católica,  Blanca  e  Ofélia  representavam a  mulher  que  tinha
coragem de abandonar as paredes domésticas e encarar a sociedade da mesma forma que seus
pares masculinos. Este duplo discurso, da mulher rebelde versus a moça virtuosa e educada,
da estética moralista romântica versusa estética da crítica social naturalista, demonstravam a
justaposição de valores na obra da autora, como aponta Lucía Guerra Cunningham (1987)16.
Concordamos  com  Gilbert  e  Gubar,  na  medida  em  que  acreditamos  que  esta  estratégia
literáriade contraposição entre  temas díspares na mesma obra foi utilizada para submergir
tópicos mais polêmicos, como a crítica à submissão feminina e a imoralidade da alta classe,
que causariam espanto na sociedade.

Além disso,  destacamos  em nossa análise  o que Ana Peluffo (2002) denomina  de
peruanização e sororização do naturalismo presentes na obra da autora, na medida em que,
diferentemente da corrente francesa, acusava a prostituição como sendo a consequência de
fatores sócio econômicos – a falta de dinheiro e de estudo – e a exclusão das mulheres das
esferas educacionais,  para além da degeneração e de fatores determinados pela natureza17.
Assim,  construindo  suas  personagens  de  maneira  a  transmitir  a  mensagem  que  tanto
acreditava, Mercedes Cabello apresentava uma contrapartida à fraternidade varonil presente
nos discursos de Zola, não só por indicar diferentes causas para a prostituição, mas também
por  enxergar  nesta,  a  forma  de  vingança  da  mulher  que  não  conseguiu  obter  o  espaço
merecido na sociedade. 

16CUNNINGHAM, Lucía Guerra.  “Mercedes Cabello de Carbonera: Estética de la Moral y los Desvíos No-
Disyuntivos de la Virtud“In: Revista de Critica Literária Latinoamericana. Lima-Hanover, v. 13, n. 26, p. 27,
1987; 
17PELUFFO, Ana. “Las Trampas del Naturalismo en ‘Blanca Sol’: Prostitutas y Costureras en el Paisaje Urbano
de Mercedes Cabello de Carbonera”. In:  Revista de Crítica Literária Latinoamericana. Lima – Hanover, v.
28, n. 55, p. 42, jan/jun. 2002;
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A  monografia  da  qual  se  trata  aqui  tem  como  objetivo  estudar  as  práticas  de
nominação nas extremidades da América portuguesa. Para tanto, as fontes utilizadas foram
registros de batismos referentes à Paróquia Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre
e Sé de Belém. As duas freguesias foram escolhidas por pesquisadores vinculados ao Projeto
Além do Centro Sul (...) e indexadas por meio do software NACAOB1, construído por Ana
Silvia  Volpi  Scott  e  Dário  Scott2.  As  fontes  concernentes  àquelas  paróquias  possuem um
caráter  especial,  uma  vez  que  os  nomes  de  batismos  não  foram listados  diretamente  da
documentação,  mas  de  arrolamentos  realizados  por  meio  da  “indexação  dos  dados”  no
software NACAOB (Nascimentos, Casamentos e Óbitos).

Os registros batismais oferecem inúmeras possibilidades de pesquisas, relacionadas,
por exemplo, à História Social, à História Cultural e à História Demográfica. Por intermédio
dessas fontes pode-se perceber características de estratos sociais, começando pela indicação
da cor, de informações a respeito da posição hierárquica e assim por diante. O domínio do
catolicismo  no  Brasil  como  religião  oficial  perdurou  até  1889,  com  a  proclamação  da
República. Antes do Estado laico, a Igreja Católica era a responsável pela categorização dos
eventos  fundamentais  das  vidas  dos  devotos.  Desde  a  instauração  da Contra  Reforma na
Europa, a Igreja Católica estabeleceu métodos de distinguir e controlar os fiéis. Assim sendo,
o  Concílio  de  Trento  (1545-1563)  tornou  a  prática  de  registrar  batismos,  casamentos  e
sepultamentos,  obrigatória  para  todos  os  católicos3.  Por  conseguinte,  As Constituições  do
Arcebispado  da  Bahia  (1707),  que  objetivavam  a  organização  da  Igreja  na  América
Portuguesa, buscavam regimentar os registros paroquiais de batismo:

Aos tantos de tal mês e de tal ano batizei, ou batizou de minha licença o Padre N. ou
em tal Igreja, a N filho de N, e de sua mulher N. e lhe pus os santos óleos: foram
padrinhos N. e N. casados, viúvos ou solteiros, fregueses de tal Igreja e moradores
de tal  parte  (...)  devendo ser  seguido da assinatura  do pároco  ou sacerdote,  e  a
recomendação  de que tal  registro  seja  feito  antes  do pároco  deixar  o  espaço  da
Igreja4. 

Concernente  a  questão  onomástica,  as  Constituições  do  Arcebispado  da  Bahia
definiam que apenas nomes sacros seriam permitidos no momento do batismo; assim, era

1 Software desenvolvido por Dario Scott e Ana Silvia Volpi Scott para inclusão de registros paroquiais e outras
fontes nominativas para possibilitar a  reconstituição de famílias a  partir  da metodologia proposta por Louis
Henry. O sistema foi desenvolvido em C# e utiliza um banco de dados SQL. O software roda sob o sistema
operacional Windows XP ou superior e é necessário a instalação da biblioteca Microsoft.NET Framework 3.5.
Atualmente o software é utilizado por pesquisadores integrantes do GP Demografia & História do CNPq lotados
em diversas instituições de ensino superior no país (UNISINOS, UNICAMP, UFPA, UFRN entre outras), que
participam do projeto coordenado pelo Prof. Sergio Nadalin (Além do Centro-Sul: por uma história da população
nos extremos dos domínios lusos na América.  
2 SCOTT, Ana Silvia Volpi  e SCOTT, Dario.  NACAOB, uma opción informatizada para historiadores  de la
família. In: CELTON, Dora et al.  Poblaciones históricas. Fuentes, métodos y líneas de investigación. Rio de
Janeiro: ALAP, 2009, p. 171-185.
3 MARCÍLIO, Maria Luiza. Os registros paroquiais e a História do Brasil. In: Varia História, Belo Horizonte, n.
31, jan. 2004, p. 04-06
4 VIDE, Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia. Brasília: Senado Federal,
Conselho Editorial, 2007. Edição fac-similar da de 1853.



expressamente proibido nomear o rebento com um antropônimo irreligioso5.  Desse modo,
durante o período Colonial e Imperial, a liberdade dos pais católicos no momento de atribuir
um prenome ao filho era limitada, em tese, pelo poder religioso. Entretanto, tudo indica que
os prenomes de origem secular obtinham índices significativos na composição dos acervos
onomásticos.  Enquanto  os  nomes  mais  populares  se  vinculavam  a  etimologia  cristã,  os
antropônimos irreligiosos dominavam o âmbito dos nomes de baixa usualidade6.

Nome identifica,  distingue  e  particulariza;  constitui  componente  imprescindível  na
estruturação de identidade individual e coletiva.  No que tange ao conceito de identidade, o
termo é frequentemente  associado a cultura.  Entretanto,  estas  formulações  não devem ser
confundidas, pois a cultura pode existir sem a consciência de identidade, enquanto identidade
está  vinculada  a  procedimentos  estritamente  conscientes.  Porém,  identidade  não  é  um
processo  que  envolve  unicamente  escolhas  pessoais;  afinal,  indivíduos  também  são
construções sociais e suas seleções são orientadas por contextos históricos e culturais. Desse
modo,  identificação  e  diferenciação  estão  encadeadas,  pois  a  identificação  existe,  apenas,
quando se reconhece  dissemelhanças.  Identidade  é  um processo consciente  de construção
social  que  diferencia  um  grupo  de  outro,  estabelecendo  “fronteiras”,  por  intermédio  da
acentuação de determinados traços culturais.  Identidade nos circunscreve como indivíduos
capazes  de  reconhecer  características  simbólicas  pertencentes  ao  nosso  padrão;  portanto,
identidade social significa inclusão e exclusão, une e, concomitantemente, distância. Os atores
sociais  edificam suas  imagens  identitárias  de  acordo com as  necessidades  e  objetivos  da
situação  vivenciada.  Assim,  identidade  é  um processo  movediço  e  flexível  em constante
reformulação. 

Em outros termos, o conceito de identidade cultural está relacionado a um sentimento
de pertencimento. De acordo com o sociólogo Manuel Castells, “entende-se por identidade a
fonte  de  significado  e  experiência  de  um  povo7”.  Isto  posto,  podemos  ressaltar  que  o
sentimento de integrar-se a uma religião, uma nacionalidade ou a um grupo, está intimamente
enleado ao processo de edificação das identidades; desse modo, identidade cultural significa
não  pertencer  a  outro  e  está  indubitavelmente  relacionada  a  concepção  de  alteridade.
Identidades culturais podem ser definidas como socialmente fechadas ou socialmente abertas,
isto  é:  o  primeiro  conceito  se  refere  a  grupos  cerrados  que  não  possibilitam  facilmente
margens de escolhas aos seus integrantes. As identidades socialmente abertas permitem que o
indivíduo decida, em certa medida, se quer partilhar os mesmos simbolismos ou não8.  No que
tange as sociedades católicas, apesar das normas estabelecidas pela Igreja, os pais gozavam de
certa liberdade no momento de atribuir um prenome aos filhos, pois não se restringiam a um
acervo  onomástico  vinculado  estritamente  a  religiosidade;  assim,  podemos  ressaltar
características  de  uma  identidade  social  flexível.    Portanto,  identidade  cultural  é  uma
construção permeada por relações de poder que influenciam diretamente na vida das pessoas,
subtraindo ou multiplicando as possibilidades de escolhas; como veremos, essa questão está
incontestavelmente relacionada às práticas de nominação.

Referente  as  práticas  onomásticas  belenenses,  o  período  averiguado  abrange  dois
recortes  cronológicos:  1795-99 e 1810-1874, agregando populações  livres.  Em relação ao
século XVIII, a limitação do espaço temporal está relacionada a dificuldade de angariar mais
fontes relativas a essa centúria. No entanto, apesar das restrições, é possível obter uma ideia

5 Idem, livro I, título XII
6 PAROL, Núbia.  Processos comparados de nominação: Belém (PA) e Porto Alegre (RS), séculos XVIII e
XIX. Relatório de Iniciação Científica, edital 2013-2014.
7 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 1999, p. 1-20. 

8 SANTOS, LUCIANO dos. As identidades Culturais: proposições conceituais e teóricas. Revista Rascunhos
Culturais, Coxim/MS. V2, Nª4. Julho, 2011, p. 141-155.



generalizada dos nomes mais usuais do período em foco. Com o intuito de tentar “compensar”
essa  adversidade,  a  baliza  cronológica  incluiu  um percurso  maior  durante  o  século  XIX.
Todavia, infelizmente,  existem algumas lacunas que abrangem o período de 1825 à 1839,
tanto para livres, forros e escravos. No tocante, aos dois últimos grupos, o recorte temporal
não contempla o século XVIII, por motivos específicos. 

 Na região amazonense,  o tráfico negreiro,  ao longo dos séculos XVII e início do
XVIII,  se  organizou a partir  de pressupostos  próprios,  como as epidemias  de varíola  que
devastaram os trabalhadores indígenas entre 1660-1690 e tornaram urgentes as demandas de
escravos  africanos9.Entretanto,  apesar  dessas  iniciativas,  o  tráfico  negreiro  amazonense
ganhou força  apenas no Governo de Pombal (1750-1777), com a instituição da Companhia
Geral de Comércio do Grão Pará e Maranhão, segundo Barroso10: “um dos impactos mais
significativos das políticas pombalinas na Amazônia foi, decerto, a introdução de um grande
contingente de escravos de origem africana na região. Estimativas mais recentes têm indicado
que entraram cerca  de  20 mil  africanos no Grão-Pará,  entre  1751 e  1787”.  Desse modo,
devido ao pequeno número de nascimentos de crioulos e a intensa importação de escravos
africanos adultos, são escassos os registros batismais referentes a cativos e forros nas últimas
décadas do século XVIII. No total,  na Paróquia da Sé (PA), 13.678 registros batismais de
crianças  livres  foram arrolados,  enquanto  para os  forros e  escravos os  números são mais
modestos e se concentram em 1.593 e 2.315 recém-nascidos, respectivamente. No que tange
ao extremo Sul da Colônia, o recorte cronológico foi dividido em dois períodos: 1770-1799 e
1800-1834, agregando populações livres e forras. Ao todo, referente a Paróquia Madre de
Deus  (RS),  13.315  assentamentos  batismais  de  recém-nascidos  livres  foram  arrolados,
enquanto para os forros 12.673. Por fim, entre os escravos o recorte cronológico é um pouco
menor estendendo-se entre: 1770-1799 e 1800-1819, contabilizando 4.280 assentamentos.

Para  efeito  de  análise  dos  dados,  utilizei  o  método  comparativo.  Esta  ferramenta
possibilita  ao  historiador  a  produção  sistemática  do  conhecimento  e  o  cotejo  facilita  a
percepção das singularidades e rupturas dos objetos em foco. O método comparativo é capaz
de transformar a história descritiva em explicativa e, desse modo, a história passa a priorizar
as  singularidades,  as  similitudes,  as  dinâmicas,  os  comportamentos  e  as  divergências  em
tempos espaciais  distintos11.  De acordo com Peter Burke,  o método comparado entrou em
voga  na  teoria  social  apenas  durante  o  século  XIX12.  No  âmbito  historiográfico,  por
intermédio  do  cotejo,  os  trabalhos  de  Lucien  Febvre  romperam  as  barreiras  da  história
tradicional, baseada principalmente em estudos políticos. No período entre guerras, o método
comparativo  foi  utilizado  contra  discursos  de  nacionalistas  exacerbados,  pois  o  cotejo
auxiliava na desconstrução das teorias de superioridade social ou racial13. Desse modo, esta
ferramenta possibilita ao historiador enfatizar as características culturais mais diversificadas
em tempos espaços distintos.

O trabalho monográfico em questão, possui três eixos principais de análise dos dados:
o primeiro refere-se aos  estoques onomásticos, a  frequência e a  variação dos prenomes nas

9 CHAMBOULEYRON, Rafael. Escravos do Atlântico equatorial: tráfico negreiro para o Estado do Maranhão
e Pará (século XVII e início do século XVIII). São Paulo: Revista brasileira de História, Vº26, nº52, p, 79-114. 
2006
10 BARROSO, Daniel Souza. Coletando cacau “bravo”, plantando o “cacau manso” e outros gêneros: um 
estudo sobre a estrutura da posse de cativos no Baixo Tocantins (Grão Pará, 1810-1850). XIX Encontro Nacional
de Estudos Populacionais, ABEP, São Pedro, SP, 24 novembro, 2014.
11 CAMPOS, Carlos Eduardo da Costa. A história comparada e suas vertentes: uma revisão 
historiográfica.Historize. Vol 2.Nº 3. 2011, p. 187-195.
12BURKE, P. História e teoria social. São Paulo: Ed. da UNESP, 2002, p.39.
13 THEML, N.; BUSTAMANTE, R. M. da C. História comparada: olhares plurais. In: Phoînix, UFRJ, n. 10, p.
9-30, 2004



comunidades  analisadas,  objetivando  averiguar  os  índices  a  partir  de  uma  perspectiva
quantitativa e sociocultural. A primeira definição remete ao acervo onomástico, isto é, todos
os  prenomes utilizados  por  um determinado grupo em um recorte  temporal  específico.  O
segundo item corresponde ao número de vezes (frequência) com que o prenome foi utilizado,
equivalendo, aproximadamente, a quantidade de crianças nascidas14. O índice de variação dos
nomes é o resultado da frequência dividida pelo estoque onomástico.  A análise  estatística
demonstrou que, entre os escravos porto-alegrenses, cativos e forros belenenses, a variação
dos prenomes foi menor, denotando, ao contrário das expectativas iniciais, baixa flexibilidade
e riqueza onomástica.

Em segundo momento, analisei os cinco15 nomes mais usuais entre meninos e meninas
em Belém do  Pará  e  Porto  Alegre;  o  principal  intuito  foi  assinalar  modismos  regionais,
convergências  e  divergências  onomásticas,  objetivando  reconhecer  características  de  uma
identidade cultural comum. Para tanto, a metodologia se baseou na análise etimológica dos
prenomes,  classificando-os  em:  origem  bíblica,  católica,  secular  e  inversão  bíblica.  Os
prenomes  de  etimologia  bíblica  são  todos  aqueles  que  constam  no  Livro  Sagrado  do
cristianismo. A segunda categoria refere-se a prenomes que caracterizam santos católicos. O
critério  utilizado  para  a  definição  dos  antropônimos  católicos  foi  à  origem irreligiosa  de
nomes que caracterizam pessoas canonizadas pela Igreja16. Por outro lado, os nomes seculares
são todos aqueles que não estão na Bíblia e não denominam santos. Finalmente, inversões
bíblicas correspondem a variantes femininos ou masculinos, como por exemplo, Rafaela (de
Rafael)  e  Lídio  (de  Lídia).  Durante  o  século  XVIII,  concernente  aos  recém-nascidos,  as
divergências onomásticas foram mínimas; apenas Pedro, ao Norte, e Joaquim para os escravos
porto-alegrenses, se configuraram como exceções. Na centúria seguinte, ainda com relação
aos cativos, o nome Joaquim se manteve entre os mais usuais. No que tange às tendências
seguidas pelos forros belenenses, Pedro, Raimundo e Luís, divergiram das propensões dos
grupos mencionados anteriormente. Apesar das similaridades onomásticas entre os extremos
da Colônia portuguesa — e da maior inflexibilidade dos estoques masculinos, em comparação
aos  femininos,  devido  a  questões  provavelmente  vinculadas  ao  patriarcalismo  e  a  ao
desprestigio social atribuído as mulheres— Raimundo, Joaquim, Pedro e Luís caracterizaram-
se  como  exceções,  denotando  certa  liberdade  de  escolha,  principalmente  entre  grupos
desvalorizados  juridicamente,  como  os  forros  belenenses  e  os  escravos  de  ambas  as
capitanias.  No  entanto,  essas  divergências  onomásticas  possuem  um  fator  de  extrema
relevância,  isto é:   entre os meninos de todas as categorias,  os cinco nomes mais  usados
possuem etimologias religiosas.  No que se refere às meninas, os favoritismos pelos prenomes
Raimunda, Amélia e Tereza em Belém do Pará, Eva para as porto-alegrenses cativas e Rita
para  as  livres  e  forras,  ilustram  a  maior  incidência  de  modismos,  presumivelmente
regionalistas, dos nomes femininos, em comparação aos masculinos. Desse modo, a dicotomia
entre tradição e modernidade pode ser vislumbrada nos cotejamentos dos antropônimos de
meninos e meninas, uma vez que é possível,  ou até provável, que os pais tivessem maior
liberdade para nomear  as recém-nascidas  devido ao estatuto de inferioridade conferido as
meninas17.

Por fim, o terceiro eixo de análise dos dados expandiu a averiguação etimológica e
agregou  todos  os  nomes  dos  acervos  onomásticos  belenenses  e  porto-alegrenses.  A

14 Se  não  houvesse  alguns  casos  de  nomes  duplos,  a  frequência  seria  exatamente  igual  ao  número  de
nascimentos.
15 Esclareço que o critério da utilização para análise dos 5 nomes mais escolhidos foi totalmente arbitrário,
embora muitos autores também procedem dessa forma para analisar os nomes preferidos em uma comunidade.
16 Pesquisado em:< http://www.pr.gonet.biz/santos-lista.php?letra=B>. Acesso em: 13/07/2015
17 SCHNNAPER, Dominique. Essai de lecture sociologique. In :DUPAQUIER, J. et al.. Le prénom, modeet 
histoire.Les Entretiens de Malher 1980 (recueil de contributions), Paris, EHESS, 1984, p. 13-21.
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metodologia de análise continuou igual, isto é: origem bíblica, católica, secular, e inversão
bíblica.  A relevância  dos  antenomes  de  origem secular  concentrou-se  principalmente  em
prenomes de pequena frequência, ou seja, que nomearam apenas, uma ou poucas crianças.
Entre  os  nomes  mais  populares,  ultrapassando os  limites  dos  cinco mais  usuais,  houve o
predomínio etimológico religioso; assim sendo, enquanto os prenomes populares vinculavam-
se  ao  cristianismo,  os  nomes  seculares  estavam dispersos,  pulverizados,  denominando  os
filhos de casais inovadores que preferiram andar pela contramão e não seguir os ditames da
moda. 

As  práticas  onomásticas  podem  traduzir  significâncias  importantes  de  uma
coletividade. A repetição sistemática de alguns dos antropônimos mais populares em Belém
do Pará e Porto Alegre, sugere a existência de um sentimento de religiosidade. É impossível
presumir até  que ponto a escolha dos nomes etimologicamente cristãos partiam dos fiéis;
afinal, o poder dos párocos, no momento do batismo, era considerável. No entanto, era grande
a proporção do sentimento religioso nos períodos averiguados; é possível que muitos dos pais
desejassem batizar os filhos com nomes vinculados ao cristianismo, independente da ação dos
padres. Chamar-se Maria, poderia significar um elo espiritual, um bem simbólico dotado de
força e proteção. Por outro lado, uma vez que a escolha do prenome está relacionada com a
identificação  do  indivíduo,  denominar-se  Maria  no  século  XVIII  ou  XIX,  não  traduz
obrigatoriamente devoção, pode indicar unicamente preferência dos genitores por um nome
comum,  ou  da  moda.   De  acordo  com  Levi  Strauss:  “Os  nomes  próprios  fazem  parte
integrante  de  sistemas  tratados  por  nós  como  códigos:  modos  de  fixar  significações,
transpondo-as para os termos de outras  significações”. (LEVI STRAUSS,2011: 201. Grifo
meu). Em compensação, um nome secular não evidencia, necessariamente, indevoção, porém,
assinala originalidade. 


