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PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 1:
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
Das 09:30 às 11:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Profª Drª Martha Daisson Hameister, Doutoranda Patrícia Govaski,
Prof. Dr. Rafael Faraco Benthien (Suplente)
1. “APRENDER TRANSCENDE AS PAREDES DE UMA SALA DE AULA”: A
APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA EM MUSEUS CURITIBANOS.
Autora: Juliana Santos de Matos
Orientadora: Professora Doutora Ana Claudia Urban
Horário: 09:30-10:30h
2. UM RETRATO DO TRABALHO INFANTIL NO LIVRO DIDÁTICO DE
HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Autora: Lareane Lourenço Machado
Orientadora: Professora Doutora Ana Cláudia Urban
Horário: 10:00-10:30h
3. ENTRE FICÇÃO E HISTÓRIA: A LITERATURA COMO FONTE NO ENSINO
DE HISTÓRIA
Autor: Rafaella Baptista Nunes
Orientadora: Professora Doutora Ana Claudia Urban.
Horário: 10:30-11:00h
4. EDUCAÇÃO, DITADURA E IDEAL MODERNIZANTE: UM ESTUDO SOBRE A
REVISTA EDUCAÇÃO (1971-1984)
Autor: Michel Ehrlich
Orientadora: Profª Drª Marion Brepohl de Magalhães
Horário: 11:00-11:30h

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 2
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
Das 14:00 às 15:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof. Dr. Rafael Faraco Benthien, Mestrando Maurício Fonseca da
Paz, Martha Daisson Hameister (Suplente)
1. MULHERES, DEUSAS E HEROÍNAS: PERCEPÇÕES DO RELIGIOSO
GREGO NA MÉLICA DE SAFO DE LESBOS
Autora: Yonara Luísa Pereira Buoro
Orientadora: Profª Drª Priscila Piazentini Vieira
Horário: 14:00-14:30

2

2. A PIEDADE COMO PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE IMPERIAL: A IMAGEM
DE CARLOS MAGNO NA VITA KAROLI MAGNI DE EGINHARDO (SÉCULOS
VIII e IX).
Autora: Gabriela Monteiro Twardowski.
Orientador: Renan Frighetto
Horário: 14:30-15:00
3. A BRITANIA ROMANA E O IMPERIO: A REGIONALIZAÇÃO E A
LEGITIMAÇÃO NOS PANEGÍRICOS EM HOMENAGEM A CONSTÂNCIO
(289 – 297)
Autor: Jean Carlos Freitas de Carvalho
Orientador: Profº. Dr. Renan Frighetto
Horário: 15:00-15:30

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 3:
Segunda-feira, 11 de dezembro de 2017
Das 16:00 às 17:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof. Dr. Vinícus Nicastro Honesko, Ana Luiza Mendes (doutoranda)
Hameister, Rafael Faraco Benthien (Suplente)
1. O CANTO DA FÊNIX: MORTE E RENASCIMENTO NO BESTIÁRIO
MEDIEVAL DE ABERDEEN (INGLATERRA, SÉCULOS XII – XIII)
Autor: Bruno Ercole de Camargo
Orientadora: Profª Drª Fátima Regina Fernandes Frighetto
Horário: 16:00-16:30
2. GESTA REGUM ANGLORUM: A CONQUISTA NORMANDA DA
INGLATERRA POR GUILHERME DE MALMESBURY
Aluna: Letícia Ruoso Wehmuth
Orientadora: Profª Drª Fátima Regina Fernandes Frighetto
Horário: 16:30-17:00
3. “COMO LOBOS SOBRE CORDEIROS”: A GESTA NORMANNORUM DE
DUDO DE ST-QUENTIN E A CONSTRUÇÃO RETÓRICA DE UMA HEGEMONIA
BÉLICA, POLÍTICA E ESPIRITUAL DOS DUQUES DA NORMANDIA NOS
SÉCULOS X E XI.
Thiago Brotto Natário
Orientadora: Profª Drª Fátima Regina Fernandes Frighetto
Horário: 17:00-17:30

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 4:
Terça-feira, 12 de dezembro de 2017
Das 09:30 às 11:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
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Examinadores: Prof. Dr. Carlos Alberto Medeiros Lima, Doutoranda Pamela
Beltramin Fabris, Patrícia Govaski (Suplente)
1. DO IMPÉRIO A REVOLUÇÃO: A ETIÓPIA DE 1974 E SUAS
TRANSFORMAÇÕES.
Autora: Jacqueline Wahbeh
Orientador: Prof. Dr. Hector Rolando Guerra Hernandez
Horário: 09:30-10:00
2. AVE LIBERTAS: DISCURSO SOBRE A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO NOS
PERIÓDICOS DEZENOVE DE DEZEMBRO E GAZETA PARANAENSE NO ANO
DE 1888.
Autora: Juliane Bernardes da Silva
Orientador: Prof. Dr. Hector Rolando Guerra Hernandez
Horário: 10:00-10:30
3. DE KHARTUM A JUBA: A PRODUÇÃO DE DISCURSOS SOBRE POLÍTICA E
SOCIEDADE SUDANESA E SUL SUDANESA NOS CARTUNS DE KHALID
ALBAIH (2005-2015)
Autora: Suellen Carolyne Precinotto.
Orientador: Prof. Dr. Hector Rolando Guerra Hernandez
Horário: 10:30-11:00
4. “DONA ISABEL, QUE HISTÓRIA É ESSA?” A ABOLIÇÃO PELOS VERSOS
DA CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA.
Autora: Camila Quadros.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Joseli M. N. Mendonça.
Horário: 11:00-11:30

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 5:
Terça-feira, 12 de dezembro de 2017
Das 14:00 às 15:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof. Dr. Rodrigo Rodrigues Tavares, Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro,
Prof. Dr. Rafael Faraco Benthien (Suplente)
1. “NÓS, MULHERES DESPOJADAS, SEM ONTEM NEM AMANHÃ”:
LOUCURA, SEXUALIDADE E SUBJETIVIDADE NA OBRA “HOSPÍCIO É
DEUS” (1965)
Autora: Ana Paula Branco de Melo
Orientadora: Profa. Dra. Priscila Piazentini Vieira
Horário: 14:00-14:30
2. DO MOFO ÀS MANCHAS DE “UMA HISTÓRIA HORRÍVEL”: A
SEXUALIDADE ANTES E APÓS A AIDS NA ESCRITA DE CAIO FERNANDO
ABREU (1982-1988)
Autor: Rodrigo Bonatto Dall’Asta
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Orientadora: Profª Drª Priscila Piazentini Vieira
Horário: 14:30-15:00
3. SIERRA – BRAVO: A PADRONIZAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA E A
INFLUÊNCIA ESTADUNIDENSE DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Autora: Andréia Elizabeth Bohn Lüder
Orientador: Prof. Dr. Dennison de Oliveira
Horário: 15:00-15:30

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 6:
Terça-feira, 12 de dezembro de 2017
Das 16:00 às 17:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof. Dr. Pedro Plaza Pinto, Doutorando Thiago Henrique Felício,
Doutoranda Amanda Cieslak Kapp (Suplente)
1. VAGENS ALIENÍGENAS, SEMENTES DO TERROR: UM ESTUDO SOBRE
“INVASION OF THE BODY SNATCHERS” (1956) E A CULTURA DO MEDO NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
Autor: Augusto José Muxfeldt Klais
Orientador: Clóvis Gruner
Horário: 16:00-16:30
2. A WALT DISNEY E A "POLÍTICA DE BOA-VIZINHANÇA": ENTRE A GREVE
E A GUERRA
Autor: Douglas Figueira Scirea
Orientador: Prof. Dr. Clóvis Mendes Gruner
Horário: 16:30-17:00
3. MONSTRUOSIDADE E DEGENERAÇÃO EM LONDRES NO FIM DO
SÉCULO XIX: O ESTRANHO CASO DE DR. JEKYLL E MR. HYDE
Autor: Filipe Hericks
Orientador: Prof. Dr. Clóvis Mendes Gruner
Horário: 17:00-17:30

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 7:
Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017
Das 09:30 às 11:30 horas – Sala 600 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof. Mestre Lennita Ruggi, Doutoranda Amanda Cieslak Kapp
1. MONSTROS, BRUXAS E FEITICEIROS: O PAGANISMO NAS OBRAS DO
CLÉRIGO OLAUS MAGNUS (1539-1555)
Aluna: Brenda Yasmin Degger
Orientadora: Profª Drª Andréa Doré
Horário: 09:30-10:00
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2. CRISTÃOS-NOVOS E A INQUISIÇÃO PORTUGUESA: O SABER FEMININO
NO BRASIL COLONIAL (SÉCULO XVI)
Aluna: Sarah Wons David
Orientadora: Profª Drª Andréa Doré
Horário: 10:00-10:30
3. AS MULHERES DA ALCOVA: UMA ANÁLISE DOS ESTEREÓTIPOS
FEMININOS NA FILOSOFIA NA ALCOVA DO MARQUÊS DE SADE (1740-1814)
Aluna: Giovana Alves de Castro
Orientadora: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins
Horário: 10:30-11:00
4. FAMA E EXEMPLARIDADE: GIOVANNI BOCCACCIO E A REFLEXÃO
SOBRE A FEMINILIDADE EM DE MULIERIBUS CLARIS (1361-1362)
Aluna: Mayara Ferneda Mottin
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Paula Vosne Martins
Horário: 11:00-11:30

PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 8:
Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017
Das 14:00 às 15:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Prof.ª Dr.ª Sissi Valente Pereira e Doutorando Luís Fernando Costa
Cavalheiro, Maurício Fonseca da Paz (suplente)
1. UMA ANÁLISE HISTÓRICA DA REPRESENTAÇÃO DE JESUS NA
LITERATURA DE AUTOAJUDA CRISTÃ NO BRASIL (1992-2014)
Autor: Matheos de Almeida
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Karina Kosicki Bellotti
Horário: 14:00-14:30
2. AMOR ENTRE VARÕES NA TORRE DE VIGIA: DESEJO HOMOSSEXUAL E
CIDADANIA GAY NAS REVISTAS DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ NOS ANOS
DE 1970 A 1997.
Autor: Vinicius Miro Arruda.
Orientadora: Profa. Dra. Karina Kosicki Bellotti.
Horário: 14:30-15:00
3. MILITÂNCIA POLÍTICA-RELIGIOSA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO:
PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR E AS PERSPECTIVAS NOS
SENTIMENTOS E DISCURSOS POLÍTICOS E DOUTRINÁRIOS NA IGREJA
CATÓLICA.
Autora: Luana Karolina Meira dos Santos
Orientador: Prof.° Dr.° José Roberto Braga Portella
Horário: 15:00-15:30
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PROGRAMAÇÃO das apresentações
BANCA 9:
Quarta-feira, 13 de dezembro de 2017
Das 16:00 às 17:30 horas – Sala 612 do Ed. D. Pedro I
Examinadores: Thiago Ernesto Possiede da Silva (doutorando) e Caroline Aparecida
Guebert (mestranda), Martha Daisson Hameister (Suplente)
1. A CONDIÇÃO DO EXÍLIO ARGENTINO ENTRE 1977 E 1979: O EXÍLIO DE
REFUGIADAS ARGENTINAS
Graduanda: Ana Carolina Contin Kosiak
Orientador: Prof. Dr. Marcos Gonçalves
Horário: 16:00-16:30
2. ENTRE A REFORMA E A REVOLUÇÃO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE
A METAMORFOSE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (1980-2006).
Autor: Fernando Henrique de Almeida.
Orientador: Marcos Gonçalves.
Horário: 16:30-17:00
3. O SOCIALISMO CHILENO ENTRE A VIA SISTÊMICA E A RUPTURISTA:
UMA ANÁLISE DO MOVIMIENTO IZQUIERDA REVOLUCIONARIA E DA
REVISTA PUNTO FINAL (1965-1973)
Autor: Hector Ribeiro Molina
Orientador: Marcos Gonçalves
Horário: 17:00-17:30
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Banca 1
Resumos
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“APRENDER TRANSCENDE AS PAREDES DE UMA SALA DE AULA”: A
APRENDIZAGEM DE HISTÓRIA EM MUSEUS CURITIBANOS.
Autora: Juliana Santos de Matos
Orientadora: Ana Claudia Urban
Palavras-chave: ensino de história, museus, ensino médio, educação.
Essa pesquisa tem como objetivo compreender como espaços de memória, mais
especificamente museus, podem ser importantes na formação histórica e cidadã de alunos
do Ensino Médio em Curitiba. Em 2016, diversas mudanças ocorrem no cenário político
do Brasil, esses eventos têm impacto também na educação. De acordo com o novo
currículo do Ensino Médio, norteado pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
diferentemente de Língua Portuguesa e Matemática, História passa a ser uma disciplina
não obrigatória.1 Essa situação gera preocupação entre profissionais e estudantes da área de
História, como é possível uma formação cidadã sem que esses jovens conheçam sua
própria e outras histórias? Se atualmente, com a disciplina integrando obrigatoriamente o
currículo do Ensino Médio já encontramos uma situação precária na formação dos jovens
da rede pública de ensino, podem ser enormes os problemas gerados pela retirada da
disciplina da grade de estudos.
Essas mudanças, juntamente com minha experiência no estágio de prática em
ensino de História, realizado no ano de 2016 no Instituto Federal do Paraná em turmas do
Ensino Médio, acabaram por me motivar a procurar entender como é possível aprender
História fora das salas de aula. Talvez essa pergunta passe a ser cada vez mais importante a
partir do momento em que a disciplina não seja mais ofertada de maneira obrigatória para
todos os alunos como ocorria até então. Obviamente, não deixaremos de lutar para que a
situação seja revertida, no entanto, reforçar a atuação de outros espaços em que se pode
aprender História é fundamental para a construção de uma sociedade consciente de sua
própria História. Nos preocupando com o ensino fora das escolas, podemos alcançar o
público em idade não-escolar e até mesmo pessoas que não frequentaram o ensino formal.
A partir de tudo isso, elaborei os seguintes questionamentos: De que forma museus
podem ter significado na formação histórica de jovens estudantes do Ensino Médio; Os
Museus podem ajudar na formação cidadã daqueles que os frequentam?; Qual espaço esses
locais ocupam na sociedade?; Visitas à museus são uma opção quando esses jovens buscam
conhecimento histórico fora de sala de aula?
Esse trabalho está dividido em três partes, primeiramente, pesquisando a produção
de autores especialistas na área de educação histórica, sistematizei um referencial teórico
sobre o papel dos museus na educação desses jovens, são várias as discussões trazidas
sobre esses espaços de memória. Em seguida, optei por inserir alguns exemplos reais de
trabalhos relacionados com a educação patrimonial, dentro e fora do Brasil. Foram
analisadas quatro experiências que, apesar de não representarem as únicas formas de se
trabalhar patrimônio, com certeza são inspiradoras. Por fim, no terceiro capitulo, mostro os
resultados obtidos a partir de um instrumento aplicado para jovens estudantes e professores
de História do Instituto Federal do Paraná Campus Curitiba. As respostas contidas nos
questionários aplicados corroboram com as ideias apresentadas nos capítulos anteriores e
abrem discussão para novas hipóteses de trabalho.
No primeiro capítulo, intitulado Ensino de História e Museus, começo
fundamentando a importância da utilização do patrimônio cultural a partir de documentos
legais da educação. Tanto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) de 1997, quanto
1

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=40361#nem_01
Acesso em 22/11/2017.

nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio de 2000, está ressaltada a
necessidade de se trabalhar história em atividades externas, seja em espaços de memória
presentes nas ruas quanto em museus. Na Lei de Diretrizes e Base (Lei nº 9394) de 1996,
igualmente, é citada a importância da relação entre teoria e prática em todas as disciplinas
durante o Ensino Médio. Ou seja, oficialmente essa importância já é reconhecida, mesmo
que na prática talvez esse tipo de atividade não receba tanto valor.
Apesar de não advogar que os museus substituam as escolas no ensino de História,
a partir da bibliografia explorada é possível concluir que a ida ao museu pode ser uma
alternativa ao chamado ensino tradicional que por vezes não contempla os alunos, esse é o
argumento de Compagnoni.2 Para Cervantes3, nesses espaços, está ocorrendo uma
revolução didática por vezes muito mais significativa do que a que ocorre em sala de aula.
Criando uma memória coletiva local nos jovens, o acesso ao patrimônio é essencial para a
oferta de uma formação cidadã de qualidade.
A ida ao museu permite “enxergar” a história contada na sala de aula, como aponta
Pinto.4 O jovem sai da posição “passiva” e passa a se entender como agente histórico.
Além disso, através desse tipo de experiência é possível criar consciência histórica nos
jovens, no sentido em que Jörn Russen referencia.
Se contássemos com a parceria entre escolas e museus e maior investimento
público, com certeza essa questão estaria avançada. Não podemos esquecer que o acesso à
estes espaços não é democrático, por vezes pessoas da periferia não têm condições de se
deslocar ou até mesmo arcar com os custos de uma visita a museus.
Mesmo assumindo que os museus tem uma linguagem diferenciada no ensino de
História escolar, não podemos assumir que não exista a construção de um discurso bem
como ocorre em livros didáticos e outros meios de ensino. Cabe ao professor ou ao
profissional que fará o papel de guia nas exposições conhecer a proposta feita pelo museu a
ser visitado e abordar com os alunos essa questão. Cervantes propõe a existência de um
mediador didático de patrimônio, que poderia mediar a relação escola-museu facilitando o
trabalho para ambos.
Também é interessante notar como após a redemocratização o próprio conceito de
patrimônio sofre mudanças no Brasil. Como aponta Oriá 5 passa a se ter uma preocupação
com uma história plural, em detrimento de uma história elitista. Se antes a categoria
“patrimônio” estava restrita a bens imóveis, agora ela compreende bens materiais e
imateriais. O autor explica que cada vez mais a história positivista de grandes heróis de
origem europeia tem desaparecido para dar lugar a grupos anteriormente esquecidos.
Legalmente, passamos a ter preocupação com a preservação das culturas negra e indígena.
O que podemos concluir a partir desse referencial teórico? Além de oficialmente
estar colocada a necessidade de se trabalhar a educação patrimonial, autores especialistas
2

COMPAGNONI, Alamir Muncio. Em cada museu que a gente for carrega um pedaço
dele": compreensão do pensamento histórico de crianças em ambiente de museu.
Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação,
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2009.
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CERVANTES, Magda Fernández. Los museos: espacios de cultura, espacios de
aprendizaje. Revista Íber. Salir del aula. Didática de las Ciências Sociales, Geografia e
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PINTO, Helena. O triângulo patrimônio-museu-escola: que relação com a Educação
Histórica?. In: Aprender história: perspectivas da educação histórica/ organizadoras: Maria
Auxiliadora Schmidt, Isabel Barca – Ijuí: Ed. Ijuí,2009.
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no tema acreditam que se bem trabalhadas, as visitas a museus podem ser de grande valia
para o conhecimento histórico desses jovens, bem como da população em geral.
No segundo capítulo, Educação Patrimonial: Possibilidade de ações educativas,
separei quatro exemplos reais de maneiras de se trabalhar a educação patrimonial. Por
exemplo, não quero sugerir que essas seriam as únicas ou as melhores maneiras de
trabalhar essa questão, apenas, dentro do meu recorte, são experiências que se mostram
positivas e que podem abrir portas para debates e inspirar novas ações educativas.
A partir da obra Patrimônio Cultural e Ensino de História6, organizado por
Carmem Zeli de Vargas Gil e Rhuan Targino Zaleski Trindade e publicado em 2014, temos
diversos relatos sobre educação patrimonial no Rio Grande do Sul. Dentre essas
experiências, me chamou a atenção a questão do Estágio em Educação Patrimonial que
compõe a grade curricular do curso de licenciatura em História da UFRGS. Através dessa
disciplina, os alunos tem contato com a educação patrimonial, o que faz com que se criem
profissionais aptos a levar esse debate para dentro da sala de aula.
Em seguida, destaco o trabalho das ações educativas propostas pelo Museu de
Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal do Paraná (MAE-UFPR), utilizei
principalmente o trabalho de conclusão de curso de licenciatura em pedagogia de Karina
Pereira Machado7, que tem como enfoque justamente essas ações educativas. Além do
importantíssimo material didático que o MAE desenvolve, há no Prédio Histórico da
UFPR, uma Sala Didático-Expositiva onde ocorrem visitas guiadas para estudantes.
Estagiários de diversos cursos participam dessa ação, o que, novamente, leva a formação
de pessoas engajadas na questão patrimonial. O diferencial da proposta desse Museu, são
as Caixas Didáticas, material emprestado de forma gratuita para colégios, no qual se
encontram réplicas de peças do acervo do museu juntamente com textos explicativos, ou
seja, mesmo que o colégio não tenha como levar os alunos à uma exposição, é possível
solicitar que “o museu venha ao colégio”.
Outro exemplo importante para essa temática é o trabalho desenvolvido no
Memorial da Universidade Federal Rural de Pernambuco apresentado por Ricardo de
Aguiar Pacheco no artigo Educação, memória e patrimônio: ações educativas em museu e
o ensino de história. Publicado em 2010 na Revista Brasileira de História. 8 A ideia de
construir um memorial da universidade vem da luta por não deixar a trajetória dessa
instituição cair no esquecimento. Além de um espaço de memória, ele foi pensado para ser
um espaço educativo, de forma que bolsistas trabalham na tentativa de transformar o
acervo do memorial em educação para aqueles que o visitam.
Por fim, abordo a experiência trazida por Helena Pinto em Portugal. 9 A autora
aborda o “triângulo” patrimônio-museu-escola. Ela defende que patrimônio e identidade
coletiva são indissociáveis e que o patrimônio é uma campo de batalha de escolhas
apaixonadas. Os conflitos mundiais transformam o patrimônio. É através do estudo e do
conhecimento desse patrimônio que os alunos conhecem a História em que estão inseridos.
6
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Em seu estudo empírico, a autora realiza uma experiência educativa com crianças e
adolescentes relacionada ao patrimônio no Centro Histórico da cidade de Guimarães. Pinto
distribuiu para essas crianças um guia sobre os locais que seriam visitados, depois coletou
dados orais e escritos dos jovens afim de compreender como eles se relacionam com esse
patrimônio. A autora destaca que muitos dos jovens relacionaram os monumentos vistos
com sua própria história familiar. Igualmente, eles se mostraram preocupados com a
preservação desses espaços.
Pinto classifica as respostas escritas pelos jovens sobre os locais visitados como:
“respostas inadequada”, “resposta aproximada ou restrita” e “resposta adequada”. Ela
constata que nem sempre os alunos mais velhos se saem melhor em suas respostas do que
os mais novos. Por fim, a autora aplicou um questionário para descobrir o que os alunos
acharam do passeio, algumas questões eram abertas e outras fechadas, o que ela pode
concluir é que a maioria achou satisfatória a visita, sendo que consideraram a experiência
uma maneira de “aprender brincando”.
No terceiro e último capítulo desse trabalho, trago os resultados de minha própria
pesquisa empírica, realizada com alunos e professores do Instituto Federal do Paraná
Campus Curitiba. Afim de compreender como os museus impactam a vida de jovens de
ensino médio, apliquei dois questionários; um para uma turma de terceiro ano do Ensino
Médio com 29 alunos, e outro para a equipe de quatro professores de História do colégio.
Através do questionário aplicado aos alunos, que seguiam a faixa etária de 16 à 18
anos, pude concluir algumas coisas. Primeiramente, é possível notar que quando o assunto
é aprender história fora da sala de aula, os alunos optam por meios nos quais eles não
precisem necessariamente sair de suas casas ou colégio. Eles utilizam livros, pesquisas na
internet, documentários de TV, vídeos no Youtube preferencialmente. Apenas um aluno diz
visitar museus para esse fim. Isso abre o questionamento: será que esses jovens estão tendo
acesso a conteúdos elaborados com responsabilidade e coerência?
Em seguida, os alunos respondem quais museus de Curitiba já visitaram, todos eles
visitaram o museu do Holocausto através de excursão do próprio colégio, o que mostra que
a escola ainda tem papel fundamental para que esses alunos tenham acesso a esses espaços.
Para alguns alunos, todas as suas oportunidades de visitar museus se deu através de
passeios como esse.
Com exceção de um único aluno, os demais acreditam ser possível aprender
história em um museu. De certa forma, as respostas contidas nos questionários estão de
acordo com a proposta apresentada no primeiro capítulo; para esses jovens, a ida aos
museus é uma forma de aprender história “mais de perto”, saindo da abstração trazida
pelos livros didáticos e aulas expositivas, para mergulhar no trabalho cara a cara com
fontes históricas de diferentes naturezas. Para a maioria, é satisfatório ter contato direto
com esses objetos, muitos acreditam que esses artigos são a real história. Obviamente, esse
senso de “real” deve ser trabalhado com os alunos, afim de que eles não esqueçam jamais
que as exposições museológicas possuem enfoques, ou seja, não existe “neutralidade”, a
versão contada por uma exposição é apenas uma dentre várias possíveis. Muitas das
respostas que surgiram dessa pergunta, mostram como a ida ao museu influencia a
experiência do aluno a partir do passado mostrando-o que ele é agente histórico no
presente.
Em seguida, todos os alunos afirmam que gostariam de ter mais experiências com
museus, para a maioria, essa é uma atividade que enriquece sua formação – mesmo para
aqueles que não pretendem seguir carreiras que envolvam História diretamente – eles tem
acesso à histórias de povos e culturas diferentes e tempos distantes ao mesmo tempo em
que encontram suas próprias histórias. Um aluno relata que considera a ida ao museu
importante pra sua formação pois “aprender transcende as paredes de uma sala de aula.”.

Sobre o acesso aos museus, a maioria considera fácil acessar os museus, devido à
maioria ter entrada gratuita. Isso não é totalmente verdadeiro, visto que alguns museus
cobram até mesmo estacionamento, porém temos que analisar que o IFPR se encontra em
uma localidade central, talvez se a pesquisa fosse realizada em áreas periféricas os
resultados seriam diferentes. Outros alunos consideram difícil o acesso à museus,
principalmente pelo fato de eles estarem distantes de suas moradias. Por vezes, o transporte
para a chegada nesses locais apresenta custo abusivo. Outro argumento seria a falta de
divulgação desses espaços de memória, isso abre a discussão da importância da
valorização do patrimônio histórico. Não são apenas esses adolescentes que não conhecem
as atrações que podem visitar na cidade; a população como um todo desconhece os museus
de sua cidade.
Professores concordam que essas visitas enriquecem o conhecimento cultural dos
alunos e cria uma consciência histórica e patrimonial, porém, devido à falta de recursos
que a escola vem enfrentando, nem todos conseguem incluir esse tipo de atividade em seus
planejamentos. Quando questionados sobre quais museus gostariam de levar seus alunos,
todos concordam que o Museu Paranaense seria uma boa opção, porém um dos professores
relata mais especificamente como seria interessante fazer uma espécie de tour por Curitiba,
apresentando diversos locais de memória para os alunos e por fim lavá-los no Museu
Paranaense, sem deixar de problematizar qual o tipo de história que esses locais preservam
e quais histórias são “escondidas”.
A partir disso, é possível concluir que a experiência dos alunos e dos professores
estão de acordo com a hipótese sugerida pelo referencial teórico. É importante ressaltar,
por outro lado, que se trata apenas de uma amostragem se uma sociedade muito ampla.
Com essa pesquisa, gostaria de abrir/reforçar o diálogo sobre educação patrimonial em
Curitiba, incentivando que outros trabalhos como esse sejam desenvolvidos, de forma que
possamos mapear a relação da população Curitiba com o patrimônio. A partir disso, é
possível realizar esforços no sentido de cobrar do poder público políticas especificas na
área de educação e preservação patrimonial.

UM RETRATO DO TRABALHO INFANTIL NO LIVRO DIDÁTICO DE
HISTÓRIA DO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Autor: Lareane Lourenço Machado
Orientadora: Professora Doutora Ana Cláudia Urban
Palavras-chave: Trabalho infantil, Livro didático, Ensino de História
A problemática abordada na monografia resumida surgiu devido a inquietação
pessoal frente a uma questão da realidade do país que testemunhei em algumas de minhas
experiências através do PIBID - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência:
A evasão escolar de crianças e jovens para adentrarem no mercado de trabalho. A
problemática da investigação foi: De que forma a abordagem sobre o trabalho infantil está
presente nos livros didáticos do segundo segmento do Ensino Fundamental aprovados
através do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 2016 na disciplina de
História? Os objetivos foram: Analisar como a representação do trabalho infantil é inserida
nos livros, em qual ano da escolarização é mais recorrente; Identificar em quais conteúdos
curriculares é possivel ampliar e/ou aprofundar uma abordagem sobre o tema trabalho
infantil e seu combate. Para atingir estes objetivos o trabalho foi dividido em três capítulos
Para atingir este objetivo o trabalho foi dividido em três capítulos. O primeiro traz
um breve levantamento da produção historiográfica a respeito da criança sobretudo no
Brasil. Privilegiei a perspectiva da história social na qual o conceito de criança e infância,
muito além de determinada em fatores biológicos e fisiológicos são também construídos
histórica, social e culturalmente. Como afirma Lajolo em seu capítulo na obra organizada
por Marcos Freitas História social da infância no Brasil: “Enquanto objeto de estudo, a
infância é sempre um outro em relação àquele que a nomeia e a estuda. As palavras infante,
infância e demais cognatos, em sua origem latina e nas línguas daí derivadas, recobrem um
campo semântico estreitamente ligado à idéia de ausência de fala.” 10Pressuposto
corroborado por Mary Del Priore organizadora da obra História da criança no Brasil.11
Colin Heywood12 explora um recorte de longa duração e afirma que a história da
criança é sinuosa e não linear, sobretudo as discussões se esta é de natureza má e pecadora
ou pura e inocente são retomadas em todos os períodos analisados. E ressalta que, além de
mudar de significado de acordo com o período histórico, o conceito de criança é
generalizante e devemos estar atentos para que seu uso não apague as intersecções com
outros fatores como gênero, classe social, etnicidade.
Analisando pelo viés legal no Brasil houveram ao menos quatro momentos: O que
vigorou até o fim do século XIX,: o código filipino, no qual a maioridade se verificava aos
12 anos para as meninas e aos 14 para os meninos. Porém, ao longo deste período a
religião católica era a oficial e para a Igreja sete anos já era a idade da razão. 13 Portanto,
cultural e legalmente esta foi a divisão etária utilizada: até os sete anos as crianças eram
anjos inocentes e serviam de entretenimento aos adultos, atingindo esta idade as crianças
negras e brancas, escravas e livres que até então ocupavam os mesmos espaços estavam,
aptos uns para o trabalho, outros para os estudos (no caso masculino). Em 1927 é
decretado o Código de Menores, no qual até os 14 anos as crianças tem impunidade, mas
entre esta idade e os 18 anos são passíveis de retenção.Além de haver a proibição do
10
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trabalho a menores de 12 anos, neste código incorpora-se o discurso salvacionista através
da educação, que acaba por definir a criança como algo que ainda não é, mas será, a
criança é o futuro.
A situação segue sem grandes alterações até ditadura militar período no qual,
segundo Souza14, o Código do Menor tutelava os menores infratores/delinquentes e os
pobres da mesma maneira, associando desta forma pobreza e delinquência sem analisar
todo o contexto e outras ações que acabariam evitando a situação financeiramente
desfavorecida dos menores. A concepção de criança pela lei portanto estava associada às
carências e dependência desta e a necessidade de ação e repressão do Estado. E por fim, a
definição atual presente na Lei no. 8069, vigente desde 13 de julho de 1990, mais
conhecida como o Estatuto da Criança e do Adolescente na qual são consideradas crianças
no Brasil as pessoas com idade entre zero e doze anos; e adolescentes aqueles com idade
entre doze e dezoito anos. Há, segundo a autora, neste momento uma mudança de
paradigma: As crianças e adolescentes passam a ser vistos pelo seu presente, pelas
possibilidades que têm nessa idade e não pelo futuro, pela esperança do que virão a ser 15.
Esta criança está em condição peculiar de desenvolvimento, portanto, não há negação da
necessidade de proteção à criança e a responsabilidade dos adultos para com ela, porém ela
passa a ter garantida em lei a liberdade de expressar-se e ser ouvida. Além disso, se antes o
cuidado e responsabilidade para com as crianças era sobretudo do Estado agora ela é
diluída por toda a sociedade, e ainda mais, o ECA tem caráter universal, ou seja, esta
responsabilidade social é para com todas as crianças do país.
Na atualidade é considerado trabalho infantil toda forma de trabalho realizado por
crianças e adolescentes abaixo da idade mínima permitida, de acordo com a legislação de
cada país. No Brasil, o quinto capítulo do ECA regulamenta estas questões sendo o
trabalho: totalmente proibido para quem ainda não completou 14 anos. Entre os 14 e 16
anos é legal realizá-lo na condição de aprendiz, para a qual se impõem condições. A partir
dos dezesseis anos o trabalho só não é permitido se for noturno, perigoso, insalubre ou
estar entre as atividades da lista TIP (elaborada pela OIT – Organização Internacional do
Trabalho Infantil - tornou-se a convenção 182 assinada por diversos país. É uma lista que
inclui as consideradas piores formas de trabalho infantil), nesses casos a proibição se
estende aos 18 anos incompletos, pois, tais atividades são prejudiciais à formação
intelectual, psicológica, social e/ou moral do adolescente. Costa escreve: “O trabalho
infantil é um fenômeno social complexo: determinado economicamente, condicionado
socialmente e influenciado por fatores de natureza cultural. Qualquer abordagem de
enfrentamento, que não considere essa complexidade estará, de antemão, condenada a
parcialidade e ao reducionismo”16
Neste sentido é bastante pertinente os apontamentos e discussões levantadas por
Viella e Vendramini no qual, a partir de uma abordagem marxista, as autoras
problematizam duas visões opostas em relação a erradicação do trabalho infantil na
atualidade e no futuro: Um, na visão das autoras utópico na sociedade capitalista, de
completa extinção e abolição do trabalho infantil e outro de o trabalho como um direito da
criança. Apontando os argumentos das visões e também as fragilidades e perigos das
mesmas, as autoras destacam um ponto que também é recorrente na fala dos responsáveis
pelas políticas sociais de combate ao trabalho infantil atualmente: A necessidade de
14
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pesquisas mais refinadas sobre os tipos de trabalho realizados. Apresentam autores e
publicações como a Revista Internacional desde los Niños y Adolescentes Trabajadores
(NATs) na qual autores de diversos países latinos, defendem a abolição da exploração da
mão-de-obra infantil mas não do trabalho infantil que por vezes está associado a identidade
da criança, desde que este trabalho seja regulamentado e realizado de forma segura em
paralelo a educação.17
Documentários e entrevistas com os responsáveis legais da temática realizados a
partir de 2010 sobre o trabalho infantil no Brasil também demonstram esta nova
característica no perfil das crianças trabalhadoras: Embora ainda haja aquelas em situação
de extrema pobreza que trabalham por sobrevivência para auxiliar no sustento da família
que caracterizavam o trabalho infantil antes do ECA sobretudo nas áreas rurais, hoje boa
parte das crianças trabalhadoras está matriculada na escola e tem acesso a itens básicos
como alimentação e moradia, entretanto enxergam no trabalho a possibilidade de terem seu
próprio dinheiro para pequenos luxos como comprar as próprias roupas, um celular, um
vídeo-game, um lanche gostoso. Ou seja, mesmo com todas as mudanças na concepção de
criança e legalmente ela ser considerada atualmente como um cidadão de direitos em
condição peculiar, na prática, devido a inserção na sociedade capitalista na qual dinheiro é
sinônimo de existência e poder as crianças continuam não existindo ao não poderem
produzir e consumir.
Percebe-se portanto as diversas nuances e problemáticas ao definir-se trabalho
infantil, tanto ao longo da história como na atualidade, visto que além das transformações
do cenário econômico há as novidades culturais como por exemplo, os youtubers e gamers
profissionais mirins. Fragilidades também são perceptíveis na regulamentação específica
para artistas: Cantores, atores, modelos menores de idade. O trabalho infantil portanto é
uma questão extremamente complexa e que envolve questões culturais, econômicas, de
saúde podendo ser analisada em perspectiva histórica, sociológica, na área do direito, da
saúde, da antropologia entre tantas outras.
Tendo toda esta discussão em vista, no segundo capítulo iniciei abordando as leis e
documentos relativos ao ensino de História para o ensino fundamental II: As leis de
diretrizes e bases da educação nacional (LDB 9394/96), os Parâmetros Curriculares
Nacionais18 de 1998. No mesmo capítulo discuti as especificidades do material didático
como fonte. Moreira e Silva apontam que houve um aumento ao longo dos anos de 1980 e
2005 nas pesquisas históricas neste sentido.19 O material didático é uma fonte complexa
que atende a várias facetas: é, mais que um livro, um instrumento que assume funções
múltiplas junto aos diversos destinatários.20 Vinculando o diálogo entre o saber de
referência e o saber escolar, devem ser considerados seus aspectos didáticos e pedagógicos
mas também ideológicos. Além disso, o livro didático é também um produto, portanto
depende de questões técnicas de produção e distribuição e atende a interesses de mercado.
Segundo Choppin: “O manual funciona assim, ao mesmo tempo, como um filtro e como
um prisma: revela bem mais a imagem que a sociedade quer dar de si mesma do que sua
verdadeira face.”21 Os primeiros manuais didáticos a serem utilizados no Brasil eram
17
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franceses. Por uma série de fatores é apenas na década de 1930 que ocorre a produção
Nacional dos mesmos. Durante a ditadura militar (1964-1985) ocorre a criação da
Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático que decidia sobre a política do livro, que
agora carrega mais influência norte americana do que francesa. 22 Sonia Miranda e Tania de
Luca23 escreveram um artigo sobre os critérios de seleção do livro didático de História a
partir de suas experiências como membros da comissão técnica do MEC na avaliação dos
mesmos. Apontam que a criação do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em
1985 foi um marco na política em relação aos materiais didáticos e ressaltam que mesmo
com as transformações no processo - por exemplo antes era realizada por unidade e a partir
de 2002 passou a ser por coleções - desde então a avaliação é um processo marcado por
tensões, críticas e confrontos de interesses.24 A escolha por utilizar os livros didáticos como
fonte foi justamente por eles serem um produto a que um número enorme de crianças tem
acesso. O governo tem o compromisso de fornecê-lo a todos os estudantes de escola
pública. As editoras consideram esta uma grande oportunidade de mercado e fazem grande
esforço de divulgação nas escolas. Infelizmente ocorrem diversos problemas que o
inviabilizam - como aumento do número de estudantes na escola durante os três anos de
utilidade do livro, ou até mesmo a metodologia escolhida pelo professor dispensa o seu
uso. Em contrapartida muitos professores têm o livro didático como apoio fundamental e
por vezes inclusive guia de suas práticas.
Por fim, no último capítulo me detive a análise das fontes. A ideia inicial era
trabalhar com as coleções didáticas com o maior número de adesão a nível nacional e
estadual (Paraná), porém por não encontrar este dado realizei uma análise por amostragem.
Selecionei de maneira aleatória três das quatorze coleções aprovadas pelo último PNLD: A
coleção Nos dias de hoje da editora Leya; a coleção Projeto Araribá História da editora
Moderna e por fim; a coleção Vontade de Saber-História da editora FTD - num total de
doze livros, visto que cada coleção conta com quatro livros relativos os sexto, sétimo,
oitavo e nono ano do ensino fundamental. Optei por trabalhar com estes anos em
específico pois, dentro do ideal os estudantes destas séries tem entre 10 e 14 anos, ou seja
dentro da definição do ECA são crianças e adolescentes. Além disso, é justamente após o
nono ano que muitos deles param de enxergar na continuidade dos estudos uma
necessidade. Minha análise, focada num tema dentro do instrumento material didático,
centrou-se sobretudo nas fontes imagéticas e nas legendas para as mesmas presentes nos
livros do que no corpo do conteúdo, entretanto quando era relevante para a questão ou
vinculado a imagem abordava-o também.
Iniciei a análise levantando dados sobre cada coleção: Autores, editora, edição e
depois registrei todas as aparições de crianças nas fontes, anotando a página e capítulo em
que estava inserida, a legenda e fazendo uma breve da criança na fonte. Em todas as obras
houve a preocupação e a escolha de inserir fontes com crianças, sobretudo fotografias
contemporâneas, geralmente ligadas a práticas educativas, culturais e a brincadeiras.
Crianças trabalhadoras estavam inseridas em todas as coleções, mas não em todas
as obras. A aparição mais recorrente deu-se nos livros do oitavo ano relacionada com a
revolução industrial. Na coleção projeto Araribá em especial, foram dedicadas cinco
páginas para a temática ao fim do referido capítulo, inclusive estabelecendo relações com a
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realidade brasileira no presente e além das imagens, trouxeram dois depoimentos de
crianças trabalhadoras presentes em jornais, além de extratos da obra literária Oliver Twist
de Charles Dickens como uma das fontes para a proposta de atividade. Além disso, nos
capítulos relativos ao tráfico e escravidão apresentavam diversas fontes em que apareciam
crianças cativas, embora elas não fossem o foco das imagens. Entretanto houveram
também imagens inesperadas. No livro do sexto ano da coleção Nos dias de hoje num
capítulo sobre história da África, acompanhando um texto sobre a cultura Mbuti, que trata
entre outras coisas da divisão sexual do trabalho aparecem vários meninos caçando junto a
homens mais velhos. Também logo no início do livro para o sexto ano da coleção projeto
Araribá há uma fotografia que registra uma criança trabalhadora: Um artista de rua fazendo
malabarismo no semáforo, ao lado de outra fotografia que retrata crianças indígenas
brincando. Estas fotografias estão inseridas numa página que aborda as diferentes
concepções e a relatividade do tempo, exemplificando uma maneira diferenciada de trazer
questionamentos da realidade das crianças trabalhadoras que segundo pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística25 (IBGE) eram 2,7 milhões no Brasil ano de 2015.
Por tanto, a análise comprova que o tema trabalho infantil aparece nas coleções
didáticas do segundo segmento do Ensino Fundamental, sobretudo nos livros de oitavo ano
relacionado a revolução industrial. De maneira menos enfática aparece nas fontes, embora
não seja trabalhado de maneira diferenciada, ao se abordar a escravidão. Mas aparece
também em outras situações isoladas, seja para gerar reflexão seja para mostrar diferenças
culturais. A partir deste fato podemos considerar que a inserção desta temática é possível
em diferentes conteúdos.

Fotografia de garoto fazendo malabarismo no semáforo em frente a um carro – texto
referente a relatividade do tempo - "Para este menino que faz arte circense a fim de
conseguir algum dinheiro, o tempo que o farol permanece fechado passa muito rápido" In.
Obra coletiva. Projeto Araribá História (livro do sexto ano). Editora Moderna, 4ª edição.
São Paulo, 2014. p.29
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ENTRE FICÇÃO E HISTÓRIA: A LITERATURA COMO FONTE NO ENSINO DE
HISTÓRIA
Autor: Rafaella Baptista Nunes
Orientadora: Ana Claudia Urban.
Palavras-chave: Ensino de história; literatura; fonte histórica.
O que liga a história e a literatura é a narrativa. A história é essencialmente narrativística.
Cada um com seu determinado limite e papel na sociedade, por meio da linguagem, fazem
o discurso sobre si e o que as cercam. De forma indissociável, podemos relacionar a
narrativa como contribuinte para a formação dos estudos que proporcionam o
conhecimento histórico através da literatura26.
Considerando a literatura como fonte, a problematização da investigação considera: Em
que medida a literatura, pensada como uma fonte histórica, pode contribuir para a
aprendizagem histórica?
O objetivo principal desse trabalho foi refletir de que forma a literatura ficcional pode ser
utilizada como fonte histórica para o ensino de história, considerando o processo de
construção do conhecimento histórico. Também, investigar a relação de jovens estudantes
do ensino médio com a literatura e o ensino de História.
Considerando a problemática e objetivos acima, a pesquisa buscou no referencial teórico
do ensino de História, bem como na consideração da narrativa e literatura no debate com a
História, para fundamentar as reflexões da pesquisa. O trabalho está estruturado em uma
parte teórica e outra de natureza empírica, como apresentado na sequência.
A percepção de aprendizado e como se ensina foi modificado com o passar do tempo e dos
contextos sociais de cada época. O ensino de história, por sua vez, sofreu diferentes
perspectivas através dos séculos. Baseado sempre nas teorias da história que cercam o
pensamento histórico, bem como as teorias da educação, o ensino de história se modificou
de acordo com o meio escolar e teórico. No Brasil, após o regime militar, com a volta da
disciplina para o currículo escolar, começou-se a pensar em novos métodos para se ensinar
história. O que até então estava atado, na disciplina de Estudos Sociais, Educação Moral e
Cívica e Organização Social e Política do Brasil (OSPB). Com a redemocratização o
ensino de História ganha novo fôlego.
O ensino de História passa a ser repensado a partir dos anos 1970/1980. Há um impulso
novo para que se retomem as pesquisas e atividades para a pesquisa no ensino de história.
Na perspectiva das teorias metodológicas da ciência da história, próprias da trajetória
epistemológica, há um alargamento das concepções históricas de tempo, fontes e práticas
de pesquisa. As reflexões acerca do ensino ganham novos contornos, novos domínios,
novos espaços, cada vez mais presentes na formação dos docentes. Os estudos pautados na
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cognição histórica27 vêm como uma perspectiva de entender a relação entre ensinar e
aprender História, que pressupõe a construção dialógica da aprendizagem.
O papel do professor, desde sua formação até sua atuação em sala de aula é um dos
assuntos pautados nessa discussão. A dicotomia do ensino de história com a história
produzida na academia. A formação dos professores, muitas vezes, sofreria certa
desvalorização, por ser tratado apenas como um transmissor do conhecimento e não como
produtor desse mesmo conhecimento. Há necessidade de ampliar as noções de
conhecimento produzido dentro das escolas, através das práticas escolares. Assim,
buscando romper com a hierarquização do conhecimento, principalmente com a sua
produção, que se começa a defender em meados da década de 1970, a ideia de valorização
do conhecimento produzido na escola, transformando também o papel do professor e
tornando-o em um professor-pesquisador.
Durante a década de 1970 também surgem pesquisas relacionadas ao ensino e
aprendizagem de história. Relativamente novas, as pesquisas trazem a discussão sobre a
ciência e a didática em países como Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha. A
preocupação era romper com os chamados ‘métodos tradicionais’ para o ensino de história,
nesta esteira a preocupação do campo da Educação Histórica 28 passa a ser a busca por
entender como se constrói o pensamento histórico. Em 1990 também há adesão de
pesquisadores portugueses e espanhóis, bem como brasileiros, que passam a se dedicar às
pesquisas para compreender o pensamento histórico e a formação da consciência histórica
no ambiente escolar. A formação do professor também é altamente discutida e se começa a
entender a necessidade de formar professores capazes de transformar suas realidades e
refletir sobre as suas próprias práticas.
A Educação Histórica viria com a intenção de obter buscas de respostas referentes ao
desenvolvimento do pensamento histórico e da formação da consciência histórica de
crianças e jovens. Traria consigo a ideia de que a história é uma ciência particular, que não
se limita a compreender a explicação e a narrativa sobre o passado, mas parte de uma ideia
que contemplaria várias temporalidades pautadas nas experiências históricas dos sujeitos 29.
Assim, as pesquisas que se referenciam ao ensino e o aprendizado de história buscam a
compreensão da percepção humana, com as questões da vida prática e como está pensada a
sociedade. No ambiente escolar, as pesquisas estão voltadas para a compreensão dos
processos mentais para perceber e saber lidar com a passagem de tempo.
27
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Dessa forma, organizando o pensamento histórico por meio da racionalidade histórica
formada por uma rememoração da própria consciência histórica, há uma sistematização do
aprendizado através da própria epistemologia da história na qual os pressupostos teóricos
se dividiriam na análise das ideias metodológicas. As reflexões se definiriam através do
saber histórico, o qual, dependendo das noções gerais e também particulares, não
excluiriam a história do cotidiano e do aprendizado que não somente é vinculado com o
âmbito escolar.30
É dentro dessa perspectiva que se dá a motivação à proposta desse trabalho, cujas ideias se
baseariam na modificação do conhecimento, na qual o professor cumpriria um papel de
mediador do conhecimento, exaltando a importância da narrativa, do relato, da explicação
e da consciência história. A aprendizagem histórica depende da compreensão dos
significados dos conceitos, explicados através da narrativa.31
Pensar historicamente, portanto, dependeria da relação com a narrativa histórica. Depende
também do conhecimento sobre o passado. Não um passado por si, mas um passado
lapidado. Não se trata de uma matéria-prima do ensino de história ser o passado por si só,
mas o entendimento da representação de tal passado, através da historiografia.
O ensino de história não deve ser visto como uma fragmentação do conhecimento. Não se
trata de uma disciplina escolar como fragmentação do conhecimento científico, mas da
questão da função social da história como disciplina escolar. É a relação estrutural entre o
passado e o presente e o futuro, mediados pela narrativa e pela aprendizagem, de forma
que o saber histórico também se construa na escola. Relacionando as experiências e os
conceitos da epistemologia da história, o professor historiador interviria como um
apontador e um mediador – não apresentando uma verdade absoluta, mas sim a
necessidade do diálogo com as fontes e com a representação do passado.
No âmbito das fontes é que entraria a literatura. Não como uma simples confirmação para
determinada interpretação histórica, mas sim como uma ferramenta para que haja a
refutação das hipóteses para ela criadas. São as fontes, formas de representação do
passado, não trazendo o mesmo de forma total, mas como fragmento da época que fora
produzido32. O que vai permear o aprendizado do ensino da história são as diferentes
formas que se articulam com a leitura das fontes, e a capacidade de trabalhar a questão da
identidade e da alteridade em tempos e espaços diferentes.
O uso das fontes históricas é uma exigência do trabalho da investigação histórica. É através
dos fragmentos, entendidos como “pistas” do passado que se consegue entender o passado:
como viviam as pessoas, suas formas de agir e pensar, suas ideias e costumes. As ações do
passado que podem ser compreendidas através das fontes podem trazer algumas
compreensões sobre o presente também. É através das fontes que o sujeito no presente
pode observar o sujeito do passado. As fontes são o caminho do entendimento, mediante as
perguntas feitas, dos documentos presentes. O papel do historiador é observar as fontes,
questioná-las e, a partir das lacunas presentes, preenchê-las. O papel do professor, como
mediador do conhecimento, é proporcionar o contato, o caminho para que se possa, tal qual
o historiador, trabalhar com as fontes. É por meio do professor que intervém como
mediador do conhecimento, partindo das experiências e cognições presentes a direcionar
que a história é inferencial – as fontes devem ser transformadas em evidências histórias a
30
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partir das interferências e julgamentos fundamentados em critérios de verdades históricas.
33

A consciência histórica pode vir a ser expressada em forma de narrativa, a qual pode ser
chamada de narrativa histórica e tem a função de traçar relações com a identidade e o
contexto cultural, individual e coletivo do estudante. Porém, há a dificuldade de expressar
a construção histórica a partir da narrativa, já que a sua viabilização se faz por meio das
perguntas que se faz às fontes ou aos vestígios históricos. Depende-se da narrativa para que
se trace o conhecimento histórico. Porém, o que se deve reforçar é o sentido da produção
da narrativa, no qual há influência do meio e a subjetividade presente. Seja literária ou
histórica, a construção do tempo e espaço em que se produz a narrativa é um fator
influenciável para o seu produto final. Independentemente de onde se faça ou qual a
finalidade da escrita, por forma da narrativa, o meio e o contexto são fatores fundamentais
na sua produção.
O elo principal entre a literatura e a história é a narrativa. Ambas podem ser consideradas
fontes de si mesmas, pois muito podem dizer sobre a gênesis de sua escrita, sobre o
contexto de quem a escreveu. A história vem como um elemento essencial no processo
interpelativo humano, pois pode trazer como forma de representação o que ficou no
passado. As produções literárias de uma determinada época podem dizer muito sobre ela
mesma, mesmo que sejam ficcionais, mesmo nos silêncios e nas lacunas deixadas. Cada
uma faz, com seu determinado limite, através da linguagem, o discurso sobre si e de onde
fala, sobre a sociedade que está inserida.
As mudanças e o reconhecimento do papel ativo da linguagem e das estruturas narrativas
contribuem para o manuseio das construções históricas. A problemática a ser levantada é
que, devido ao uso de metáforas para traçar o seu discurso, a literatura pode ser levada a
uma certa descrença. O questionamento da sua utilização frente ao saber histórico também
coloca em voga a sua cientificidade. Para La Capra34 a narrativa não é uma simples técnica
incapaz de interferir no sentido. As ficções são verbais e seus conteúdos, ficcionais ou não,
tem por objetivo trazer familiaridade. A narrativa traz a luz, a partir de si mesma, a
estrutura do enredo, o fundamental de algum discurso exterior que lhe antecede de maneira
ideal.
A articulação da literatura e da história existem partindo do pressuposto que seu discurso é
feito a partir da narrativa. Nesse sentido, temos a presença das ficções como fonte do saber
histórico. Muito mais que algo que trabalha somente com a imaginação e a fantasia, de
uma forma não real, a sua produção contribui para o informativo com interpretação. A
ficção está sujeita a realidade e a realidade à ficção. O que elas fazem é dialogar através da
narrativa, na qual tudo pode tornar-se ficcional. Logo, a literatura se faz um campo de luta,
de política. É um laboratório do possível que se faz através de artistas, que por sua vez
traduzem o que leem. É uma forma de ver a realidade e produzirem aos seus expectadores
uma forma de ver o mundo. A fantasia é uma “ilha deserta”, em que a forma utilitária de se
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fazer a literatura é um serviço a alguém, ou a algo. 35 O historiador nada mais é que um
novelista, que trabalha com o murmúrio da história.36
O objetivo é poder articular, mesmo que teoricamente e de uma forma não acabada a ideia
da utilidade da ficção para o ensino de história. Incluir a literatura como uma fonte de
recurso metodológico para o ensino de história, partindo da premissa que as experiências
sempre são sociais. Elencando com a perspectiva da cognição histórica, a literatura partiria
da ideia de experiência individual para a forma de aprendizado. Tudo pode se converter em
narrativa: amor, ideal, circulação de dinheiro, discurso de ódio. Só bastaria saber como
canalizar tais aspectos, de como narrar e como transmitir. O professor mediador seria,
então, o caminho ou instrumento utilizado entre a experiência e a sistematização do
conhecimento, de forma que possibilite e transforme o vínculo entre a literatura e a
história, entre o passado e o presente.
É uma contribuição importante para a produção do conhecimento, concebida como um
corpo circunscrito nos textos, na qual se apresenta a imaginação e pertencente a um
contexto social (língua, nação e tempo). As obras consideradas de literatura mundial, além
de expressarem um poder emocional com grande potência, podem ser consideradas como
parte da arte. Há necessidade do debate entre educadores para que os elementos da arte e
do cotidiano sejam inclusos nos processos de ensino-aprendizagem, na produção do
conhecimento. A aproximação da literatura e da história permite que se elabore a utilização
da literatura em função da história.
Para entender a ideia da discussão entre o ensino de história e a utilização da literatura
ficcional como fonte do ensino de história, houve a priori uma discussão sobre o ensino de
história, partindo da discussão de teóricos já citados nesse resumo. Inicialmente, faz-se
uma discussão acerca do aprendizado de história e de novas ideias acerca do ensino de
história geradas durante as décadas de 1970 e propagadas desde então. Faz-se também uma
discussão sobre fontes históricas e o ensino e o papel do professor como mediador do
diálogo entre o trabalho de investigador e os estudantes. Professor tido como mediador,
pois visa construir com os alunos, cognitivamente, o conhecimento histórico, tirando de
foco apenas a memorização dos ensinamentos – o ensino de história que era conhecido
como tradicional.
Na presente pesquisa, apresenta-se também o resultado de estudo investigativo sobre a
perspectiva de jovens estudantes e o uso da literatura como fonte. A investigação foi feita
com estudantes do primeiro ano do Ensino Médio de uma escola de rede pública da cidade
de Curitiba. O questionário visava discutir o entendimento desses jovens acerca do acesso
a informação, seu julgamento acerca da confiabilidade das informações acessadas.
Intencionava, também, entender a sua relação com a história, a importância que atribuem a
disciplina e o que pensam da literatura como fonte do ensino de história. Os dados
analisados apontam para uma perspectiva acerca do trabalho metodológico considerando a
literatura como fonte histórica.
Como considerações preliminares, o trabalho em questão permite refletir sobre a utilização
da literatura ficcional como fonte do ensino de história. Embora não faça um afunilamento
para nenhuma obra em específico, a discussão de caráter mais geral visa estabelecer sua
aproximação com a história. A validade para o uso metodológico em sala de aula, mesmo
que não vista com comprometimento com a verdade37, a literatura – com destaque para a
35
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literatura ficcional – pode ser repensada para que contribua para o aprendizado dos
estudantes, baseados na ideia de cognição histórica. O estudo realizado pode mediar a
reflexão do uso de fontes no ensino de história, bem como acreditar que o uso de fontes é
viável no processo do conhecimento histórico.
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EDUCAÇÃO, DITADURA E IDEAL MODERNIZANTE: UM ESTUDO SOBRE A
REVISTA EDUCAÇÃO (1971-1984)
Autor: Michel Ehrlich
Orientadora: Marion Brepohl de Magalhães
Palavras-chave: ditadura civil-militar brasileira; imprensa pedagógica; revista Educação
Nos últimos anos o debate acerca da educação escolar no Brasil se tornou bastante
acirrado. Fatores como a expansão do número de matrículas e o ganho de visibilidade de
pautas como as discussões de gênero e de questões raciais geraram transformações
importantes no cotidiano escolar, mas também reações contrárias.
Algumas dessas reações defendem uma concepção de educação escolar cujo
objetivo se resume a transmissão de competências para o mercado de trabalho, cabendo a
educação voltada para a cidadania e a vida em sociedade de modo geral a outras
instituições, como a Igreja e, principalmente, a família, portanto, uma visão de educação
que prioriza as competências técnicas e a inserção no mercado de trabalho
Motivado, entre outros aspectos, por questões contemporâneas como as da Escola
sem partido, reforma do ensino médio e outras, procurei investigar a circulação desse tipo
de concepção educativa em um momento de emergência e no qual sua propagação era
explícita: a ditadura civil-militar, quando, de acordo com Saviani 38, emerge e domina a
concepção tecnicista de educação. Sobre este tema, pretendo enfocar as publicações da
revista Educação, veículo privilegiado do governo para difundir suas pautas.
Essa monografia analisou quais são as concepções e finalidades da educação básica
presentes nessa revista e quais as maneiras com que a ditadura procurou inculcar essas
ideias no seu público, no caso profissionais da educação. As negociações e as disputas
entre diferentes concepções e como o regime, através da revista, veiculou suas concepções
como melhores do que outras constituem-se na problemática da pesquisa.
Essa monografia foi dividida em quatro capítulos, No primeiro deles, Histórico e
conceituação da educação escolar brasileira, realizo um levantamento historiográfico do
surgimento da educação escolar moderna no mundo e especificamente no Brasil.
A escola moderna surge na passagem do século XVIII para o XIX, ligada a um
processo de tomada dos saberes pelo Estado 39. Nesse momento, o Estado ampara e amplia
a rede escolar (em muitos países a escolarização se torna obrigatória) de modo a retirar das
igrejas e das próprias famílias o monopólio da educação dos cidadãos. Cabe notar que,
apesar da escolarização ser típica dos regimes republicanos ela não se dá exatamente
dentro de uma concepção moderna de cidadania. Os bons e leais republicanos que a escola
pretende formar se parecem em muitos sentidos mais a súditos.
Essa concepção de educação não deve ser encarada, contudo, como sinônimo de
repressão e limitações. Utilizando-se dos conceitos de Michel Foucault de biopolítica e
positividade do poder40, a escola, mais do que reprimir, produz; com o objetivo de otimizar
a utilização do sujeito. A questão central deixa de serem assim os limites para serem os
padrões. “Em uma palavra, ela normaliza”41.
Finalmente, esse processo de normalização gera um saber (pedagogia) a ele
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relacionado, um campo de verdade que ao mesmo tempo parte dessas práticas e lhe confere
legitimidade, pois “não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de
saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder”42
No caso brasileiro projetos educacionais mais amplos e efetivos só se tornaram
realidade no período republicano.43 Ainda assim, a maior parte da população brasileira
permanecia analfabeta. No ensino secundário a situação era de ainda maior abandono44.
É somente no Estado Novo que o ensino secundário observa uma expansão
relevante, ainda que permanecessem ensinos separados para ingresso no ensino superior ou
profissionalizante e uma concepção autoritária de educação.45
No período entre as duas ditaduras brasileiras o debate educacional se concentrou
na disputa entre ensino público e privado na criação da lei de diretrizes e bases da
educação (LDB), As taxas de analfabetismo, que ainda superavam os 50% da população,
pareciam ser uma preocupação secundária.46
Entrando no período da ditadura civil-militar, objeto de meu segundo capítulo,
discuto as principais ideias educativas incorporadas pelo regime ditatorial brasileiro,
especialmente na década de 1970.
O período ditatorial se caracterizou como de expansão da rede escolar. Dentro
mesmo do regime, contudo, havia diferentes concepções de educação, “a um só tempo,
impulsos conservadores e modernizantes que por vezes geraram ações contraditórias.”47.
Podemos evidenciar ao menos duas concepções de educação internas ao regime. A
primeira poderíamos chamar de educação patriótico-conservadora. O papel da educação
seria formar pessoas inseridas em uma moral cristã, patriotas, leais ao país e obedientes ao
regime. A ênfase estava no âmbito da moral, sendo talvez seu maior símbolo a introdução
como disciplinas obrigatórias nas escolas brasileiras Educação Moral e Cívica e
Organização Social e Política brasileira. A segunda concepção é a educação tecnicista,
supostamente despolitizada e voltada principalmente para qualificar mão-de-obra,
fundamentada em grande medida na Teoria do Capital Humano (TCH). De acordo com
essa concepção o desenvolvimento econômico não seria alcançado pela mera
disponibilidade de mão-de-obra, mas dependeria também da qualificação desta 48. No caso
da educação, esta não seria mais vista como um gasto, mas também não se torna um
direito. Dentro dessa lógica de investimento, passa a ser interessante ao Estado aplicar
recursos na educação, porém não necessariamente para promover a cidadania, mas para
obter um retorno posterior. Por isso, esse aumento dos investimentos em educação não
significa necessariamente uma educação menos excludente. Conteúdos voltados para
formação da cidadania e senso crítico deveriam ser relegados a um segundo plano não
somente pelo seu potencial subversivo (que seria o argumento da educação conservadora),
mas por não contribuírem para a capacitação técnica de futuros trabalhadores. Por isso uma
de suas demandas era o desprestígio das áreas de humanidades e em certa medida até das
chamadas “ciências puras”49 em prol de uma formação mais técnica e tecnológica.
Em termos legais, os grandes marcos das mudanças propostas pela ditadura foram a
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reforma do 1º e 2º grau (lei 5692/1971) e a obrigatoriedade da disciplina de Educação
Moral e Cívica (EMC). Com a reforma o término do 2º grau permitiria candidatar-se ao
ensino superior, mas o 2º grau em si seria profissionalizante. O aluno deveria sair da escola
já preparado para exercer um ofício. De acordo com a lógica da TCH, otimizava-se assim
os investimentos públicos, agregando capital humano aos estudantes ao mesmo tempo em
que cursavam o ensino básico. Na prática, porém, as escolas particulares criaram cursos
profissionalizantes de fachada, e as públicas não tinham recursos para oferecer cursos de
qualidade e em sintonia como o mercado de trabalho50, além de que grande parte dos
alunos sequer ingressava no 2º grau. Uma das decorrências mais conhecidas da lei é a
junção de História e Geografia em Estudos Sociais ao longo de todo o 1º grau. Essa medida
é frequentemente apontada como um meio de enfraquecer o estudo das humanidades, pois
reduzia sua carga horária e colocava profissionais despreparados para ministrar as aulas. Já
a obrigatoriedade da EMC denota uma vitória dos setores mais conservadores do regime.
No terceiro capítulo, Imprensa Pedagógica, apresento a fonte analisada na
monografia e a metodologia de análise empregada.
As revistas pedagógicas trazem representações de educação. Uma representação
“transforma-se em máquina de fabricar respeito e submissão, num instrumento que produz
uma exigência interiorizada, necessária exatamente onde faltar o possível recurso à força
bruta”51. Retomando Foucault, a representação poderia produzir verdades inseridas nas
relações de poder. A revista Educação cumpriria esse papel. Divulgando as ideias do MEC
para a categoria docente, facilitaria o trabalho de torná-la dócil e produtiva, podendo deixar
a força bruta para outros casos e evitando o desgaste do regime.
A revista Educação foi uma publicação trimestral do MEC com 41 números entre
1971 e 1984. Os artigos mais do que divulgar ações do próprio MEC, procuravam instruir
seus leitores (principalmente professores escolares) sobre certos procedimentos educativos
como a implementação da reforma de 1º e 2º grau, o uso de tecnologias, técnicas
pedagógicas, além de discussões sobre temas que o MEC considerava pertinente incluir.
Em termos metodológicos, além daquilo diretamente afirmado na revista, também
seus silêncios foram objeto de análise. Afinal, o não-dito por vezes revela informações
mais valiosas até do que aquilo explicitado.52
Finalmente, no quarto capítulo, realizo a análise da revista Educação, fonte
histórica principal dessa monografia, que perfaz 41 edições.
Um primeiro tema muito presente foi a recém realizada reforma de 1º e 2º graus,
com artigos sobre os supostos benefícios esperados com a reforma e orientações para a
implementação das novas regras. No entanto, em muitos sentidos as reformas foram um
fracasso mesmo dentro da perspectiva do governo, tanto é que críticas internas começam a
aparecer com maior frequência na revista Educação a partir da segunda metade da década
de 1970. Entretanto, apesar da presença de críticas, o espírito modernizante que inspirou as
leis continuou ditando a tônica da revista, como notado quando a revista afirma que “o
irreversível processo de desenvolvimento sócio-econômico [...] impunha a necessidade
premente de não só atualizar como adaptar a escola aos reclamos da realidade nacional”53.
O grupo que editava a revista estava muito mais em consonância com a TCH do
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que com a face explicitamente repressiva do regime. A escola aparece como
principalmente um meio de formação de mão-de-obra – se ela não capacita para tal
funcionalidade, ela seria inútil. Educação e mercado de trabalho são constantemente
relacionados: “é possível dizer-se que a expansão do sistema de ensino de um país deve
guiar-se, primordialmente, pelas necessidades detectadas no seu mercado de trabalho”54.
Em consonância com a TCH a educação é encarada como um investimento, que deve ser
dosado de acordo com seu retorno, o que torna possíveis afirmações como “se nem todos
são escolarizados, isto ocorre porque é preciso que uma parte da população se mantenha
inculta. Esta é a cooperação que o sistema requer.” 55. Mesmo com o fim do milagre
econômico e, consequentemente, a redução dos investimentos em educação, a ideia da
educação como um investimento para o desenvolvimento econômico permanece.
No entanto, não se trata de um desenvolvimento promovido pelo próprio povo; o
povo é que deve ser desenvolvido: “o desenvolvimento se adianta ao nível existente do
estágio educacional”56. A própria missão da revista parece ser contribuir nesse processo de
levar o povo ao desenvolvimento. O país estaria à frente de seu povo, e a educação teria
papel fundamental em tirar esse atraso. Na fonte o desenvolvimento estava profundamente
atrelado a uma visão de progresso. Há, na ótica defendida na revista uma linha progressiva
pela qual as diferentes nações passariam. O Brasil estaria atrasado, mas, com o impulso
dado pelo novo regime, rapidamente trilharia esse caminho. Não se trata, contudo, de um
caminho que o próprio Brasil construiria, mas uma rota já pré-definida.
Esse discurso transparece também na visão construída acerca da categoria docente.
A revista Educação contribuía para a instrução técnica do professorado na perspectiva
foucaultiana da positividade do poder. Prevalece assim a ideia de que a reforma não
somente não é realizada pelos próprios professores, como estes também precisam ser
reformados para garantir seu sucesso. Em geral, essa instrução é transmitida de modo a não
humilhar ou reprimir o saber que os professores já tinham, mas não parte desses e sim de
um modelo novo. No novo regime também teria que emergir um novo professor. O modelo
anterior, arcaico, deveria ser substituído por um novo, científico. “A ação didática tornarse-á científica, evitando a improvisação, na medida em que se apoiar no conhecimento57”
Incorpora-se, portanto, a concepção da educação como devendo ser fundamentada
em aspectos técnicos e científicos. Não somente a finalidade da educação se torna
principalmente a formação técnica, como a educação torna-se ela própria uma técnica, e
cientificamente embasada. Nesse paradigma, professores se tornam meros executores cuja
execução deve ser instruída, por exemplo, pela revista Educação. Há uma necessidade de
demonstrar a cientificidade, e, portanto o grau de verdade daquilo que é afirmado. A
pedagogia precisa, aos olhos dos editores da revista, portar-se como uma ciência
verdadeira. A educação “científica” seria racional, lógica, eficiente, em contraste com o
tradicional, o intuitivo e o baseado nos costumes, reafirmando a já verificada oposição do
moderno ao atrasado. Retomando a relação entre saber e poder de Foucault a suposta
fundamentação científica dessa pedagogia procuraria, afirmando-se como verdade,
desqualificar outras vertentes educativas. O arcabouço técnico da educação permitiria
vencer a disputa de propostas pedagógicas sem sequer mencionar as outras, através da
eliminação do conflito entre elas, pois havendo a verdade cientificamente estabelecida, não
haveria mais outras propostas, somente a verdadeira e as falsas, em uma unicidade de
possiblidade que vai de acordo com o exposto por Herbert Marcuse. 58 A educação não teria
nenhum papel de transformação social, mas somente de ajuste e adaptação, afinal “os
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problemas são resolvidos, não por meio de novas informações, mas rearranjando o que nós
já sabemos”59. Não há espaço, na racionalidade técnica para a imaginação social. Essa
interpretação nos fornece uma via de análise que permite compreender a ideologia do
progresso técnico como uma forma talvez mais sútil (e possivelmente mais eficiente) da
ditadura atingir seus objetivos do que as formas tradicionais (prisões, torturas,
perseguições, etc.) de repressão direta, que evidentemente não cessaram de existir.
Finalmente, a pesquisa encontrou relativamente poucos artigos da corrente
conservadora-patriótica. Ainda que os artigos de teor conservador chamem bastante
atenção, não são estes que ditam o teor da revista – e mesmo quando aparecem não é com
um viés repressivo. A abordagem tecnicista está presente não só em maior quantidade de
artigos, mas transpassa a visão em artigos não relacionados diretamente a um desses temas.
Nos casos aqui analisados a revista Educação fala mais pelos seus silêncios do que
por aquilo que está presente nela diretamente. A ditadura civil-militar não poderia se
limitar a repressão da oposição, ainda que essa prática fosse recorrente. Era também
preciso produzir o consentimento e a concordância60. É nesse aspecto que se destaca a
revista Educação. O tema da repressão é raríssimo. Mesmo críticas à quem discordasse das
políticas educacionais eram incomuns – a postura era de, ao não mencioná-las, negar sua
existência. Não há, nem mesmo nos artigos de teor mais conservador, um tom repressivo
nem mesmo orientações para os professores em relação à comportamentos, práticas e
conteúdos que deveriam ser combatidos ou evitados. A revista não proíbe nem afirma o
que não deve ser feito, mas explica e propõe o que deve ser feito, produzindo uma norma.
A título de conclusão, a revista Educação permite analisar alguns aspectos
importantes das concepções de educação da ditadura civil-militar, dos quais a naturalização
da educação tecnicista talvez se mostre o mais interessante. Dentro dos estudos sobre a
ditadura civil-militar é comum encontrar, na documentação produzida pelo próprio regime
a preocupação com a segurança nacional e a repressão à chamada subversão, inclusive na
área do ensino61. Na revista Educação, contudo, esse aspecto é praticamente ausente.
Termos como subversão, comunismo ou marxismo, comuns nos discursos dos aparelhos de
segurança, são muito raros, quando não ausentes, ao longo das 41 edições da revista. Os
silêncios foram mais reveladores do que aquilo que a reviste repete a exaustão.
Tendo em mente as noções de positividade do poder de Foucault e da
unidemensionalidade de Marcuse, concluí que a revista Educação procura formar um saber
que seja verdadeiro e que se constitua na norma a ser seguida na prática educacional. A
construção dessa norma, porém, não se dá através de algum tipo de debate com outras
correntes educativas. A educação tecnicista tampouco é apresentada como a melhor opção
em contraposição ao subversivo, o seguro contraposto ao ameaçador. O par de opostos
mais consonante com o teor da revista seria moderno/atrasado. Ou seja, a educação
tecnicista aparece como a opção natural do estágio de desenvolvimento daquele momento.
A educação inseria-se, portanto, dentro de uma noção de progresso muito cara ao regime
ditatorial. Por ser supostamente moderna e científica, a concepção de educação da ditadura
não parecia mais ser uma dentre outras alternativas, mas a única possível.
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Produzindo verdades a ditadura procurou minar a capacidade de pensar em outras
opções educativas. Tornando o existente em uma necessidade do progresso e não fruto de
escolhas, torna-se muito difícil imaginar alternativas. A revista Educação participa assim
de um processo de unidimensionalização das concepções de educação.
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MULHERES, DEUSAS E HEROÍNAS: PERCEPÇÕES DO RELIGIOSO GREGO
NA MÉLICA DE SAFO DE LESBOS
Autora: Yonara Luísa Pereira Buoro
Orientadora: Profª Drª Priscila Piazentini Vieira
Palavras-chave: Religiosidade Grega – Safo de Lesbos – Lírica Grega
A presente pesquisa tem por objetivo analisar aspectos da religiosidade grega nas
canções atribuídas à Safo de Lesbos. O interesse pela pesquisa surgiu de uma investigação
de Safo e o contexto feminino, evoluindo para a questão da participação das mulheres no
contexto religioso do período62, a partir dos elementos de culto da religião grega qe
chegaram até nós: os mitos e as descrições de rituais. Entendendo os poemas enquanto um
discurso sobre uma experiência do sagrado, a problemática desenvolvida consiste na
análise do papel que as mulheres poderiam apresentar nos rituais religiosos e na forma que
as divindades eram percebidas. A escolha dos fragmentos dos poemas de Safo se dá por ser
uma das poucas fontes disponíveis escritas e cantadas por uma mulher e também pela
riqueza de preces e menção as divindades. A monografia divide-se em três capítulos: o
primeiro trata do impacto do movimento feminista nos estudos sobre antiguidade
religiosidade e dos aspectos da religião grego. O segundo apresenta o tipo de poesia do
período de Safo e seu contexto e no terceiro e último capítulo, articulamos a análise das
canções com as discussões historiográficas do primeiro e segundo capítulo e apresentamos
conclusões sobre a interpretação dessas canções.
Safo, segundo os testemunhos que acompanham seus fragmentos, foi uma
aristocrata que teria vivido na principal cidade da ilha de Lesbos, Mitilene, entre fins do
século VII a. C. e início do século VI a. C. 63. Os relatos ainda afirmam que foi exilada na
Sicília junto com o seu grupo aristocrático por causa de conflitos políticos ocorridos na
cidade. Além disso, a autora também teria sido a única mulher na Grécia Arcaica cujos
poemas foram aclamados por seus contemporâneos e bem recepcionados pelas gerações
posteriores. O geógrafo e filósofo grego Estrabão (século I a. C. – I d.C.) não reconhece
nenhuma outra mulher que se aproxime de Safo na questão de sua poesia 64. Platão,
inclusive, a chamou de “décima musa” devido à riqueza de seus poemas. Além disso,
junto com as testimonia que trazem relatos biográficos a seu respeito, suas canções de
cunho erótico destinadas a outras mulheres, tiveram papel importante no reconhecimento
da poetisa nos séculos posteriores, inclusive tendo sido base, no século XIX, para a
denominação da homossexualidade feminina como “lesbianismo”65. Acredita-se que a obra
de Safo foi composta para preencher nove livros. Hoje, no entanto, restam cerca de 300
canções, algumas em estado bastante danificado, encontradas como exemplos e citações
em tratados de filósofos, professores de retórica e gramáticos do período helenístico 66. A
maioria deles pode ser vista nos Papiros de Oxirrinco, cidade egípicia em que foram
descobertos mais de 100 mil peças de papiro que abordam a época bizantina e a do império
romano. Os papirólogos Bernard Pyne Grenfell e Arthur Surridge Hunt encontraram e
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publicaram pela primeira vez, em 1898, papiros preservados em Oxford, decifrados e
comentados pelos próprios autores, incluindo alguns fragmentos de Safo. Em 1955, os
documentos recuperados foram organizados e novamente traduzidos pelos classicistas e
papirologistas britânicos Edgar Lobel e Denys Page, na detalhada coleção Poetarum
Lesbiorum Fragmenta – que se tornou base para trabalhos posteriores sobre a lírica de
Safo, como a tradução do professor doutor Guilherme Gontijo Flores, utilizada para esta
monografia. Assim, analisamos a noção de “poesia lírica grega”, tendo em vista que os
documentos foram enquadrados nessa categoria. Essa breve investigação também contribui
para que esse tipo de composição não seja confundido com o que foi intitulado “poesia
lírica moderna”, referente ao que foi produzido desde o período romântico alemão até a
contemporaneidade. Segundo Roosevelt Rocha, a palavra “lírica”, é um adjetivo, se refere
ao modo de execução e de apreensão dessa poesia, que teria se desenvolvido por volta do
século VII a. C. até a primeira metade do século V a. C. As composições líricas foram
feitas para serem cantadas, com a adição de um instrumento musical, como o aulos ou a
lira. Elas poderiam ser cantadas por um único indivíduo ou acompanhadas de um coro, que
além de cantar também dançava. Precisamos ter em mente que o termo “lírica”, não era
utilizado no período arcaico para se referir ao que os poetas produziam, tendo sido
empregado a partir do período helenístico, por gramáticos alexandrinos que estavam
organizando e classificando textos armazenados na Biblioteca de Alexandria. Além de
lírica, o adjetivo “mélica”, do grego μέλος (“mélos” = “canção”) aparece com mais
frequência. Os temas da lírica arcaica diferiam na importância do sujeito, no propósito,
dialeto, número e tipo dos performadores, modo da performance e local. As canções faziam
parte do cotidiano grego e tinham função educativa, sendo que eram cantadas para um
auditório, realizadas para um indivíduo ou grupo de pessoas. Por meio dessas canções é
que se transmitia a tradição mitológica, além de estabelecer e revificar as relações
familiares e sociais.
Como os mitos não possuem uma data inaugural e foram sistematizados e
recontados por poetas67, também foi necessário mobilizarmos bibliografias que tratassem a
respeito dos mitos gregos. Para tanto, os estudos sobre mitologia de Mircea Eliade, com a
obra “O Sagrado e o Profano”68; de Joseph Campbell, “Para viver os mitos”69; de JeanPierre Vernant, “Mito e Religião na Grécia Antiga”70 e de Walter Burket, “Religião Grega
na Época Clássica e Arcaica”71 foram fundamentais para a pesquisa. Entendendo o mito
enquanto história e explicação de um discurso e considerando-o como religião, entende-se
que ele é um conjunto de narrações tradicionais que busca compreender a realidade e
também é uma “forma explícita de atividade espiritual na medida que dá fundamento aos
rituais sagrados por tratar dos deuses”72. Acerca do ritual, para os gregos da época arcaica
e clássica, seria uma forma de comunicação e vínculo que fundamenta e assegura a
solidariedade de determinado grupo fechado, com função de formar grupos, de
solidarização ou disputa. Portanto, é uma instituição coletiva. Podemos considerar o ritual
e o mito como formas complementares de uma expressão, pois os ritos são ações que
representam o que está articulado em palavras. Se pensarmos em sua dimensão opositora, o
mito corresponde ao que é explícito e absoluto enquanto o ritual, equivale ao implícito e
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temporário. A declamação de poesias, no caso de Safo por exemplo, além de conferir uma
forma sólida e impressiva a cada um dos mitos, é por si só um modo celebração aos
deuses.
Também foi importante para a pesquisa tratarmos a respeito das mulheres e de suas
experiências com tradições religiosas ao longo da história. Em sintonia com os
movimentos feministas em promover programas teóricos-metodológicos e políticos que
denunciem o lugar secundário ocupado pelas mulheres, atentamos para uma teologia
feminista, a qual revisitou (e ainda revisita) metodologias tradicionais pensando a
diferença, dando ênfase numa experiência religiosa feminina. Por isso, a leitura dos
trabalhos de Vanda Zajko (“Women and Greek Myth”)73 e das pesquisadoras Christina A.
Clark (“Women, Gender and Religion”)74, Sarah Pomeroy (“Godesses, Whores, Wives &
Slaves. Women in Classical Antiquity”)75 e Sian Hawthorne (“Feminism: Feminism,
Gender Studies and Religion”)76 foram fundamentais para o entendimento da inclusão do
sujeito “mulher” enquanto um objeto de pesquisa de História Antiga. Hawthorne afirma
que as críticas feministas buscaram dar visibilidade analítica para mulheres e suas
experiências com tradições religiosas. Segundo a autora, o sujeito “humano” do discurso
religioso, em geral, também se refere apenas ao homem, branco, sem diferenciar a classe, a
raça, a idade ou a sexualidade. O que é dito “neutro”, “objetivo” e “racional”, sobretudo
nas fontes e textos sobre religião, é masculino. Ademais, a rejeição de descrições
essencialistas do feminino e masculino permitiu a crítica de símbolos, narrativas e
discursos religiosos patriarcais77. Nessa perspectiva, os mitos são vistos como um lugar
onde as mulheres prosperam e se comportam de modo interessante. As figuras femininas
(divindades ou mortais) que aparecem nos mitos são usadas para tentar entender como era
a vida das mulheres: por exemplo em narrativas míticas de realização individual, é possível
perceber tanto elementos da vida de mulheres enquanto um sujeito histórico quanto da
mentalidade grega sobre elas. Ressalto que as descobertas de cultura material também
mostram que mulheres de camadas sociais mais baixas tivessem mais acesso aos eventos
do espaço público. No caso de Safo, que apesar de ser uma aristocrata, ela poderia ter
cantado suas composições em festivais na ágora.
Os poemas de Safo de Lesbos foram compostos para serem cantados e performados
somente pelo poeta ou junto com um coro para uma audiência, acompanhados de
instrumento musical. Nesse sentido, entendemos a performance das canções de Safo como
uma forma sólida e impressiva dos mitos, por constituírem um modo de celebração em
honra as divindades, além de serem também uma fonte importante para o entendimento da
participação das mulheres nos processos históricos. Vejamos como exemplo o fragmento
55 a seguir:
“mas jaz morta você sem se mover nem restará nenhum
grande anseio ou paixão pelo teu ser já que você não viu
piérides roseirais nem te verão no Hades no negro lar
mas só resta voar voltas sem fim entre cadáveres”78
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Encontrado em Antologia 3.4.12, de Estobeu (século V d. C.), o eu reflete sobre o
ato de fazer poesias, considerado no imaginário grego como um meio para a imortalidade.
A linguagem do poema é de ataque e é dirigida a um tu feminino não identificado e as
principais divindades mencionadas no fragmento são as nove Musas: filhas de Zeus e da
Titânide que personifica a memória – Mnemosine. Sendo divindades que davam inspiração
artística para feitos humanos, além de determinarem o que será revelado e esquecido
(aqui, num sentido de aparição e existência)79, as Musas são citadas no trecho como
“piérides roseirais”, sendo piérides relacionado à Piéria, monte onde os mitos dizem que
elas nasceram. De acordo com Torrano, as Musas, além de darem legitimidade ao governo
de Zeus também eram responsáveis por revelar o passado e o futuro de tudo que é
relacionado a ele: o mundo dos deuses e o mundo humano 80. A revelação do passado e do
futuro para a humanidade se dá, de acordo com os gregos, por meio de grandes atos que
merecem ser lembrados. No fr. 58A, temos:
“fa]ça-se agora a f[esta/ ] sob o chão me abrace/ a glória das
Mus]as mais imensa como [bem] mereço/ que todos se
espan]tem como agora sobre o chão me chamam/ de linda
andorinha] cristalina [s]e ao tocar na harpa/ no bárbito ou
mesmo na tes]tude nestas casas canto.”81

O fragmento é visto no Papiro de Colônia 21351 e 21376, datado do século III a.
C., e parece inaugurar um ritual festivo (verso 2), no qual a autora invoca as Musas. Em
seguida, faz uma exaltação de si, devido ao reconhecimento que tem daqueles que a viram
performando (versos 3 e 4) e por ser capaz de tocar instrumentos e cantar poesias (algo que
é por si glorificável por ser uma atividade abençoada pelas Musas, além de ser um ato que
as próprias divindades faziam). Compreendemos então que a autora fala como um modo de
se atingir a imortalidade através do canto, da poesia, da mesma maneira que afirma no
fragmento 55, no qual o eu se irrita com um tu que não foi interessante para as divindades.
Também chama a atenção o fato do “eu” do poema buscar glória eterna por meio das
poesias, algo que é relacionado principalmente ao âmbito masculino e de guerra.
Por último, no fragmento 16, preservado no Papiro de Oxirrinco 1231 (século II d.
C.), o eu retoma o mito de Troia – o rapto de Helena – para falar sobre a saudade que sente
de Anactória (verso 12). O trecho é uma reflexão moral e remete à tradição de um dos
maiores mitos dos “tempos dos herois”, que os gregos dizem ser seus antepassados, não
cita nenhuma heroi masculino, mas Helena. Ela é considerada heroína pois os heróis eram,
segundo a tradição, filhos de pais humanos com deuses, e que estariam destinados a serem
sempre lembrados por sua honra e coragem na terra. No entanto, chama a atenção a forma
não ofensiva que Helena foi mencionada e o modo pelo qual ela foi retratada: não somente
como a donzela belíssima que foi raptada e foi considerada responsável na leitura
masculina pela guerra, mas como uma mulher que agiu em nome dos seus sentimentos
amorosos. Também apontamos a oposição éros-guerra e trevas-luz (versos 3 e 18), e o fato
de Anactória ser uma mulher.
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“D]izem uns que exércitos e uns que barcos/ e uns que carros
sejam o se[r] mais belo/ s]obre a terra negra – por mim seria o/
ser que se ama
c]omo é fácil logo explicar o fato/ p]ara t[o]dos pois que já
todos sabem/ que a [mor]tal mais bela da terra Helena [a]o/
[nob]re marido
des[denho]u e foi vele[jar] em Troia/ se[m seq]uer lembrar-se
da fina [fil]ha/ dos queridos [pa]is seduzida pela/ . ] ` [. . . . . . ]
sa [
pois [ . . . . ] in]flexível mente/ . . . . ] . . (.) levemente e[ . . . . . ]
pensa/ me] recordo agora da plen[a aus]ência/ de Anactór[ia
quero ver passar o [seu] passo amável/ quero o lustre intenso
que traz no rosto/ mais que as carruagens da Lídia e armadas/
in]fantarias
]assim não será possível/ ] . ao morta[l d]esejar partilha/ ]e
por mim mesma/ [“82

A partir do estudo da documentação e das leituras realizadas sobre bibliografias
pertinentes ao tema, é possível perceber diversas referências ao sagrado feitas por Safo. Se
considerarmos que os mitos falam de uma realidade que deve servir de exemplo à
humanidade, é possível entender a lógica discursiva de Safo, pois a autora canta e utiliza os
mitos como exemplo para falar da saudade de um amor distante, como no fr. 16, no qual
cita o rapto de Helena para expressar a falta que ela faz a seus pais (nos versos 9, 10 e 11).
Ainda, nos fragmentos 55 e 58A em uma reflexão sobre a imortalidade, Safo recorre aos
dons das Musas, e ao ato de fazer poesias. Ademais, vimos que na tradição religiosa grega
não há hinos e formas litúrgicas de preces. Safo menciona os deuses de formas
diferenciadas (fr. 55 – verso 3), de acordo com a situação. Além disso, vimos que, na
invocação de uma divindade, é quase uma regra nomear o local de nascimento ou de
permanência dela, como também seus atributos, para mostrar uma relação de amizade.
Entendendo a poesia arcaica de Safo como um modo de celebração aos deuses,
identificamos nos fragmentos elementos que se enquadram como parte de um ritual:
situações de angústia e medo possíveis de serem ultrapassadas como parte da ação; e
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situações opositoras, como por exemplo amor/guerra (fr. 16), imobilidade/movimento,
trevas/luz (fr. 16). No fr. 16, destaca-se também a percepção acerca do amor sentido – o
éros – que embora não apareça no léxico do verbo “ama” colocado, pode ser visto pelo
modo patológico que se apresenta (versos 9-10-11), já que é encarado como uma força
invisível presente na natureza, e são apontados os seus poderes de atuação nos seres vivos,
ou seja, o sentimento de paixão e de desejo. A oposição memória/esquecimento no fr. 55
também chama a atenção. Os trechos, incompletos, refletem sobre a criação de poesias,
vista enquanto um meio para imortalidade, ao mesmo tempo em que ataca um tu feminino,
dizendo que ela será esquecida (versos 1 e 4). Ressaltamos que, para os gregos não era
estranho fazer orações desejando o prejuízo de alguém. Concluímos com isso que as
mulheres tinham uma participação ativa nos cultos religiosos em contextos antigos, além
do papel desempenhado em ritos funerários: algumas composições da mélica em coro
requeria mulheres para o canto e, só pelo fato da criação de poesias ser considerada um ato
ritual, podemos ver por meio de Safo que ela e seu coro tinham um outro papel nessa
reunião social. Além disso, no caso dos mitos retomados por Safo, ao dar ênfase para o
amor numa leitura sobre a Guerra de Troia, e ao se mostrar desejosa de alcançar glória
eterna, oferece um contraponto sobre como os antigos viam a si mesmos, e como as
mulheres (deusas e heroínas) eram retratadas por uma mulher: no caso dos poemas
analisados, com agência, e com capacidade de também serem lembradas por algo que não
somente a beleza (fr. 55).
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A PIEDADE COMO PRINCÍPIO DA LEGITIMIDADE IMPERIAL: A IMAGEM
DE CARLOS MAGNO NA VITA KAROLI MAGNI DE EGINHARDO (SÉCULOS
VIII e IX).
Autora: Gabriela Monteiro Twardowski.
Orientador: Renan Frighetto.
Palavras-chave: Vita Karoli; Carlos Magno; Luís, o piedoso; Piedade.
O trabalho monográfico que apresentamos tem por objetivos discutir a construção
teórica de Eginhardo (775-840) em sua obra biográfica Vita Karoli Magni escrita na década
de 820. Especificamente, nos enfocamos no entendimento da virtude da piedade proposta
pelo autor para caracterizar Carlos Magno (742-814) – rei dos francos e imperador cristão
– como um elemento importante para um governante e para a manutenção da unidade do
reino/império. Compreendendo os escritos de Eginhardo como intimamente ligados a
questões de seu próprio tempo, consideramos essencial analisá-los a partir do seu contexto
de escrita, ou seja, o reinado/império do sucessor de Carlos Magno, Luís o piedoso (778840) e os conflitos que ocorriam entre o governante e seus herdeiros que fragilizaram toda
a estrutura de poder uno construída anteriormente por Carlos. Dessa maneira, nossa
hipótese é a de que Eginhardo escreveu a biografia de Carlos Magno a Luís, o piedoso
como forma de sugerir um modelo de governante ideal que conseguisse lidar de forma
eficiente com desordens e problemas, e dentre várias virtudes apontadas pelo autor,
selecionamos a piedade a ser analisada como um dos caminhos mais importantes para o
governante.
Para tanto, nosso trabalho foi dividido em três partes que consistem em um estudo
acerca do contexto de formação da dinastia carolíngia e a criação de sua legitimidade,
também trazemos uma discussão acerca da natureza biográfica da fonte que analisamos,
passando pela abordagem de seu momento de escrita, bem como da vida de seu autor e os
conteúdos da obra. Por último, realizamos a análise mais profunda da Vita e do conceito de
piedade, nos embasando em bibliografia especializada para traçar paralelos entre Carlos
Magno e Luís, o piedoso a partir da visão de Eginhardo.
No primeiro capítulo desta monografia voltamos ao momento de formação da
dinastia carolíngia para trabalhar com dois eixos que consideramos fundamentais para a
construção da legitimidade dos novos governantes, nos embasando nas ideias propostas por
Mayke de Jong83: a sua relação com a Igreja e a sua relação com a nobreza franca. Em 751,
Pepino, o breve (714-768) - pai de Carlos Magno – se torna o novo rei do povo franco com
o auxílio da Igreja, tirando do trono aquele que seria o último rei da dinastia merovíngia,
Childerico III (714-754). A historiografia84 aponta que o governo de Childerico passava por
um momento de crise, pois todo o poder e a administração do reino estavam em mãos de
membros da nobreza escolhidos pelo próprio rei, os major domus, situação que
Eginhardo85 destaca na introdução de sua obra, fazendo uma descrição pejorativa do rei
merovíngio e apontando que ele detinha um poder vazio, pois os major domus atuavam
ditando ao rei o que deveria fazer ou decidir. Segundo Paul Barnwell 86, a intenção do autor
da Vita ao se referir ao rei merovíngio fica clara através de uma análise contextual, pois na
época de escrita desta fonte, Luís, o piedoso enfrentava um questionamento da natureza e
da fonte de seu poder, contudo estes questionamentos não nascem na época de Luís, mas já
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nos tempos de seu avô, Pepino, o breve. Desta forma, Eginhardo liga o poder carolíngio a
um poder advindo do papado - devido ao apoio da Igreja na coroação de Pepino e
deposição de Childerico – e rompe com uma possível ideia de continuidade ou ligação com
a dinastia anterior.
O primeiro eixo que trabalhamos para compreender a construção da legitimidade da
dinastia carolíngia, como apontamos anteriormente, é a sua relação com a Igreja Católica.
Pepino, o breve consegue o seu apoio para chegar à coroa se utilizando da unção papal
como uma forma de criar uma nova natureza para o seu poder, contrapondo-se à antiga
tradição franca da escolha do rei pelos seus nobres. Ao receber a unção, o rei estabelecia
laços com Deus, de forma que seu poder agora procedia Dele e não mais da aprovação de
seus pares; ele se tornara o Dei gratia rex Francorum, o rei pela graça de Deus e seu poder
assumia uma natureza divina, por isso somente o papa e o próprio Criador teriam
autoridade sobre ele. A unção ligava o rei à Igreja, lhe conferindo uma legitimidade divina;
ao mesmo tempo fazia com que ele assumisse um compromisso cristão de proteção ao
papa e à fé, promovendo ações de conversão através da conquista e de promoção do
correto culto católico, em oposição à Igreja Ortodoxa, aos movimentos heréticos e aos
pagãos. De acordo com Neto e Soares87 a tradição iniciada com a consagração de Pepino, o
breve criou uma união entre o poder real e o poder espiritual e desenvolveu-se no sentido
de configurar a ideia de Cristandade no Ocidente.
O segundo eixo de construção de legitimidade de Pepino, o breve e posteriormente
de Carlos Magno, é a questão da nobreza. O apoio do pontífice na construção e
manutenção do poder do rei franco e a criação de uma ideia de natureza divina do rei não
foram suficientes para que ele governasse com tranquilidade perante sua gens; era
necessária a inclusão da nobreza na dinâmica do reino, uma vez que ela havia perdido o
posto daquela que escolhia o rei e o mantinha no trono. Dessa forma, o rei percebeu a
necessidade de agregar a aristocracia à administração do reino, conferindo-lhe títulos,
como o de condado, e posicionando-a como um braço importante do rei em seus
empreendimentos de expansão territorial e conversão de seus novos súditos. A relação de
fidelidade entre o rei e a aristocracia se dava através do juramento, prática adotada
amplamente tanto por Pepino quanto por Carlos. O ato de jurar fidelidade a um senhor
possuía um caráter sacramental, pois o perjúrio se torna um crime não somente contra o
rei, mas também contra Deus, pois se jurava sobre o Evangelho e condenava a penas
canônicas e posteriormente ao inferno, além de possuir a finalidade prática de evitar
complôs e revoltas. Dessa maneira, surgiu uma nobreza leiga ligada ao rei por laços
religiosos e por laços materiais de concessão de títulos, terras e funções, como os missus, o
que De Jong88 aponta como o surgimento de uma realeza cristã que congrega dentro de
uma mesma esfera política o rei, a nobreza e a igreja, que compartilham da administração
do reino e se interpenetram na dinâmica da manutenção da legitimidade do poder real.
A segunda parte deste trabalho se volta exclusivamente para um debate acerca da
Vita Karoli. Ela foi escrita entre os anos de 820 e 830 - período do império de Luís, o
piedoso - por uma figura de destaque na corte carolíngia desde a década de 790,
Eginhardo. A historiografia89 a classifica como uma obra de gênero biográfico, sendo a
primeira deste tipo na Idade Média que não se define como uma hagiografia e inspirada 90
na obra biográfica Vida dos Doze Césares de Suetônio escrita no ano de 121 d.C..
Classificamos a obra de Eginhardo como uma biografia, identificando nela uma concepção
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de historia magistra vitae, na qual o passado é utilizado como um modelo e exemplo para
o presente, por isso consideramos de extrema importância introduzir uma discussão acerca
do gênero biográfico, mapeando os seus usos ao longo do tempo e de que modo se deu/dá a
relação da historiografia com ele. Desde a Antiguidade até a Modernidade, o gênero
biográfico não possuía uma estrita relação com a História, pois sua finalidade não era a de
realizar um registro do passado, mas sim transmitir lições 91 ou exemplos, assumindo um
caráter quase ‘pedagógico’, elaborando figuras de heróis. Já durante o Iluminismo, o
interesse pela biografia assume outro caráter diante do nascimento de novas concepções de
História que passavam por uma lógica finalista, linear e escatológica, na qual a
humanidade cumpriria seu papel predestinado que independia das ações individuais, uma
vez que ela seria movida por motores inalcançáveis para o ser humano. Por isso, as fontes
biográficas foram desprezadas por correntes historiográficas dominantes, como o
positivismo e o marxismo, que consideravam o estudo de trajetórias individuais como
incipientes e irrelevantes para se definir o curso do povo e da nação. Com a Escola dos
Annales, a biografia continuou sendo considerada um gênero menor, pois o estudo de
trajetórias individuais divergia de uma metodologia estruturalista, que leva em conta as
longas durações, observando a dinâmica de continuidades e rupturas em longos períodos
de tempo.
A biografia é retomada pela historiografia nos anos 1980, principalmente pela
influência da Micro-História e da 3ª geração dos Annales, que propunham novas
metodologias de análise que permitiram que ela fosse enxergada e utilizada de maneiras
inovadoras, visando determinar padrões sociais e culturais através da análise microscópica
de uma singularidade ou visando compreender contextos através das trajetórias de
personagens. Assim, tendo em vista este resgate da biografia como importante fonte
documental para a História, acreditamos na relevância do estudo da Vita Karoli Magni de
Eginhardo, pois os atuais debates historiográficos possibilitam que este gênero seja
abordado de maneira mais ampla, deixando de lado a busca por um sentido para a História
ou para a busca de heróis e se voltando para uma definição de História como a ciência
engajada no “estudo do homem no tempo”92. Desta forma, estudamos uma biografia para
realizarmos uma análise que vise compreender o contexto mais amplo de escrita da obra
através do olhar sobre elementos pontuais dentro da trajetória de vida do biografado Carlos
Magno.
Dito isso, seguimos para a análise do contexto de escrita da Vita. Como apontamos
anteriormente, ela foi escrita em um período de profunda instabilidade para Luís, o
piedoso. Desde o início de seu governo, ele não possuía grande legitimidade, pois fora o
único filho vivo de Carlos no momento da sucessão, além disso, ele entrou em conflito
com seus herdeiros quando se casa novamente e sua esposa dá a luz a mais um filho que
deveria integrar a divisão do império já definida anteriormente entre os três filhos de seu
primeiro casamento. Isso gerou uma série de embates entre o imperador e seus herdeiros,
nos quais ele chegou a ser preso e humilhado publicamente, prejudicando sua imagem com
a nobreza, que apoiava os filhos esperando algum tipo de contrapartida que não estavam
recebendo com Luís. Eginhardo esteve presente ao longo destas crises que abalaram o
império carolíngio. Ele havia sido uma figura presente na corte de Carlos Magno,
chegando a se tornar seu amigo e confidente, quando este morre, Eginhardo permanece na
corte como preceptor do filho mais velho de Luís, o que o mantém no centro da dinâmica
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da corte. No final da década de 820, percebendo que não conseguiria agir através de seus
conselhos para acabar com os embates entre o imperador e seus filhos, Eginhardo se retira
do palácio e passa a viver em um mosteiro onde redige diversos textos, dentre eles a Vita.
Nesta obra, dividida em duas partes, Eginhardo traça um perfil do Carlos Magno
em sua vida pública e do Carlos Magno em sua vida privada. Ele atribui diversas virtudes
ao rei, citando suas conquistas militares e seus esforços de conversão dos povos pagãos,
em especial os Saxões, além disso, na segunda parte ele descreve aspectos privados da vida
do rei, como seus modos à mesa e sua maneira de se vestir, se esforçando por criar uma
imagem de um pai amoroso, um rei zeloso e próximo de seu povo, e um fiel dedicado à
Igreja. A versão da obra a que temos acesso é uma tradução do latim para o inglês feita em
1922 por A. J. Grant e publicada pela editora londrina Chatto and Windus. Nesta edição, o
texto de Eginhardo é dividido em três partes intituladas Eginhard’s book begins, que
corresponderia a um prefácio feito por Eginhardo, His exploits at home and abroad, que
em tradução livre seria algo como “suas façanhas em casa e no exterior”, e Private life and
character ou “vida privada e caráter”. Em todo seu texto, Eginhardo buscou construir uma
imagem de Carlos Magno que foi amplamente aceita e divulgada posteriormente. Além
disso, podemos perceber a intencionalidade de sua obra de moldar um governante ideal a
ser imitado e, dado o contexto em que foi escrita, entendemos que esta obra é voltada para
Luís o Piedoso. Dessa maneira, discutimos como, para Eginhardo, a unidade do reino deve
ser mantida e para tanto nos enfocamos na virtude da piedade enquanto um meio para tal.
Após nos determos em aspectos da fonte, o terceiro capítulo deste trabalho teve por
objetivo a realização da análise da documentação à luz do contexto; aqui congregamos
todos os elementos que trouxemos anteriormente, a fim de realizar uma discussão
historiográfica que respondesse ao nosso objetivo de compreender como a virtude da
piedade de Carlos Magno configura e mantém a unidade do império carolíngio na lógica
de Eginhardo em sua obra Vita Karoli Magni.
Nesse sentido, o trabalho que desenvolvemos nasceu de uma abordagem mais geral
da obra na qual procuramos compreender a construção da imagem de Carlos Magno
através de suas virtudes, contudo, conforme nos aprofundamos, sentimos o surgimento de
novas demandas de estudos e acabamos por nos enfocar em uma destas virtudes em
específico, a piedade. A configuração do texto de Eginhardo se dá de forma a separar em
pequenos capítulos as temáticas tratadas e o capítulo da piedade de Carlos Magno está
localizado no número 26, o que se destacou, visto que as temáticas dos capítulos seguintes
tratam da sua coroação imperial, sucessão e morte, mas não somente isso. O que em
primeiro lugar se destacou foi a definição de piedade para Eginhardo, que é a ação dentro
da Igreja, ou seja, o indivíduo piedoso é aquele que atua na construção e manutenção da
Cristandade. A partir disso passamos a estudar contextualmente sobre a importância de
Carlos Magno para a Igreja de seu tempo e o descobrimos como um rei e imperador
tomador de decisões dentro desta Igreja, suprimindo a autoridade papal. Com isso, Carlos
se tornou uma figura central na Cristandade, ele criou uma unidade em torno de si através
da sua autoridade imperial e principalmente da autoridade religiosa com a qual se reveste
através da piedade.
Ao longo de seu texto, Eginhardo desenha um rei/imperador justo, comedido, que
tinha a sabedoria para aplicar a justiça e a moderação para guiar os seus atos. A partir da
análise contextual, percebemos que Luís, o piedoso se apresentava como um governante
que não atendia a este ideal, ele não conseguira manter a fidelidade de sua nobreza, não
conseguira administrar com eficiência todo o território conquistado anteriormente por seu
pai, não punira como deveria aqueles que se levantaram contra ele, até mesmo seus filhos
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foram perdoados por tentarem lhe tirar a coroa em 833 quando o obrigaram a cumprir uma
humilhação pública na qual confessou forçadamente suas falhas. Ou seja, Luís
representava a figura de um mal governante que estava colocando a herança de Carlos
Magno no caminho da bancarrota. Ele era misericordioso demais, piedoso demais, abrindo espaço para a proeminência do poder da Igreja sobre o poder temporal, relação que
Carlos soubera controlar, colocando a sua autoridade acima do poder do Papa e dos bispos,
através de diversas formas que já explicitamos anteriormente -, ele não possuía a
moderação necessária para ser um bom governante, o que estava levando a uma
fragmentação do império através de sua divisão forçada entre os herdeiros de Luís. Dessa
maneira, entendemos a Vita como uma tentativa de seu autor de agir sobre os conflitos de
seu tempo, apontando um caminho para o governante ideal.
Um dos caminhos para isso seria a piedade, virtude que colocava Carlos Magno no
centro da Igreja, como um rei que possuía um papel ativo dentro dela, trabalhando
constantemente na conversão dos pagãos, na construção de novos templos, na definição de
um correto culto, na defesa do Papa. A relação do rei/imperador com a Igreja se torna o
centro do governo de Carlos, é através dela que ele agrega sua nobreza em obras de
evangelização e na administração dos povos conquistados, bem como na fiscalização da
eficácia de sua conversão e abandono no paganismo. Esta é a piedade, por nós identificada
como o pilar que sustentava a unidade do reino/império de Carlos. Na obra de Eginhardo,
nos enfocamos na especificamente na piedade que expressa nestas relações que apontamos
acima, porém podemos identificá-las em diversos outros locais do texto, como na narrativa
das conquistas de Carlos ou da sua disposição diária para atender seus nobres e para
frequentar as missas nas quais ele mesmo definia a forma correta de se cantar o salmo.
Dessa maneira, concluímos que a construção realizada por Eginhardo idealizou a figura de
Carlos, criando uma imagem de rei ideal que soube criar um governo pautado em
elementos de religiosidade, como a piedade, a fim de edificar uma estrutura de poder que
convergia sempre para sua própria figura, o rei piedoso. É interessante notar como o
discurso de Eginhardo é claramente direcionado, demonstrando sua preocupação em agir
sobre os conflitos de seu tempo.
Visto do orientador:
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A BRITANIA ROMANA E O IMPERIO: A REGIONALIZAÇÃO E A
LEGITIMAÇÃO NOS PANEGÍRICOS EM HOMENAGEM A CONSTÂNCIO
(289 – 297)
Autor: Jean Carlos Freitas de Carvalho
Orientador: Profº. Dr. Renan Frighetto
Palavras-chave: Legitimidade Imperial, Antiguidade Tardia, Tetrarquia
O presente trabalho se debruça sobre a Britania romana durante os anos finais do
terceiro século e busca, através da atuação de Carausio e Constâncio, esboçar um
panorama de uma província geograficamente afastada do centro do Império e do conflito
entre o poder imperial que emana de Roma com o aquele oriundo da personificação do
poder em figuras locais, essas, representantes do poder legítimo.
No contexto estudado, a Britania figura como um elemento ameaçador à unidade
política do Império, uma vez que está sobre o controle de Carausio – considerado um
usurpador do ponto de vista dos imperadores legítimos Diocleciano e Maximiano.
Nesse sentido, a legitimidade imperial se altera, bem como o seu contraponto, a
usurpação. Segundo Martino,
Septímio Severo, o fundador da dinastia mediante uma usurpação militar,
afastou-se decisivamente dos princípios do governo iluminado dos Antoninos e
desde o início fez a barbarização do Estado romano, apoiando-se no elemento
militar constituído a partir da massa rude da província. (...) A ascensão dos
Severos implica uma luta decisiva contra a velha classe dirigente, um maior favor
em direção às classes inferiores, das quais era extraído o elemento militar, a
progressiva militarização dessas classes e definitivamente o nascimento de uma
monarquia militar fundada sobre o elemento popular (1974: 393-394)
(MARTINO apud GONÇALVES, 2006. p. 180)93.
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Esse elemento é a crescente legitimação pautada nas espadas legionárias 94 em
detrimento à instituições tradicionais como o Senado Romano, a chamada Anarquia Militar
ou ainda, Crise do Terceiro Século. Segundo Gonçalves (2006), a maior parte dos
imperadores desse período conturbado sequer esteve em Roma e seu apoio e prestígio
esteve limitado às suas legiões e aos locais em que atuaram.
É importante ressaltar que em nenhum momento houve o desaparecimento do
Senado ou da figura do princeps. Para Frighetto, devemos encarar como uma “confusão
provocada por várias aclamações militares que enfraqueceram as instituições políticas
romanas até o momento em que estas se organizaram” (FRIGHETTO, 2012, p. 69)95.
Em outras palavras, apesar de termos como “crise” e “anarquia” (em um sentido
de ausência de poder político), não houve um declínio social ou político no contexto
romano causado pela incorporação de elementos e populações oriundas do mundo bárbaro.
Ainda que reconheçamos sua importância, nosso posicionamento é, portanto, oposto ao
defendido pelos trabalhos de historiadores como Edward Gibbon96 e Bryan Ward-Perkins97.
Sendo assim, pautamos essa pesquisa sob a ótica da Antiguidade Tardia, conceito
datado da primeira metade do século XX oriundo da historiografia alemã. Proposto pela
primeira vez em 1901 por Alois Riegl, sendo popularizado através das pesquisas de
Johannes Straub98, que analisou a relação entre o passado helenístico clássico e a produção
posterior ao Século III, que defende a tese de uma ressignificação e reinterpretação de
94
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valores, evidenciando uma permanência e uma noção legitimadora pautada no valor
histórico e no poder político de Roma, diametralmente oposta a uma teoria que defende a
queda do império.
O século III é frequentemente referenciado pela historiografia por conta da
chamada Anarquia Militar:
A crise política se expressava pela intervenção constante das legiões de fronteira,
pelas lutas civis e pela impossibilidade de se organizar novas dinastias no poder,
visto que não se conseguiu implementar uma política sucessória coerente. Um
imperador legítimo nada mais era que um usurpador vitorioso (GONÇALVES,
2006, p. 187).

Ou seja, faz referência a um período no qual as esferas militares, fortalecida
política e economicamente, passam a exercer influência na sucessão imperial através da
acclamatio, posteriormente culminando em uma transformação na própria essência do
poder imperial e na sua própria condição como legítimo. Nesse contexto, cada militar
aclamado busca se estabelecer como príncipe único por meio de um ataque às bases de
legitimidade dos outros pretendentes à púrpura.
É um período marcado pela incapacidade em se estabelecer uma linha sucessória,
que se estende até o ano de 284, quando Diocleciano assume a púrpura e passa a
empreender uma série de reformas administrativas e políticas que melhoram o sistema
fiscal e aumentam a presença e atuação do poder imperial. (FRIGHETTO, 2012, p. 93).
A principal delas é a indicação de Maximiano 99 como coimperador responsável
pela parte ocidental dos territórios romanos. Num primeiro momento, foi elevado à
condição de césar, e enviado para a Gália com o objetivo de suplantar os Bagaudas - uma
revolta camponesa oriunda do vácuo de poder causado pelos conflitos sucessórios. Devido
ao seu sucesso na empreitada, e o seu prestígio para com suas legiões, Maximiano
desponta, portanto, como um possível usurpador. Diocleciano por sua vez, se adianta,
elevando-o a condição de augusto, e portanto, igualando a posição de ambos.
Entretanto, ainda que ambos fossem imperadores, um artifício ideológico usado
por Diocleciano o mantém hierarquicamente acima de sua contraparte. O augusto senior
reclama para si a descendência divina, vinculando-se a Júpiter, (Ioui), centro do panteão e
senhor dos deuses, enquanto Maximiano declara-se Herculios, isto é, da linhagem de
Hércules, filho de Júpiter e a ele submetido. Ou seja, em termos ideológicos, Diocleciano
99
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detém a primazia do poder e é responsável por manter a ordem enquanto é auxiliado por
seu filho, o poderoso Hércules.
A figura imperial começa, nesse momento, a receber uma série de signos e
atributos míticos que paulatinamente distanciam e destacam os imperadores estabelecidos
dos usurpadores, dessa vez amparados por mais um pilar, o divino.
Além disso, no ano de 293, os diarcas procuram estabelecer uma linha de
sucessão por meio da nomeação de sucessores enquanto ainda estão no poder. Por meio da
nomeação de césares, o Império é dividido novamente, Diocleciano, augusto no oriente,
escolhe Galério; no ocidente, Maximiano, opta por Constâncio. Quando julgassem
necessário, ambos os augustos abririam mão do poder em favor de seus respectivos
césares, que por sua vez, indicariam seus sucessores reiniciando o ciclo. Está formada a
tetrarquia.
Responsável pelos territórios ocidentais, Maximiano atribui a Constâncio a tarefa
de retomar a Gália e a Britania, até o momento, sob o poder do usurpador Carausio. Antigo
subordinado de Maximiano, Carausio se autoproclama imperador da Britania em 286, mas
por não possuir bases que garantam sua posição, não busca atacar os diarcas Diocleciano e
Maximiano, e sim se vincular sua imagem à deles, colocando-se como representante e
aliado, ainda que não reconhecido por eles. Este detalhe garante uma sobrevida à sua
revolta, pois o fato de manter a unidade territorial faz com que o poder imperial tolerasse
sua reclamação enquanto lidava com ataques bárbaros ao norte e ao leste. Com a
estabilidade no limes, os imperadores se voltam para os problemas da urbes, como a
alienação territorial na Britania.
O ataque elaborado pelo poder imperial ao usurpador tem duas frentes: a primeira
militar, com a construção de uma frota justamente com esse objetivo; a segunda, mais
complexa, no campo ideológico. A tetrarquia, base dessa estratégia, e segundo Frighetto:
Carausio ficou alijado da partilha efetiva da autoridade imperial e,
consequentemente, excluído da participação nas múltiplas tarefas da defesa e
administração imperiais. Posição excludente que acentuava a condição de
Carausio como usurpador e ilegítimo diante do universo político-militar romano
(FRIGHETTO 2012, p. 96).
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Ou seja, o poder imperial empreende uma profunda reforma propagandística, que
vai paulatinamente elevando o patamar dos tetrarcas, distanciando-os da esfera terrestre e
aproximando-os do caráter divino, inclusive com a chamada adoratio, isto é, a adoração
propriamente dita da imagem do imperador e a proskineses, ou genuflexão, prática oriunda
do mundo persa.
De fato, Frighetto acredita que há uma grande influência das monarquias persas
sassânidas principalmente nos territórios sob hegemonia de Diocleciano, isto é, a parte
ocidental do Império, que mantém contato cultural e comercial direto com essas
populações. (FRIGHETTO 2012, p. 96).
Para isso, utilizamos como fonte o panegírico dedicado a Constâncio, datado de
297100, parte da obra Panégyriques Latins de Édouard Galletier, edição de 1949. O texto
em questão está disponível no primeiro tomo da coleção Les Belles Lettres e consiste em
21 fólios101. Nele, é narrada a retomada da Britania - província até então sob controle do
usurpador Carausio desde 283 - pelas forças romanas lideradas por Constâncio, enquanto
deixam claras como a postura política adotada por Diocleciano alteraram a própria essência
do poder imperial, limitado aos membros do corpo tetrárquico102. Assim, ao mesmo tempo
em que fortalecia sua legitimidade, enfraquecia a intenção de usurpadores, o que é o objeto
do primeiro capítulo deste trabalho monográfico.
O panegírico é um documento que possui um caráter laudatório, isto é, tem como
função, homenagear determinada façanha ou personagem, por isso, o que explica a
profundidade com que o contexto de produção foi analisado e o espaço por ele ocupado,
pois assim é possível aferir possíveis exageros ou silêncios propositais presentes no texto.
Todavia, consideramos que tratar esse tipo de fonte tão rico somente pelo viés
metodológico oferecido pela história pudesse deixasse lacunas. Sendo assim, consultamos
literatura especifica relacionada ao gênero, que, desde seu surgimento na Grécia antiga, até
o por nós estudado, no século III, passou por profundas transformações. Como exemplo,
citamos as obras como Propaganda Politica y Opinión Pública en los panegiricos latinos
del bajo império103 de Manuel Gervás e Divine Insinuation in the "Panegyrici Latini” 104 de
100

Todas as datas apresentadas nesse trabalho se referem a anos d.C, exceto quando explicitamente apontado.

101

ANONIMO, PANEGYRICVS CONSTANTIO CAESARI DICTVS. In GALLETIER, Édouard,
Panégyriques Latins, Paris: Société d’edition “Les Belles Lettres”, 1949. Tomo I, p. 82-100.
102

Diocleciano e Maximiano na condição de augustos, tendo, cada qual, o auxílio de um cesar,

respectivamente, Galério e Constancio.
103

GERVÁS, Manuel J. Rodrigues. Propaganda Politica y Opinión Pública en los
panegiricos latinos del bajo império. Salamanca:Universidade de Salamanca, Nº 8, 1991, p
189-195. Disponível em < http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/02132052/article/viewFile/6248/6262
104
RODGERS, Barbara Saylor. 1986. “Divine Insinuation in the "panegyrici Latini"”.
Historia: Zeitschrift Für Alte Geschichte 35 (1). Franz Steiner Verlag: 69–104. Disponível
34

Barbara Rodgers.
Por considerarmos o contexto de produção um elemento de extrema importância
para a compreensão de qualquer fonte histórica, estruturamos o presente trabalho tendo o
primeiro capítulo dedicado a introduzir a conjuntura imperial romana da forma mais ampla
possível, uma vez esta se reflete diretamente na trajetória de Carausio e Constâncio, ao
redor dos quais gira esta pesquisa.
Na segunda parte, direcionamos nossa atenção para as transformações que o pode
do imperium, personificado nos membros da tetrarquia se transforma devido aos signos e
atributos divinos gradativamente anexados ao imperador. Nesse sentido, procuramos
atender questionamentos tais como o que diferencia um imperador legítimo de um
usurpador? o que o torna de fato legítimo? de onde emana esse poder emana?
O terceiro capítulo, por sua vez, foca no conflito entre Constancio e Carausio e no
debate ideológico criado por ele. Carausio é apresentado na fonte como elemento
desagregador que ameaça a unidade política do império, enquanto Constâncio representa a
personificação do poder que emana de Roma e restaurador da ordem, concluindo o
trabalho através do enlace entre os argumentos previamente apontados e o texto em si,
apresentando por fim, as considerações finais acerca da pesquisa.

Visto do orientador:
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O CANTO DA FÊNIX: MORTE E RENASCIMENTO NO BESTIÁRIO MEDIEVAL
DE ABERDEEN (INGLATERRA, SÉCULOS XII – XIII)
Autor: Bruno Ercole de Camargo
Orientadora: Profª Drª Fátima Regina Fernandes Frighetto
Palavras-chave: Bestiário Medieval; Animais fantásticos; Ressignificação
A presente pesquisa monográfica tem por objetivo geral analisar a maneira pela
qual o Ocidente Latino, nos séculos XII e XIII, deu continuidade aos elementos
provenientes das culturas pagãs, ao mesmo tempo que lhes deu um novo significado,
adaptando-os a um ponto de vista Cristão de encarar o mundo. Para tanto, o objeto aqui
estudado é o caso da Fênix, como é apresentado no Bestiário de Aberdeen105, fonte
principal desta pesquisa. De maneira mais específica, pretende-se demonstrar que, ao
contrário da crença proveniente do senso comum na qual o Cristianismo varreu todos os
traços do paganismo nos locais onde se estabeleceu, a religião Cristã incorporou essas
narrativas pré-cristãs, adaptando-as a seu próprio contexto – no caso dos bestiários dos
séculos XII e XIII, principalmente tendo em vista que as obras eram produzidas no interior
dos mosteiros da própria Cristandade. Outro objetivo específico explorado nesta pesquisa é
o de entender como os bestiários se originam e preservam o conhecimento de obras mais
antigas, em específico o Physiologus, texto escrito entre os séculos II e IV, em Alexandria,
e as Etimologias de Isidoro de Sevilha, originadas na Península Ibérica no século VII. Para
que este estudo seja possível, é necessário que se entenda a composição da narrativa acerca
da criatura fantástica à luz das tranformações da Cristandade Latina ocorridas no período
estudado, pois elas são exemplos das mudanças na vida cultural, espiritual, religiosa e
econômica sentidam pelas poopulações medievais e que configuram o contexto desta
pesquisa.
De forma bastante geral, podem ser citadas neste contexto: as mudanças na
espiritualidade – que passa a ser de um viés mais positivo em relação ao mundo e à
humanidade, em detrimento ao sentimento pessimista que imperava até por volta do ano
mil106. Assim, acabam por se desenvolver duas ações que buscam a salvação, sendo elas o
surgimento de ordens religiosas que renunciavam ao mundo e a procura pelo exercício da
caridade no mundo107; Outra tranformação do período é a Reforma da Igreja, as grandes
mudanças observadas no período de 1050 a 1150, principalmente no que tange a
organização da Igreja de Roma, e que são responsáveis por um contínuo processo de
institucionalização108; O Renascimento do século XII e a Cultura Humanística são,
também, elementos de tranformação na Cristande Latina entre os anos de 1050 a 1250 109,
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nos quais percebe-se a importância da educação nos mosteiros e nas escolas seculares,
além da importância das línguas e obras clássicas – em especial, o latim, além da presença
da herança de um passado pré-cristão, que estava expressa nestes textos 110. Ainda com
relação a essas transformações culturais, deve ser comentado que o desenvolvimento
artístico englobou também registros de arte mais portáteis, os manuscritos iluminados, que
são o foco deste estudo.
Tendo em mente a grande influência deste contexto de profundas tranformações da
sociedade medieval, pode-se discutir, de maneira mais aprofundada, os manuscritos que
são trabalhados nesta pesquisa: os bestiários medievais. Obras que surgem entre os séculos
XII e XIII na região do Ocidente Latino, os bestiários são, em essência, compêndios de
bestas, códices que apresentam seres – tanto reais quando imaginários – e suas
características físicas, comportamentais, acrescidas de uma moralização cristã 111. Embora
os mesmos sejam obras especificamente medievais, as suas influências vêm do mundo précristão, tento como base dois textos principais: o Physiologus, texto escrito em Alexandria
entre os séculos II e IV, que apresenta seres que teriam sido conhecidos no norte da África
e é fruto de tradições romanas, judaicas, egípcias, gregas e indianas, transformadas para
servirem de exemplos da nascente doutrina Cristã 112; e as Etimologias de Isidoro de
Sevilha, autor hispano que, no século VII, reuniu o conhecimento pagão que ainda era
conhecido em seu tempo nos vinte volumes da obra enciclopédica, cujos livros dos
animais, dos homens, das pedras e dos metais influencieram os bestiários quinhentos anos
depois113.
O interesse pelo estudo destas obras é recente, principalmente se comparado com
temas mais clássicos da historiografia medieval, como as Cruzadas, o Feudalismo, e tem
como obra seminal um livro de 1928, de autoria de Montague James Rodes. Neste estudo,
o acadêmico inglês propôs uma classificação dos manuscritos em quatro famílias 114: que
variavam de acordo com a configuração, tamanho, e influência das obras. Assim, os
manuscritos da primeira família de bestiários são, em essência, cópias do Physiologus
grego, acrecidas de outros materiais, como as Etimologias de Isidoro, enquanto os da
quarta família são obras mais extensas, e contém trechos de diversos autores, além de
Isidoro, como Bernardus Silvestris, Sêneca e Jhon de Salisbury115.
Além do livro de Rodes, outra obra fundamental para o campo de estudos dos
bestiários foi o estudo de Florence McCulloch, que propôs uma alteração ao texto de
Rodes, acrescentando à primeira família de manuscritos uma sub-família, para que ela
pudesse agrupar manuscritos similares que não apareciam diferenciados 116. A obra de
McCulloch é também fundamental, e trata, além da classificação dos bestiários –
apresentada de maneira bastante detalhada, com indicação dos manuscritos preservados
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que fazem parte de cada uma das famílias, suas influências e conteúdo – de vários outros
aspectos das obras, com breves análises acerca do conteúdo dos manuscritos.
Estas duas obras são a base na qual as subsequentes pesquisas acerca dos bestiários
se desenvolveram, com o aumento de interesse relativo ao seu estudo, que também contou
com a aparição de fac-símiles e obras editadas – traduzidas, geralmente, para o inglês,
além de eventos que tratavam do tema117. Em anos mais recentes, há o advento da internet
como um novo fomento para essas pesquisas, pois a quantidade de manuscritos que se
encontram em meio virtual digitalizados, transliterados e mesmo traduzidos para línguas
modernas, possibilitou que pesquisadores que se encontram fora dos países cujas
bibliotecas e museus abrigam as obras originais pudessem ter acesso a estes materiais que,
até então, eram bastante restritos. A enorme variedade e particularidade dos manuscritos,
que motivou a elaboração das categorias apresentadas já no início dos estudos acerca do
tema, é também a justificativa para que este estudo trate, de maneira especifica, o Bestiário
de Aberdeen.
O MS 24, ou Bestiário de Aberdeen, como é atualmente conhecido devido a seu
local de guarda desde o século XIX, a Universidade de Aberdeen, na Escócia, é um
manuscrito inglês, escrito e iluminado na Inglaterra por volta do ano de 1200, e é
considerado pelos pesquisadores com um dos melhores exemplos ainda preservados deste
gênero textual. A obra segue o padrão dos pares deste tipo de escrito, tendo como base, de
maneira geral, o texto do Physiologus e grande influência das Etimologias de Isidoro de
Sevilha, principalmente no que tange a sua organização. Embora o manuscrito seja datado
como pertencente à passagem do século XII para o XIII – tendo sido terminado apenas
cem anos depois, como atestam as mudanças no estilo verificadas nos seus últimos fólios
–, o primeiro registro escrito da obra é do ano de 1542, quando ele foi listado como o
documento de número 518 – liber de bestiarum natura – no inventário da Old Royal
Library, do palácio de Westminster. Essa biblioteca foi criada por Henrique VIII e tinha
como função ser o local de guarda dos manuscritos e documentos que foram retirados dos
mosteiros ingleses depois de sua dissolução. No século XVII, o manuscrito acabou sendo
eventualmente cedido ao Marischal College que, no ano de 1860, passou a integrar a
Universidade de Aberdeen, onde o texto se encontra atualmente 118. Entretanto, não há
clareza quanto a origem da obra. O manuscrito pode ter sido tanto provieniente de um
mosteiro quanto ter sempre pertencido à família real, embora indicações como marcas de
uso sugiram uma função eclesiástica.
O Bestiário de Aberdeen se destaca já no primeiro fólio, pois a obra se inicia com o
Ciclo da Criação, texto de Ambrósio de Milão que figura em seu Hexaemeron. A criação
do céu e da terra, das águas e do firmamento, dos pássaros e dos peixes, dos animais, do
homem, são as informações que preenchem os fólios do início da obra. A elas se segue a
imagem do Cristo em Majestade e os fólios no qual Adão dá nome aos animais e a todas as
coisas vivas, contando com texto e iluminuras. Na sequência, aparecem os animais, que
são apresentados de maneira coesa dento de conjuntos préviamente estabelecidos – as
serpentes, os pássaros, entre outros. Além destas criaturas, há o livro das pedras, do
homem, apresentados também com inspiração Isidoriana.
Dentre os seres que figuram no Bestiário de Aberdeen, percebe-se a presença da
fênix, foco deste estudo. A história da ave que renasce das próprias cinzas já é apresentada
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por Heródoto no segundo livro de sua História119, escrito no século V antes de Cristo. Essa
narrativa é apresentada também no texto do Physiologus, das Etimilogias e, por fim, nos
Bestiários Medievais. Estabelecida a antiguidade da narrativa sobre a ave, esta pesquisa
apresenta a sua assimilação – continuidade e ressignificação – pelo Ocidente Latino.
O manuscrito de Aberdeen começa a sua narativa sobre a fênix com a afirmação de
que a mesma é uma ave da Arábia e que, após a auto-imolação em uma pira de ervas
aromáticas, renasce das próprias cinzas, elementos estes que são proveniente do mundo
pagão. Estas plantas aromáticas se configuram, posteriormente, como uma alegoria para as
virtudes do homem – algo bastante presente na narrativa acerca da fênix. O texto, como é
apresentado pelo bestiário, segue segue a sequência de seu gênero textual, apresentando
primeiramente a descriação da criatura que é representada e, na sequência, a lição moral
que a aproxima do Cristianismo. Com relação a esta utilização dos elementos pré-cristãos
pelo Ocidente Latino, pode-se afirmar que a Igreja, nos séculos XII e XIII, não mais
precisava temer o maravilhoso, mas pode domesticá-lo120. Assim, a narrativa que descreve
a ave púrpura, que já foi citada por Heródoto, encontra um espaço na Cristandade. As
características do mito que são tratadas aqui como originais – conceito que não deve ser
aplicado aliado a uma busca de origens, mas sim apenas para tratar de elementos anteriores
à reinterpretação proporcionada pelo Cristianismo – ainda estão presentes nas páginas do
bestiário. Mas, agora, elas são acompanhadas pela moral cristã. A relação entre a fênix e a
figura de Cristo – morte e ressurreição – é estabelecida de forma direta no Bestiário de
Aberdeen. Entretanto, a ave não é o único ser que se relaciona com a figura de Cristo no
manuscrito. Além dela, deve-se destacar a figura do leão – cujas características
cristológicas estão presentes em sua força, realeza e nobreza – e o unicórnio – uma criatura
que espelha a suprema natureza divina de Cristo, além de se confirgurar como uma
alegoria de sua morte para salvar a humanidade121. No manuscrito de Aberdeen temos
ainda a figura da pantera, que, com seu hálito, afasta o dragão – uma alegoria para o mal –
assim como Jesus espanta o Diabo.
Ao se refletir sobre estes elementos pré-cristãos presentes nas obras, não se deve
olhar para os bestiários como um desvio à norma medieval no que tange as produções
textuais, pois, nos séculos XII e XIII os próprios autores cristãos começaram a transformar
o conhecimento pagão para servir a um propósito didático 122. A representação da fênix e a
sua associação direta com os dogmas cristãos é um dos maiores exemplos desta
reinterpretação. Com relação a isso, deve-se ser mencionada também a função da alegoria.
De acordo com Eco, a tradição dos bestiários pode ser encaixada no alegorismo universal,
cuja proposta é a de ler o mundo como uma reunião de símbolos, atribuindo um valor
alegórico para a arte123.
Esta alegoria está presente no mito da fênix. De maneira panorâmica, pode-se
perceber que a narrativa é contruída de modo a apresentar, em primeiro lugar, o mito da
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auto-imolação da ave, para que, na sequência, a figura do salvador Cristão apareça como
uma associação direta a este exemplo de sacrificio. A morte da fênix, o ritual pelo qual a
criatura passa para que, logo após, possa renascer das próprias cinzas é a alegoria, que
indica como, a exemplo da criatura, Jesus pôde ressuscitar.
Contudo, a narrativa do Bestiário de Aberdeen acerca da fênix apresenta duas
versões. Em uma delas, de viés menos cristológico devido à decadência da carne, a ave,
quando percebe que está perto da morte, cria um conteiner de ervas aromáticas e morre. De
seu corpo putrefato, surge um verme que, com o tempo, acaba por se tornar a própria ave,
como antes. Já em outro modelo – apresentado aqui como o início da narrativa no
manuscrito – ocorre a auto-imolação no fogo, e é das próprias cinzas que a criatura
renasce. No bestiário, estas duas narrativas coexistem, e a alegoria está presente em ambas,
ainda que a segunda versão – por envolver a decadência da carne – não seja
completamente satisfatória em um viés cristológico 124. Porém, mesmo nela, a mensagem é
clara: a fênix deve representar a ressurreição. Só que, nesta versão, a apromiação maior é
feita com a ressurreição dos homens e não de Cristo – diferentemente do que é
estabelecido na primeira versão da narrativa, que envole a morte pelo fogo e não a
putrefação da carne.
A fênix no Bestiário de Aberdeen também se relaciona com o maravilhoso
medieval, que transcende o domínio da representação e segue adiante com a fantasia 125. Ela
figura entre as páginas do manuscrito junto com leões, cães, panteras, dragões, sem uma
separação clara entre o real e o imaginário. Além disso, a ave também está ligada ao
domínio do maravilhoso, que, para Le Goff, se faz presente na literatura e possui origens
pré-cristãs126. Assim, o próprio termo medieval para esse conceito seria o de mirabilis, que
englobaria as crenças, os seres fantásticos, ou seja, um universo de objetos presente na
mente dos medievais, vindo de tempos pré-cristãos – como é o caso do mito da fênix, e de
vários outros seres que se encontram nos bestiários.
Ao se refletir sobre essas palavras, deve-se perceber que a fênix no Bestiário de
Aberdeen deve ser considerada no seu sentido alegórico e não como um animal
biológicamente possível. Ela vem de uma narrativa acerca do mundo antigo, se faz
presente no Ocidente Latino, e é através da sua relação com a ressurreição que percebe-se a
sua importância para além de uma análise infrutífera sobre a existência ou não de tal ser
para os medievais.
Após a análise acerca da presença da fênix no Bestiário de Aberdeen, pode-se
concluir que ela é um exemplo desta relação que se buscou entender na pesquisa: de que
forma os elementos culturais provenientes do mundo pré-cristão encontraram continuidade
no Ocidente Latino, e como eles foram englobados em sua visão de mundo. Assim, ao se
considerar o mito da fênix que vêm desde a Antiguidade, pode-se entender como ele acaba
por ser ligado à figura de Cristo. A ave morre nas duas versões do mito apresentadas no
manuscrito de Aberdeen – seja algo mais relacionado à morte de Cristo ou à dos homens –,
e retorna à vida, como Jesus voltou do mundo dos mortos e como os homens que vivem em
Criso devem renascer. Ao apresentar as características físicas e comportamentais da fênix,
para, em seguida, relacionar a ave com o renascimento, o manunscrito segue a tradição dos
bestiários, que deram continuidade ao mesmo tempo que ressignificaram essas histórias.
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Por fim, deve ser ressaltado que não foi o intento desta pesquisa defender a ideia de
que os autores realmente acreditassem nos animais que estavam representados nos
bestiários, mas o de considerar que a presença deles ali tinha um propósito diferente. Os
manuscritos medievais abordados, em especial o de Aberdeen, não eram obras pseudocientíficas, mas sim textos alegóricos que procuravam transmitir verdades para além do
texto e da imagem: esse era o modelo medieval dos bestiários, do qual o mito de morte e
ressurreição da fênix é parte integrante.
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GESTA REGUM ANGLORUM: A CONQUISTA NORMANDA DA INGLATERRA
POR GUILHERME DE MALMESBURY
Aluna: Letícia Ruoso Wehmuth
Orientadora: Fátima Regina Fernandes
Palavras chave: Normandos; anglo-saxões; crônicas; Guilherme, o Conquistador.
O trabalho monográfico apresentado tem como principal objetivo a análise do final
do século XI e início do XII a partir das conjunturas apresentadas pela fonte intitulada
Gesta Regum Anglorum, escrita pelo monge beneditino Guilherme de Malmesbury,
aproximadamente em 1125. Trabalhei com uma tradução para o inglês concluída no século
XIX, que une outras obras de Malmesbury em um compilado chamado “Chronicle of
Kings of England: From the earliest period to the reign of King Stephen” 127. É uma
composição muito comum para a Idade Média por ser um grande compilado histórico, que
busca construir uma cronologia que esteja aliada a algum acontecimento específico ou até
mesmo um rei ou dinastia. É o caso da fonte selecionada, na qual o monge retorna ao
século V, até sua contemporaneidade. Nesse trabalho, Malmesbury produz uma grandiosa
recuperação da história anglo-saxã, passando pela conquista normanda da Inglaterra, que
tem uma enorme importância dentro da obra e que trouxe transformações importantes ao
reino medieval. Minha problemática central foi através da análise da fonte perceber quais
seriam as principais motivações do monge para produzir a obra, e além disso quais foram
seus argumentos em defesa da causa normanda.
Apesar de Guilherme de Malmesbury estar escrevendo no século XII, patrocinado
pelo filho bastardo do Rei para registrar a história para possíveis herdeiros frente a uma
previsível crise sucessória no trono inglês, muito de seu discurso advém da conquista
normanda em 1066. O ducado normando foi criado pelos francos no século X na tentativa
de se defender das invasões nórdicas que haviam se tornado mais frequentes e destrutivas.
O contato entre os povos, segundo Ferrarese128, que foi em alguns momentos amistosos e
outros violentos, criou consequências. Na Inglaterra os muitos reinos se centralizam sob a
liderança de Alfredo, o Grande, para ter força suficiente para enfrentá-los. Já o reino franco
decide entregar um ducado a Rollo, um dos líderes nórdicos. O que proporciona algo
extremamente interessante: a aproximação da cultura, da política, das tradições nórdicas
com as francas. Ou seja, os normandos se configuram como híbridos, e buscam se ajustar
as expectativas francas, mas trazem suas próprias tradições. Por isso, é possível perceber,
que diferentemente dos outros ducados, a Normandia sempre deteve grande autonomia, até
mesmo para enfrentar o rei franco.
Guilherme, que mais tarde seria conhecido como O Conquistador, nascido
aproximadamente em 1028, era filho bastardo do duque Roberto I da Normandia que
morreu em uma peregrinação à Jerusalém. Já muito cedo, Guilherme teve que lidar com
situações políticas delicadas, porque depois da morte do duque os outros nobres não
aceitavam sua autoridade, por ser muito jovem e também porque queriam sua posição de
poder. Mas desde jovem Guilherme demonstrou ser um exímio governante e guerreiro,
conquistou seu título por suas qualidades e também pela força e estratégia em fazer boas
alianças. A Normandia se aproximou de fato da Inglaterra gerações anteriores à Guilherme,
quando Ema filha do duque normando, casou-se com o Etereldo II, rei inglês. Tiveram
muitos filhos inclusive, Eduardo, entretanto, durante o reinado de Etereldo os
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dinamarqueses, que tentavam invadir a Inglaterra por anos, foram bem-sucedidos liderados
por Canuto. Etereldo II foi morto em 1016 durante uma batalha, e seus filhos foram
exilados na Normandia, até mesmo Eduardo. Ema casou-se com Canuto e lhe deu alguns
herdeiros, mas depois da morte de Canuto o plano de dar continuidade ao reinado
dinamarquês na Inglaterra fracassou.
O conselho de anciões, segundo Albuqueque129, sempre deteve grande força política
na Inglaterra anglo-saxã, o Witan, mobilizou todas as articulações para restaurar a
linhagem anglo-saxã original no trono e retornar o legado inglês. Portanto, Eduardo é
convocado e coroado em 1042. É importante destacar que as organizações anglo-saxãs são
bastante diferentes das mais tradicionais que conhecemos, mais associadas ao reino franco
e ao continente em geral. Por exemplo, a sucessão ao trono não estava atrelada a
hereditariedade especificamente. O filho do rei seria considerado, mas precisaria ser uma
decisão do conselho Witan que seria levada em conta sua capacidade de proteger e
governar, além de ser escolhido pelo falecido rei. Outro exemplo, segundo Ferrarese 130, a
nobreza anglo-saxã era muito autônoma, diferente de outras experiências, nas quais os
nobres não podiam enfrentar decisões régias, muito menos se colocar em posições de poder
maiores que as do rei. Mas, é o que acontece quando Eduardo, o Confessor assume. Sua
posição fica muito aquém do que os anglo-saxões esperavam para o retorno da linhagem
iniciada com Alfredo, o Grande. Como morou quase toda a vida na Normandia ele vai ser
caracterizado como fraco, ineficiente e ainda um estrangeiro. Logo um nobre chamado
Haroldo, de uma das famílias mais tradicionais e poderosas, os Godwin, começa a ganhar
destaque no cenário político. Muitas vezes ele contraria o rei e o acusa de aproximações
exageradas com os normandos.
Quando Eduardo, o Confessor morre em 1066, duas tradições são confrontadas,
Guilherme acredita ter direito ao trono por ser parente próximo do rei, e Haroldo porque o
conselho lhe elegeu. Ou seja, não havia alguém certo ou errado, apenas duas políticas
diferentes para o mecanismo de sucessão, que estão ligados à importância da
hereditariedade. Enfrentando as decisões anglo-saxãs, Guilherme invade a Inglaterra e
durante a Batalha de Hastings, derrota e mata Haroldo. Sua vitória lhe proporciona a posse
do trono, em um primeiro momento pela força das armas, segundo afirma Deacon 131, e
depois suprimindo violentamente mobilizações que contestassem sua posição como Rei
anglo-normando.
Muitas foram as transformações trazidas pelos normandos, principalmente políticas.
Os laços feudo-vassálicos foram extremamente reforçados, os nobres que auxiliaram
Guilherme em sua vitória foram recompensados com posições de poder, enquanto se
desmanchou as estruturas anglo-saxãs, criou-se um abismo de desigualdade entre anglosaxões e normandos, conforme analisa Chibnall132. Algo que podemos ver através da
implementação da língua francesa, que vai ser classificada como parte da nobreza,
enquanto o inglês fica conectado à camadas mais populares.
Todo esse contexto histórico é base para a escrita do monge Guilherme de
Malmesbury, que está a uma distância interessante da conquista. Passaram-se
aproximadamente sessenta anos, Guilherme, O Conquistador, não só havia consolidado
seu reinado, como ele já havia acabado com sua morte em 1087. Com o estabelecimento
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do mecanismo de hereditariedade foram os filhos de Guilherme que o sucederam.
Guilherme, o Ruivo que governou pouco, porque teve uma morte precoce, e Henrique I
que é o atual rei quando Malmesbury escreve, e que inclusive, patrocina Gesta Regum
Anglorum.
Minha problemática principal surgiu do fato de que Guilherme é conhecido na
historiografia como o Conquistador, e sua imagem mais clássica é composta por virtudes
medievais bastante presentes no discurso cronistico, ele é justo, leal, um grande guerreiro e
acima de tudo um líder. Entretanto, atualmente muitos pesquisadores contestam a real
legitimidade que Guilherme tinha ao reivindicar aquela posição, por isso eu busquei os
principais argumentos de Malmesbury para compreender como foi construída essa
justificativa.
Guilherme de Malmesbury tinha pai normando e mãe anglo-saxã, algo que lhe
permite ter uma visão balanceada em alguns momentos. Ele nutre um imenso apreço e
admiração pelos anglo-saxões e sua história. Podemos perceber isso quando ele se refere a
Haroldo como um grandioso homem, cheio de qualidades, entretanto um usurpador,
porque ele escreve em favor conquista normanda. Logo no início da análise da fonte,
percebi que a voz do monge se unia as muitas que construíram Guilherme como uma
figura honrosa. Por isso busquei em seu discurso como ele articulava a recuperação
grandiosa da história anglo-saxã para uni-la a legitimidade da posição de Guilherme, o
conquistador. Assim como, quais foram as maiores motivações para a fabricação da obra
como projeto integralmente. Portanto, não fiz grandes recortes na obra, utilizei
especificamente os livros III e IV que tratavam mais diretamente da conquista normanda e
suas consequências mais imediatas, e trabalhei a fonte em sua integridade como projeto,
considerando quais seriam as características principais que incentivaram Malmesbury a
compô-la de tal forma.
Através do contexto e das bibliografias especializadas foi possível compreender que
Malmesbury compôs uma obra que deveria ter a capacidade de ambientar um estrangeiro
ao conhecimento histórico para governar a Inglaterra, principalmente Matilde a filha de
Henrique I, ou seja, deveria ser pedagógico segundo os trabalhos de Weiler 133. O rei
Henrique I teve diversos filhos bastardos, mas apenas um legitimo que faleceu em um
naufrágio. Supondo uma possível crise, o rei promove sua filha como sucessora, algo
arriscado, considerando que ela era mulher e casou-se cedo com o Imperador do Sacro
Império Romano Germânico, ou seja, era também uma estrangeira, e quando ficou viúva
casou-se novamente com Godofredo de Anjou. Mesmo assim em 1135 com a morte de
Henrique I instaura-se uma disputa pelo trono, nomeada “a anarquia”, porque Estevão de
Blois, parente e ajudante mais ligado ao rei, reivindicou o trono e conseguiu sua posição.
Tudo se agrava conforme passam-se os anos, e ao final, Estevão firma um tratado com o
filho de Matilda, Henrique, para que ele assumisse após sua morte. Quando isso acontece
Henrique será o primeiro Plantageneta no trono inglês inaugurando novas conjunturas.
Portanto, é claro que a motivação principal de Malmesbury era possibilitar novos
conhecimentos à Matilda, para que ela fosse capaz de governar. Mesmo o plano não se
concretizando, ele escreve pensando em uma possível crise, por isso seu tom sempre busca
relembrar o legado grandioso de Guilherme, o conquistador, e que uma crise não deveria
colocar tudo que foi conquistado em risco.
Ao realizar esse grande projeto Malmesbury constrói sua própria cronologia
inserindo e excluindo determinados fatos ou pessoas. Ou seja, a sua história é repleta de
interesses e busca cumprir uma finalidade: demonstrar o lado normando como o legitimo e
certo.
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Para analisar as características da crônica, utilizamos como metodologia os
principais pontos comuns, as crônicas, selecionados na obra de Juan Galan Sanchez. 134
Porque, apesar de Gesta Regum Anglorum ter inúmeras particularidades, por ter sido
escrita naquele período e lugar específico, ela se insere em um cânone bastante forte em
relação às crônicas. Algo bastante coerente para o período medieval, considerando que as
inovações não eram bem vistas, nas artes, na literatura, entre outros, de acordo com
Franco135. Principalmente pela rigidez de composição ligada a religião cristã e a Igreja
institucionalmente. Ou seja, conforme Sanchez argumenta as crônicas em geral estão
conectadas a partir de algumas semelhanças.
Em um primeiro momento a cronologia é algo extremante importante para
Malmesbury, pois ela confere uma visão progressista, sendo capaz de organizar a passagem
do tempo e dar continuidade a processos históricos que veríamos como rupturas. A
cronologia estabelece conexões entre anglo-saxões e normandos, unindo os dois povos em
uma história conjunta. Isto é algo extremamente significativo levando em consideração que
a aproximação entre os dois povos foi abrupta e violeta, e que as desigualdades tomaram
conta da sociedade. Uma cronologia que coloca junto as duas histórias, busca também unir
dois povos. Guilherme de Malmesbury propõe uma identidade, pautada principalmente na
religiosidade, e na unidade dos filhos de Deus, mas também na história conjunta. Para ele,
a cronologia está a favor de um processo pedagógico, no qual Malmesbury insere suas
próprias intenções. Para o monge a história deveria ser capaz de orientar, por isso o
discurso em sua crônica é unilateral e cheia de maniqueísmos, o verdadeiro herói é
Guilherme, os normandos e todas as suas virtudes.
Um dos principais méritos dos normandos, para Guilherme de Malmesbury é o fato
de serem cristãos. Mas não apenas cristãos, são aqueles extremamente condizentes com o
projeto estipulado pelo papado e pelo clero. Por isso o tempo cronológico que realmente
interessa ao monge, é o tempo cristão. Porque o tempo assim como todas as outras coisas é
uma criação de Deus, a obra busca em sua essência expor a composição divina.
Outra característica colocada por Sanchez seria o estilo plano, porque no geral o
intuito do cronista é apenas compilar e construir uma narrativa baseada em fatos históricos,
ligando diferentes contextos em uma mesma argumentação, em busca de salvar os feitos de
grandes homens. Ou seja, não há uma preocupação estilística que busque uma
singularidade, pelo contrário. O cronista deve passar um tom de impessoalidade, mesmo
que ele imprima subjetividade em cada escolha. Segundo Weiler136 , a repetição de modelos
e o estabelecimento de cânones facilita e beneficia a instrução dos leitores, e concede
grande parte da ideologia e do discurso que circula em favor do reino. Mesmo que o
alcance real da crônica fosse baixo, são materiais capazes de convencer e promover visões
que são estipuladas por aqueles que as patrocinam. Por isso, as crônicas foram tão
incentivadas e produzidas nesse período.
Outra característica implementada na análise, que é parte da obra de Sanchez, é o
universalismo. Valor este que ultrapassa toda a Idade Média por ser um dos pilares centrais
do cristianismo, profundamente ligado aos dogmas e a sociedade em todos os níveis. A
obra de Deus é sui generis, todos são filhos de Deus, a história humana é única e moldada
por Deus. A universalidade cabe à Igreja Católica que deve colocar os homens no caminho
certo até o Juízo Final. A Gesta se insere nesse preceito, quando Malmesbury busca
argumentos cristãos para justificar aproximações, como por exemplo, normandos e anglo134
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saxões estarem unidos pela escolha de Deus, já que todos no final são filhos de Deus, ou
melhor, ele projeta um valor universal de identidade, para que a união fosse facilitada, e a
crônica se torna-se um material que reafirmasse a fé, conforme o estudo de Fontoura137.
E por último, e mais importante, o providencialismo é algo que aparece no discurso
de Malmesbury com frequência. Toda a argumentação para conquista de Guilherme é
cercada pelo projeto divino, que é parte não apenas da crônica de Malmesbury, mas de toda
a concepção de história que era característico da Idade Média. Quer dizer, Malmesbury
afirma que Deus escolheu Guilherme para conquistar a Inglaterra, porque Deus manipula e
organiza o tempo. Malmesbury afirma que o que mais pesou para Deus, foi o fato dos
anglo-saxões estarem distantes do cristianismo, apesar de convertidos desde muito tempo
atrás, estavam longe das orientações da Igreja. Ferrarese 138 afirma que assim como para as
relações feudo-vassálicas, manter a unidade de bispos e sacerdotes, era um desafio na
Inglaterra, já que a maioria tinha autonomia. Em suma, Guilherme não tinha direito ao
trono se formos considerar as tradições de sucessão anglo-saxã (RHODES, 2009139), mas
ele precisa ser visto como herdeiro, e não como invasor. Por isso Malmesbury afirma que
Guilherme foi o escolhido por Deus para trazer novamente os anglo-saxões para perto da
administração cristã. Weiler140 afirma que em diversos momentos Malmesbury critica seus
reis, porque não espera que eles sejam perfeitos, mas sim que sejam capazes de ouvir
conselhos daqueles que sabem orientar para não se tornarem tiranos, ou seja, o clero e a
própria Igreja.
A crônica além de buscar compor os acontecimentos históricos é uma maneira de
reforçar a fé, já que o cristianismo estava entrelaçado de várias maneiras a vida das
pessoas. Os cronistas com seus discursos moralizantes conseguiam inserir dentro das obras
características comuns a toda uma mentalidade. A justificativa providencialista para
Guilherme, o conquistador é muito condizente com o que estava e se pensava na sociedade
em geral, portanto é um argumento com muita propriedade. Desta forma, pode-se
compreender que ao escrever sua obra, Malmesbury, busca coordenar diversos interesses,
montar um projeto pedagógico capaz de ensinar sobre o reino e sua organização, legitimar
a posição normanda fruto da escolha divina como projeto para recolocar o reino novamente
no caminho do cristianismo, mas principalmente embaixo das decisões tomadas pelo Papa
que eram estipuladas para toda a Cristandade. Além de servir ao seu próprio propósito, ao
inserir as funcionalidades dos conhecedores da história e da religião, isto é, o clero como
orientador essencial que deveria ficar ao lado do rei para ajudá-lo a desviar dos caminhos
que fugiriam aos propósitos definidos por Deus.
Pode-se concluir, portanto, que Gesta Regum Anglorum é um grande compilado de
características que permeiam toda a medievalidade, assim como tem suas particularidades.
Reflete a recuperação da história anglo-saxã unida a normanda. Para o monge Guilherme
de Malmesbury a estrutura da fonte é parte do projeto que ela representa. A continuidade
estabelecida que prevê uma identidade única, possível e necessária, para uma sociedade
cheia de hierarquias promovidas pela aproximação abrupta. Assim para construir
legitimidade e coerência, a figura de Guilherme, o Conquistador, é um exemplo de rei,
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consolidado através de características comuns às crônicas e aos argumentos presentes na
mentalidade composta pelo cristianismo, sendo o providencialismo aquele com mais
ênfase. Em suma, a Gesta Regum Anglorum atendeu necessidades estipuladas em seu
tempo para sua produção, trazendo uma maneira didática de encarar o legado de
Guilherme, o conquistador que além de legítimo deveria ser preservado e admirado.
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“COMO LOBOS SOBRE CORDEIROS”: A GESTA NORMANNORUM DE DUDO
DE ST-QUENTIN E A CONSTRUÇÃO RETÓRICA DE UMA HEGEMONIA
BÉLICA, POLÍTICA E ESPIRITUAL DOS DUQUES DA NORMANDIA NOS
SÉCULOS X E XI
Thiago Brotto Natário
Orientadora: Profª Drª Fátima Regina Fernandes Frighetto
Palavras-chave: Gesta Normannorum, legitimação, hegemonia
Os estudos de temáticas vikings aparecem com grande peso na historiografia atual,
algo que se reflete também no Brasil. Pouco se estuda, no entanto, o que vai além das
invasões, quando tais homens buscaram estabelecer-se em território cristão. Há uma
espécie de vazio, em que os vikings cristianizados da Normandia, região do noroeste da
atual França, costumam aparecer na historiografia somente no que diz respeito a outro
momento de conquista, a invasão da Inglaterra em 1066. O que propomos aqui diz respeito
aos 150 anos de história que antecedem este evento, acreditando que nossos estudos
possam contribuir para o debate sobre a encomenda de crônicas por famílias governantes
na Idade Média como ferramenta de legitimação, bem como para a discussão sobre a
gradual consolidação das províncias autônomas na região da atual França após a derrocada
dos carolíngios. No entanto, nosso estudo se constitui não como uma análise das
instituições políticas e culturais da Normandia dos séculos X e XI, mas como uma
compreensão da imagem que seus governantes buscavam transmitir sobre si mesmos a
partir da Gesta Normannorum141, assim como quais seus objetivos de legitimação e como
eles são atingidos através do texto.
Explicando alguns conceitos importantes, devemos destacar que a palavra em
latim gens, se traduz em português como clã, tribo, povo, denotando a ideia de uma cultura
particular que possui um território e, principalmente, uma história comum. Gesta
Normannorum traduz-se como “Grandes feitos dos Normandos”, algo que indica a
natureza da obra, que busca detalhar feitos heroicos dos grandes homens de uma linhagem.
Por sua vez, entendemos legitimidade como uma pretensão política e discursiva de colocar
alguém ou algum grupo como justo e único governante possível de uma região. Já
hegemonia é entendido aqui como a autonomia e superioridade que se constrói
discursivamente na Gesta Normannorum dos normandos em relação a todos os seus
inimigos e aliados.
Além de inserir a Gesta Normannorum em seu contexto de produção, ou seja, a
demanda de uma família governante de origens estrangeiras por legitimidade em um
território cristão, devemos atentar também para a natureza da fonte enquanto parte de uma
historiografia cristã medieval. Mesmo trabalhando sob supervisão da família ducal
normanda, Dudo era um cônego na abadia de St-Quentin e tinha uma formação cristã, que
se transpõe em seus escritos. Se faz necessário destacar aqui que os espectros político e
religioso são, no período medieval, indissociáveis. Sendo assim, para melhor analisar os
aspectos da Gesta como uma obra cristã, nos utilizamos dos escritos de Eustaquio Salor
Sanchez142, principalmente no que diz respeito as características de tais obras, que se
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utilizam da história como meio de edificar indivíduos e ensinar a partir de seu exemplo; o
providencialismo como a manifestação da vontade divina em favor dos protagonistas de
uma obra; a tentativa de toda obra cristã de conferir um aspecto de antiguidade para seus
temas, buscando legitimá-los como atemporais; a ausência de qualquer distinção entre o
que é real e o que não é, uma vez que tudo deve ser entendido como uma manifestação da
ação de Deus no mundo. Por sua vez, no que diz respeito às pretensões políticas da Gesta
Normannorum, utilizamos principalmente textos de Fátima Regina Fernandes, no que se
refere à constância durante todo o período medieval da apropriação dos intelectuais dentro
de centros de poder para a elaboração de teorias legitimadoras de governantes 143; o
conceito de que o homem medieval pensa sempre como um grupo 144, o que possibilita que
a exaltação de membros de uma linhagem transponha sua figura e se estenda a todo o
grupo que representam; a noção de que uma obra medieval de historiografia tem o
propósito de unificar todo um povo, uma gens, sob a égide de um passado comum145; a
ideia de que as crônicas muitas vezes se constituíam enquanto projetos de exaltação de
uma família de vassalos em relação a seus reis146, algo que se verifica de forma constante e
central na Gesta Normannorum.
No que diz respeito aos estudos historiográficos da obra, podemos destacar que
um dos registros mais modernos de seu estudo se deu em meados do século XIX, com sua
publicação em uma coletânea do autor francês Jules Lair147, que buscava reabilitar a Gesta
Normannorum como uma fonte confiável para o estudo da formação das províncias da
França medieval. Na contramão disso, um estudo de Henry Prentout148 foi lançado em 1915
com o objetivo de demonstrar a imprecisão histórica da fonte, relegando-a a um longo
esquecimento historiográfico. É somente a partir do fim do século XX que surge um novo
panorama para a análise da obra, tendo como principal representante a tese de doutorado
de Eleanor Searle149, que propunha uma mudança de foco do estudo do período ao qual a
Gesta se referia para o qual ela foi escrito, buscando os elementos que haviam motivado
suas construções sobre o passado normando. Uma importante autora mais recente é
Katherine Kross150 que, seguindo a linha de pensamento estabelecida por Searle, buscou
em 2013 compreender a mentalidade da família ducal normanda que transparecia a partir
da Gesta Normannorum.
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Constatamos também que há atualmente quinze manuscritos conservados da obra
de Dudo de St-Quentin, sendo que nos utilizamos de uma tradução em inglês feita por
Felice Lifshtz a partir do original em latim de um manuscrito de Fécamp, atual Berlim. A
Gesta Normannorum, visando recontar os feitos gloriosos dos grandes homens normandos,
se estrutura em 4 partes: enquanto a primeira estabelece o contra-exemplo de um viking
sanguinário chamado Alstign para exaltar os demais, a segunda, terceira e quarta partes
falam do fundador Rollo, seu filho Guilherme e seu neto Ricardo I, buscando explicitar e
clarificar a linhagem hereditária dos governantes.
Antes da análise, buscamos no capítulo 1 contextualizar o momento político da
encomenda e elaboração da Gesta. É importante destacar o contexto de invasões vikings do
século VIII ao XI, aliado à decadência dos reis carolíngios. São estas conjunturas que
explicam a presença do norueguês Rollo e de seus homens na região da atual França, bem
como a atitude do rei Carlos, o Simples, de preferir buscar um acordo com tais homens,
uma vez que encontrava-se incapaz de derrota-los belicamente. Sendo assim, em 911
concretiza-se uma trégua entre Carlos e Rollo, no qual este último receberia terras no
entorno da cidade Rouen (apesar de não ter nenhum título) sob a promessa de converter-se
ao cristianismo, jurar fidelidade ao rei, não invadir nenhum território franco e manter
afastados do Sena os demais grupos vikings151. Ainda sobre o acordo, devemos destacar que
já haviam existido outras colônias vikings na região, mas nenhuma havia conseguido se
estabelecer de forma efetiva. Portanto, a futura longevidade e prosperidade do
estabelecimento da Normandia não era algo imprecedente e deveu-se a eficiência militar de
Rollo e decadência dos francos152.
Com a morte de Rollo em algum momento da década de 930, deu-se a ascensão
de seu filho Guilherme, que havia nascido na Noruega e provavelmente teve de lutar para
estabelecer-se enquanto governante, consolidando o domínio de sua linhagem sobre a
região. Pouco se sabe sobre a vida de Guilherme, mas é provável que ele tenha morrido
cedo vítima de algum tipo de traição, quando seu filho Ricardo tinha apenas 9 anos 153.
Portanto, o que se seguiu na política normanda foi um longo período de grave
instabilidade, que contou com várias tentativas de intervenção política e militar do rei Luís
IV e culminou na residência de Ricardo por alguns anos na corte do rei franco.
Recapturado por aliados normandos, Ricardo teria contado com o auxílio de um grupo de
vikings para derrotar Luís e confirmar-se como duque normando. Depois disso, sabemos de
uma aliança traçada entre Ricardo I e Hugo, o Grande a partir de seu casamento com a
filha de Hugo, Emma. Ela era também irmã de Hugo Capeto, líder da tomada de poder da
monarquia franca em 987, na qual os normandos teriam exercido importante papel. Com
um longo reinado (942-996) em que consolidou interna e externamente o poder de sua
linhagem, Ricardo I voltou-se a Dudo de St-Quentin, um cônego franco que residia em sua
corte um pouco antes de sua morte, em 995, com a demanda de uma obra que deveria
consolidar o domínio de sua família sobre a região através da construção de uma narrativa
histórica legitimadora.
Para facilitar o entendimento dos principais aspectos da Gesta Normannorum, o
segundo capítulo, que visa sua análise, foi subdividido em 4 tópicos. Assim, no tópico 2.1
nos propomos a analisar a legitimação interna proporcionada pela Gesta Normannorum à
Ricardo I e seus descendentes. Nesse sentido, um dos principais propósitos da Gesta é
concretizar a criação de uma gens dos normandos, a ideia de um povo distinto com um
território próprio. Criando esta gens a partir da história de seus líderes, Dudo de St-Quentin
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busca associá-los de forma inquestionável e indissociável ao território e ao povo sobre o
qual governam. Para isso, o autor vai atrás das origens de Rollo, descrevendo um povo
guerreiro germânico originário de uma região que chama de Dácia, pegando deles as
qualidades de guerreiros, adicionando ideais cristãos e um caráter de “povo escolhido” por
Deus para formar a singular gens normanda.
Logo no começo da Gesta Dudo emprega uma dualidade maniqueísta ao apontar
em Alstign, um dácio que insere na narrativa, todas as características de vícios sob um
ponto de vista cristão. Utilizando-o como representante dos demais dácios e contraexemplo
para as atitudes positivas de Rollo, Dudo destaca a singularidade deste e de seus
companheiros como “bons” pagãos. Alstign serve também para que Dudo destaque outra
visão: uma mesma ação praticada por atores que possuem motivações opostas é enxergada
de forma distinta. Assim, enquanto a violência de Alstign em batalha é colocada por Dudo
como sinal de sua crueldade, a que é cometida por Rollo e seus homens é defendida
enquanto um exercício da punição divina contra responsáveis por traição e desonra.
Buscando explicitar uma “cristandade” latente na figura de Rollo e seu
favorecimento pela vontade divina, Dudo apela cedo para o providencialismo. Em uma
visão que já resume boa parte dos principais temas de toda a Gesta, Rollo é levado a
enxergar-se em uma montanha, onde uma fonte de água que representa o batismo purificao de seus pecados. Rollo vê ainda uma grande quantidade de pássaros, que seriam aqueles
que voluntariamente se subjugariam ao seu comando.154 Dudo afirma que esta visão teria
motivado Rollo a partir em busca dessa purificação e do reino de paz, uma espécie de
“terra prometida” por Deus que seriam a cidade de Rouen e a própria Normandia.
Em uma construção discursiva que é constante durante todo o texto, Dudo atribui
motivações religiosas à questões obviamente políticas e de ganho pessoal, afirmando que
Rollo e seus homens teriam aceitado um tratado com o rei Carlos por quererem converterse ao cristianismo após um comovente discurso do bispo de Rouen. Dudo intenciona
também eternizar o domínio dos normandos sobre a região, afirmando que o acordo com
Carlos garantia a Normandia não só a Rollo, mas também a seus descendentes, em
perpetuidade. Governante legítimo e competente, defende Dudo, Rollo teria sido
responsável também por estabelecer e manter a lei em seus territórios, banindo todo o mal
e o desvio.
Em um esforço de estabelecer de forma inequívoca uma linha sucessória, Dudo
quer fazer acreditar que após a morte de Rollo a transição de poder teria sido quase
automática, com seus principais líderes imediatamente aceitando seu filho Guilherme
como duque. É com ele que Dudo consolida muitas das principais características positivas
dos líderes normandos: já nascido na cristandade, segundo o autor, Guilherme era um
exemplo de castidade, nutrindo inclusive o desejo de tornar-se um monge, do qual só é
dissuadido por entender que era a vontade divina que tomasse a posição de duque.
Buscando provar sua competência em batalha, Dudo afirma que Guilherme teria derrotado
duas rebeliões internas, obtendo na última uma gloriosa vitória com apenas 300 homens. O
momento é também utilizado por Dudo para exaltar Ricardo I, que nasce em meio à glória
de seu pai.
Afirmando que Guilherme teria morrido em uma emboscada após tentar combater
uma injustiça, Dudo passa a tratar sua morte como um martírio em nome da paz de Deus.
O autor afirma que também a aclamação de seu filho Ricardo teria sido mais do que
automática, já durante o enterro de Guilherme. Culminação de toda a exaltação da Gesta,
Ricardo I é descrito por Dudo como um líder perfeito, atingindo a excelência em combate,
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no domínio das leis e do evangelho ainda quando menino. Após ascender como duque, ele
é exaltado por Dudo ao derrotar uma rebelião ao demover seus inimigos pela mera retórica
da legitimidade de seu domínio hereditário. Sua oratória é exaltada também quando
consegue converter e apaziguar um grupo de pagãos que vinham devastando o território
franco, o que coloca-o ainda na posição de salvador e protetor de toda a cristandade.
No tópico 2.2 abordamos uma outra importante construção de Dudo de St-Quentin
na Gesta Normannorum: uma suposta autonomia e até hegemonia normanda sobre os
francos e sobre toda a cristandade. Esta elaboração é muito gradual e começa logo no
início da obra, com seu autor afirmando que os francos haviam desviado-se do caminho
divino e mereciam a punição que vinha até eles através dos ataques pagãos. Com relação a
Rollo, há uma dupla construção: ao mesmo tempo que executa também a vontade divina ao
punir os francos, seria ainda destinado a servir como um guia e poderoso aliado para os
perdidos francos. Assim, ao narrar o acordo entre Rollo e Carlos, o Simples, Dudo atribui
ao bispo de Rouen a afirmação de que seria apenas a partir de tal aliança que o rei poderia
finalmente combater os pagãos.
É com Guilherme, no entanto, que Dudo consolida esta visão de hegemonia
normanda sobre os cristãos, dizendo que era dele a tarefa de levar os francos ao caminho
certo e guiar o restante das nações, que “se rendiam em obediência à sua soberania”. 155 É
aqui que Dudo consolida o “apadrinhamento” dos normandos em relação aos reis francos,
afirmando que Guilherme teria sido diretamente responsável pela ascensão de Luís IV
como rei, além de batizar seu filho Lotário e prometer-lhe seu apoio e liderança para
dominar a Francia e os outros reinos que os antepassados dele haviam dominado 156. Quanto
a Ricardo I, há uma importante construção de Dudo na sua relação com Hugo, o Grande,
defendendo que teria sido iniciativa deste buscar a amizade de Ricardo. Assim, o autor
busca inverter no campo teórico a relação futura entre Ricardo I e Hugo Capeto, afirmando
que era o normando que liderava o outro, pois teria sido apontado por Hugo, o Grande
como protetor de seu filho.
No tópico 2.3 abordamos como Dudo de St-Quentin exalta os líderes normandos e
lhes confirma a qualidade de um “povo escolhido” através da direta comparação com seus
inimigos, que são sempre caracterizados como condutores do mal e executores de uma
“vontade demoníaca”. Além disso, o autor busca também a noção de que os normandos,
justamente por conta de sua condição de escolhidos por Deus, seriam sempre perseguidos,
restando-lhes somente a opção de permanecer unidos para combater seus inimigos. Ao
descrevê-los, Dudo utiliza um padrão de crueldade e desonra, se apropriando novamente da
figura de Alstign como uma equiparação para os demais inimigos cristãos. Questionando
sempre direitos hereditários e descumprindo tratados firmados com juramentos divinos, os
antagonistas da Gesta fogem de batalhas e se utilizam de armadilhas, o que ressalta o
caráter leal e honroso dos normandos. Portanto, ante a inimigos covardes e que lutam
contra Deus, as guerras dos normandos são sempre justas e sua violência em combate é
exaltada como punição divina, destruindo seus inimigos “como lobos à cordeiros”.
No último tópico, 2.4, buscamos explicitar como a temática da reconstrução é
utilizada por Dudo de St-Quentin como forma de fechar o ciclo narrativo da Gesta
Normannorum. Mesmo punindo os francos Rollo nunca chegam perto de destruir nenhuma
igreja. Mais do que isso: os normandos as veneram e colocam como prioridade; como
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duques as reformam e tornam ainda maiores do que eram antes. Encerrando o ciclo que
começa com Rollo e culmina em Ricardo I, Dudo afirma que este último deposita a pedra
angular da basílica de Fécamp e lá é enterrado, consolidando a noção de uma ligação
eterna entre a família governante e o território normando.

54

Banca 4
Resumos

55

DO IMPÉRIO A REVOLUÇÃO: A ETIÓPIA DE 1974 E SUAS
TRANSFORMAÇÕES
Autora: Jacqueline Wahbeh
Orientador: Hector Rolando Guerra Hernandez
Palavras-chave: Etiópia; Regime militar; Formação do Estado.
Esta pesquisa pretendeu entender as transformações, e refletir sobre certas
continuidades decorrentes da Revolução etíope de 1974, que marcou o fim do regime
imperial de Haile Selassie, trazendo consigo o início do governo militar socialista na
Etiópia. A revolução ocorrida no ano de 1974 na Etiópia foi conduzida por um grupo do
exército imperial, e levou ao poder central um Comitê Militar Administrativo Provisório 157
– conhecido como DERG ou PMAC – comprometido com a reforma agrária, a
modernização e desenvolvimento do país, bem como, em definir o fim das estruturas e
tradições imperiais na Etiópia. Em 1987 o regime temporário inaugurado com a Revolução
termina com a proclamação da República Popular da Etiópia, no entanto, o Estado
manteve-se ainda liderado por um militar, o Coronel Mengistu Haile Mariam. Perdurando
no poder até 1991, quando, através da luta armada, a Frente de Libertação do Povo
Tigray158 - ou Tigré - domina o poder estatal etíope e, com isso, põe fim ao regime militar
de Mengistu.
Para dar conta do contexto e período que abordamos nesta monografia, ela foi
composta por uma introdução: Estudos sobre a Etiópia revolucionária e a historiografia
africana: reflexões teóricas; seguida por três capítulos, que foram organizados da seguinte
maneira: Primeiro capítulo intitulado: A Etiópia: interpretando o contexto, a sociedade e o
império, subdivido em 1.1 A Etiópia; 1.1.2 O reino de Axum, a tradição milenar e a
independência durante a partilha; 1.1.3 A questão da terra e o sistema Gabar, a
descontinuidade do poder central e o período Zemene Mesafint; 1.2 A formação da
Etiópia moderna: o Estado-nação imperial soberano, as guerras ítalo-etíopes e as
manifestações populares; 1.2.1 O contexto pré-revolucionário; 1.2.3 O Estado e a nação
na Etiópia moderna. Logo, neste capítulo inicial, foram priorizados aspectos quanto ao
regime Imperial etíope, seus elementos legitimadores, as relações entre a elite a Igreja
ortodoxa etíope e a posse de terra. Bem como, a expansão imperial e os impactos em suas
fronteiras. Enquanto o segundo capítulo de título: Os anos 1970: transformações e
continuidades na Etiópia, subdividido em 2.1 Antecedes: manifestações dos anos 1960 e
os envolvidos; estudantes, camponeses e militares; 2.2 A eclosão e os anos iniciais da
Revolução; 2.2.1 A violência, poder e unidade: associações possíveis; 2.3 As margens, as
propostas socialistas e as transformações no campo, abordou sobre os protagonistas
envolvidos nos levantes contrários ao regime imperial entre finais de 1960 e início da
década de 1970 através dos documentos históricos. Assim como, as políticas inauguradas e
seus desdobramentos após a Revolução em 1974, como os levantes regionais e separatistas
e as disputas pelo poder central relacionadas e descritas nas fontes. Por fim, no terceiro, e
capítulo final desta monografia: O que trouxe a Revolução? Foi analisado o que os
documentos argumentaram tanto sobre o período, quanto as propostas do regime militar,
157
158

Original: Provisional Military Administrative Council - PMAC
Original: Tigrayan People’s Liberation Front - TPFL
56

em conjunto dos conceitos e propostas teóricas da história política africana, especialmente
aqueles sobre o contexto revolucionário etíope.
Isto posto, para que possamos trabalhar o contexto revolucionário da Etiópia no
século XX, precisamente entre os anos 1974 a 1991, exploramos os seguintes documentos
históricos: a fonte principal desta pesquisa, o relatório político do Partido Revolucionário
do Povo Etíope159 intitulado The truth about the EPRP160 escrito em 2006 por membros do
partido que narram a formação do grupo nos anos 1970, e seu envolvimento com a
revolução de 1974; outro documento histórico analisado foi o artigo Protest in Ethiopia161,
publicado em 1972 e escrito pelo historiador Gildas Nicolas enquanto lecionava na Etiópia,
sobre o contexto dos anos 1960 no país, e as manifestações contrarias ao regime imperial
em curso naquele período. Para além desses documentos, estudamos o ensaio de Addis
Hiwet escrito em 1976, de título From Autocracy to Bourgeois Dictatorship162; nos
baseamos também no texto de 1979 do pesquisador Michael Chege, The Revolution
Betrayed: Ethiopia 1974-9163, por fornecer uma perspectiva sobre a revolução, durante seu
curso; do mesmo modo que o livro To kill a generation – The Red Terror in Ethiopia 164
com autoria de Babile Tola, publicado em 1989, que analisa a revolução e o envolvimento
do movimento estudantil etíope ao longo dela, já nos anos finais, contudo, anterior ao seu
fim. O levantamento deste material, em conjunto com a bibliografia estudada, priorizou os
trabalhos de autores etíopes e aqueles escritos por autores que estiveram no país durante o
contexto estudado, tendo em vista, a extensa produção acadêmica local sobre este tema e
do período revolucionário.
Inicialmente, no primeiro capítulo deste trabalho localizamos a Etiópia no
continente africano e suas fronteiras no Chifre da África, apresentando os mapas O chifre
da África e a Arábia do sudoeste165, Divisões administrativas da Etiópia166, e por fim,
Principais grupos etnolinguísticos167. E para que fosse possível estudar as rupturas e as
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permanências advindas da Revolução, examinamos o regime imperial etíope e sua
formação durante o século XX, seus elementos legitimadores evocados pelo Negus
Neguest168 e relação com a tradição milenar cristã herdada do Reino de Axum. E, para além
disso, exploramos as divisões provinciais da Etiópia seus aspectos etnolinguísticos e as
relações com a posse e uso da terra e o sistema Gabar169 conforme suas diferenças
regionais, através, principalmente de três obras dos autores John G. Hall 170, Teshale
Tibebu171 e Paulos Milkias172 em conjunto com Getachew Metaferia. Debatemos como a
associação com a tradição milenar a legitimidade imperial e o Reino de Axum, ocorreu,
pois, Axum foi um importante reino da antiguidade, que perdurou entre os séculos III e
VII, e se desenvolveu na região norte do chifre africano, englobando terras da atual Eritreia
e as regiões norte Tigray, Gonder e Welo da atual Etiópia. E teve como religião oficial, o
cristianismo, desde os séculos III-IV. O vínculo buscando com o Reino de Axum, então, foi
tido como uma herança para a elite imperial etíope e importante por atestar a origem
sagrada dos imperadores, baseada no mito de que o primeiro imperador e fundador de
Axum, Menelik I, era filho da Rainha de Sabá, rainha etíope e conhecida por eles pelo
nome de Makeda, que em visita a Israel engravidou do Rei Salomão. Bem como para aferir
sobre o direito histórico dos imperadores e seus familiares sobre as terras da região sendo
eles colocados como os herdeiros dos primeiros cristãos, isto é, do Reino de Axum, posto
que o cristianismo é elevado a religião oficial do império etíope, mesmo que a disputa seja
acirrada em número de fiéis com o a religião islâmica. O sistema Gabar, faz referência ao
sistema de cobrança de excedentes ou tributos e recolhimento das taxas sobre as produções
agrícolas ou criação animal feitas pelo imperador ou pelos senhores aos camponeses e
pastores na Etiópia a partir dos direitos de Rist e Gult. Os direitos nomeados de Rist e Gult
referem-se as duas maneiras pelas quais é possível ter acesso e posse de terra na Etiópia.
Sendo o Rist, relacionado a terra herdada e transmitida hereditariamente, através da
reivindicação ancestral e permitido somente aos cristãos que atestam sua descendência e
parentesco. Enquanto o Gult, dado que o direito a posse da terra recai primeiramente ao
Imperador, notoriamente em regiões anexadas ao território, ele transmite o direito, não a
detenção da terra, mas sobre a produção e cobrança de taxas dos camponeses daquele
campo cedido. Escritores como Teshale Tibebu e Messay Kebede 173, além da fonte escrita
por Michael Chege, argumentam que o sistema Gabar definia a estrutura social da Etiópia.
Outros autores como Saheed Adejumobi174 e Paulo Fagundes Visentini175, em seus estudos
quanto a sociedade imperial etíope, associam a questão da terra, elementos religiosos, as
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relações de poder da elite do Império entre líderes locais donos de terra, considerando que
esses fatores foram apresentados como constitutivos de relações feudais entre o poder e a
terra na Etiópia.
Em sequência, partimos para o debate quanto a independência da Etiópia durante
colonização do Chifre da África e das guerras coloniais ítalo-etíopes 176, especialmente a
segunda, debatendo as consequências da colonialidade para a Etiópia conforme o estudo de
Aregawi Berhe177. Para entendermos, com isso, a construção da Etiópia moderna como um
Estado soberano e territorialmente definido juntamente com o processo da expansão
colonial e etíope no Corno africano ao longo do século XX. Do mesmo modo que as
políticas inauguradas pelo Imperador Haile Selassie após 1950, que visavam a formação de
um aparato estatal etíope moderno, capaz de assegurar sua autonomia política frente aos
demais Estados-Nação modernos em desenvolvimento na África e as potências europeias 178
como parte do contexto pré-revolucionário etíope. Nesse sentido, a primeira parte deste
estudo, analisou os elementos da sociedade e da política etíope que foram transformados
com a revolução, especialmente quanto as legitimidade, educação e posse da terra, além de
pontuar características e hierarquias relacionadas a questões regionais e etnolinguísticas
que mantiveram-se durante o regime revolucionário.
O segundo capítulo, buscou traçar os antecedes da Revolução, ou seja, as
manifestações dos anos 1960 e o envolvimento dos estudantes, camponeses e militares,
entendendo de que maneira as reformas modernizantes do regime imperial foram
vivenciadas por esses setores da sociedade etíopes, através da análise dos documentos
históricos estudados nesta pesquisa, escritos por Gildas Nicolas, Addis Hiwet e pelo
partido EPRP. Isto posto, foi examinada a eclosão da Revolução em setembro de 1974, e os
anos iniciais do regime provisório militar inaugurado com ela, e as manifestações de
estudantes, especialmente os envolvidos no partido EPRP, que demandavam a formação de
um regime popular e não militar na Etiópia após-1974. Ainda em 1974, o governo
revolucionário promulga a linha socialista ou comunalista179 do novo Estado etíope, a
reforma agrária com a socialização das terras agricultáveis e urbanas de todo o território.
Foram criadas as unidades administrativas urbanas chamadas de Kebeles e as rurais,
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nomeadas Associações Campesinas, que substituíram as estruturas imperiais e os líderes
locais – partes da antiga elite –, por chefes militares. Foi lançada, também, a campanha de
alfabetização conhecida como Zemecha que enviou para mais de 400 sub-regiões do país
professores e estudantes etíopes para ensinarem aos habitantes, não só o letramento, como
hábitos modernos de higiene, bem como, sobre a revolução em andamento na Etiópia. O
deslocamento de discentes e docentes para zonas do interior do país, foi interpretado como
uma maneira de desmembrar grupos, que como o partido EPRP, estavam disputando pelo
poder central da Etiópia, após a revolução. O conflito armado entre o exército e membros
do movimento estudantil, no entanto, foi inevitável, dado a contínua centralização do poder
entre os militares, e a repressão de dissidências. Assim, os anos de 1976 a 1978 foram
marcados por terror, violência e assassinatos, promovidos por ambas as partes – militantes
e militares –, com distintas proporções. E buscando significar o uso da violência na disputa
pelo poder, esmiuçamos as associações e justificativas elencadas nos documentos
históricos analisados nesta monografia sobre esse tema.
Para além dessas disputas internas entre os estudantes e militares, o governo
provisório etíope enfrentou, também, tropas da Somália que invadiram a Etiópia, na
fronteira entre os dois países no deserto do Ogaden, intencionando anexar as regiões
etíopes onde povos da etnia somali habitavam, para uma ampliação do Estado-nação da
Somália que acompanhasse a ocupação do território do chifre africano, pela população da
etnia somali. Essa invasão gerou a Guerra do Ogaden, entre 1977 e 1978 que marcou o
início do apoio militar, comércio de armas e aproximação política entre a Etiópia
revolucionária e a Rússia Soviética, o que influenciou também, na adesão por parte do
governo etíope da ideologia do marxismo-científico.
Os desdobramentos da intensa luta pelo aparato estatal na Etiópia, inauguram os
anos 1980 como um período de relativa estabilidade para o regime provisório nas regiões
urbanas, especialmente na capital, dado o intenso uso da violência e repressão.
Simultaneamente, as margens do território, convulsionavam em movimentos separatistas.
Isto pois, as propostas socialistas e as transformações no campo decorrentes da reforma
agrária, não foram acompanhadas de investimentos do governo para a realização delas,
igualmente em material e ferramentas para os trabalhadores do campo e para os indivíduos
envolvidos na Zemecha. Neste cenário, então, ao passo que os estudantes, professores e
trabalhadores assalariados perderam seu espaço na disputa política, as frentes de libertação
de grupos étnicos e regionais ganham maior peso e força na luta contra o regime militar.
Diante disso, as medidas propostas pelo governo etíope como a criação em 1984 do Partido
dos Trabalhadores da Etiópia180, e posteriormente, a proclamação da República Popular da
Etiópia e a primeira Constituição após a Revolução, em 1987, foram interpretadas nos
documentos estudados, como maneiras do Estado transformar aspectos organizacionais da
política e ampliar seu domínio sobre as regiões periféricas, mantendo o domínio militar, e
o aparato do Estado como uma ferramenta de controle. Logo, o segundo capítulo deste
trabalho, apresentou a revolução e o contexto revolucionário conforme a argumentação e
propostas contidas nas fontes históricas investigadas.
Partindo das medidas propostas pelo regime revolucionário, das disputas entre o os
militares e o Partido Revolucionário do Povo Etíope, bem como, dos levantes separatistas
relacionados no capítulo anterior, a terceira parte desta pesquisa, buscou esmiuçar como
cada grupo envolvido na Revolução percebeu e se relacionou com esse acontecimento.
Pontuando a formação de partidos e grupos políticos, como o EPRP, de frentes de
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libertação, como a do Povo Tigray e do Povo Eritreu, do mesmo modo que a ocorrência da
Guerra do Ogaden, tendo em vista o contexto etíope após 1974. Entendendo que as
discordâncias entre esses grupos de oposição e o governo militar, expuseram uma
perspectiva quanto a revolução e seus desdobramentos no país. Dessa maneira, o terceiro
capítulo buscou compreender e indagar certos argumentos e colocações trazidas pelas
fontes analisadas no segundo capítulo, debatendo-os com as produções acadêmicas atuais
da história política africana, de Randi Rønning Balsvik 181, Messay Kebede182, Pietro
Toggia183, Dessalegn Rahmato184, Gebru Tareke185 e Andargachew Tiruneh186. Dado que,
desta forma, a escolha da bibliografia sobre o tema foi motivada por fornecer conceitos,
propostas teóricas e metodológicas que apresentam maneiras de se interpretar, refletir e
compreender a Revolução de 1974, seus desdobramentos e os agentes históricos
envolvidos.
Finalizando esta pesquisa, a conclusão que chegamos após sua elaboração, reflete
na proposta de repensar as continuidades e transformações advindas da Revolução de
1974. Pois, se consideramos a reforma agrária promovida em 1974 e os aspectos referentes
a posse e ao direito sobre a terra existentes durante o regime imperial, podemos aferir
quanto uma mudança drástica. Dado que alterou toda a estrutura e organização da política,
sociedade e economia no que tange a produção agrícola e a vida no campo ao colocar fim
no sistema Gabar. Ademais, as campanhas Zemecha inauguraram um novo contato entre o
governo e suas medidas em relação as populações campesinas, bem como, secularizou o
ensino no país e afastou a Igreja das relações e legitimidade do governo. No entanto,
fatores quanto a participação popular na política, liberdades individuais, direitos as
nacionalidades que buscam por independência do governo etíope – como o caso Eritreu e
Somali – foram observados como elementos que aproximaram a política revolucionária da
imperial, traçando uma possível continuidade entre os regimes.
A proposta desta pesquisa, portanto, buscou explorar a revolução e as disputas em
torno dela, bem como, as rupturas que ela acarretou, na organização estatal, social e
econômica etíope. Refletindo, à vista disso, uma maneira de se percorrer e analisar o
período após a Revolução de 1974, em conjunto da formação da Etiópia moderna e dos
Estados-nação no continente africano. Propondo nesta pesquisa, um estudo em compasso
com as produções da historiografia africana contemporânea, igualmente, de produções
sobre a história política em África, como as obras de Jean-François Bayart187, Ashis
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Nandy188, Achille Mbembe189 e Veena Das e Deborah Poole190. Por nos terem fornecido
ferramentas teóricas para o estudo sobre os conceitos de Estado, nação, margens, centro, e
a violência política, e quanto as relações entre sociedade, governo e economia. Assim
como, a terra e religião, as diferenças etnolinguísticas e suas repercussões na unidade
territorial nacional no contexto da Etiópia do século XX.

188

NANDY, Ashis. The State: The fate of a concept. In: The Romance of the State: and the
fate of dissent in the tropics. Oxford University Press, 2007, p.1-14.
189
MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrição. Estudos afro-asiáticos, v. 23,
n. 1, p. 171-209, 2001.
190
DAS, Veena; POOLE, Deborah. State and its margins: comparative ethnographies. In:
Anthropology in the Margins of the State, 2004, p. 3-33.
62

AVE LIBERTAS: DISCURSO SOBRE A ABOLIÇÃO DA ESCRAVIDÃO NOS
PERIÓDICOS DEZENOVE DE DEZEMBRO E GAZETA PARANAENSE NO ANO
DE 1888.
Autora: Juliane Bernardes da Silva
Orientador: Hector Hernandez Rolando Guerra
Palavras-chave: Abolição, libertos, Curitiba
A presente monografia procura analisar os discursos em torno do processo de
Abolição e pós-Abolição, na cidade de Curitiba. A Abolição da escravidão viria a alterar
não só a dinâmica das relações no âmbito do trabalho, mas também toda a estrutura social
já estabelecida. Sendo assim, foram analisados artigos selecionados dos periódicos
Dezenove de Dezembro e Gazeta Paranaense, publicados no decorrer do ano de 1888.
A motivação para a pesquisa se deu pois ouvimos desde criança, principalmente
no ambiente escolar, que o desenvolvimento da cidade de Curitiba deve-se quase que
essencialmente à imigração dos europeus, que somos um povo herdeiro de culturas tidas
como superiores, e que devido a essa imigração somos mais privilegiados que outras
regiões do país, ou seja, já nos primeiros anos de alfabetização somos levados a nos
identificar com uma Curitiba branca e europeia. O que se pretende nesse trabalho não é
negar a importância dos imigrantes europeus para o desenvolvimento do Paraná ou de
Curitiba, longe disso, pois sabemos o quanto imigrantes de diversos países europeus foram
responsáveis pela ocupação e desenvolvimento do território até poucas décadas atrás.
Sendo assim, a pesquisa aqui desenvolvida tem por objetivo compreender como o discurso
modernizador, embasado em instituições e ideias racistas, provocou a naturalização da
violência contra a população negra, sua marginalização geográfica e o ocultamento da sua
participação enquanto sujeito histórico na construção da identidade de Curitiba. Portanto,
têm-se como base a obra de autores que trabalham a história da escravidão e da população
negra, principalmente, no Paraná e também em outras localidades do país, para
compreender não só a violência que essa população sofreu, bem como a violência que
ainda sofre.
Sendo assim, a fim de compreender a construção desses discursos, num momento
em que a palavra de ordem era modernizar e civilizar, a pesquisa foi dividida em quatro
capítulos. No primeiro capítulo aponta-se o referencial teórico utilizado. Além dos autores
que trabalham com a questão da escravidão e do processo de abolição no Paraná e no
Brasil, que são apresentados e discutidos no decorrer dos capítulos, neste primeiro
momento optamos por desenvolver o conceito de modernidade a partir de autores póscoloniais, pois propiciam um novo olhar para a questão da modernidade, já que esse é um
discurso presente nas falas de personagens históricos não só da Curitiba do século XIX,
mas é também extremamente atual. Existe um padrão modernidade a ser seguido e poucas
vezes se discute como esse padrão foi estabelecido, quais suas consequências e pretensões.
O filósofo argentino Enrique Dussel no livro 1492: o encobrimento do outro191
aponta como o período dos “descobrimentos” foi o momento histórico no qual a Europa
passa a se afirmar como potência mundial e a partir de então uma nova rede de relações
passa a ser estabelecida. A colonização propiciou a construção do eu em contraposição ao
outro, da civilização versus a barbárie. Uma nova forma de configurar o mundo se fez
através de diversas violências, violência consciente e legitimada por um discurso pautado
pela ideia de que a colonização levaria à civilização as mais diversas regiões do mundo.
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Outro autor, Walter Mignolo, em A colonialidade de cabo a rabo192 aponta como a
colonização criou um novo, um imaginário eurocêntrico que apagou e desconsiderou
outras formas de organização social. O autor ressalta que esse “mundo/moderno colonial
estabeleceu as bases do colonialismo interno que atravessou todo o período de formação
nacional, tanto na América ibérica como na América anglo-saxã”193. De acordo com essa
afirmação é possível dizer que o colonialismo cristalizou o imaginário europeu como
aquele a ser alcançado, seja pelos europeus que aqui se estabeleceram. Embora já não
considerados europeus de fato, essas elites “criollas”, continuaram pautando suas ações a
partir desse ideário europeu, principalmente no que se refere a construção de identidade, o
que pode explicar maior predileção por imigrantes europeus para as regiões da América a
partir do século XIX; ou pela nova estrutura social que estava se formando depois da
colonização. Sobre a estruturação de um imaginário moderno Santiago Castro-Gómez em
Ciencias sociais, violência epistêmica e o problema da “invenção do outro” 194 diz que
cabe ao Estado criar mecanismos que possibilitem uma organização racional pautada na
ciência e, consequentemente, utilizar os meios necessários para que essa organização seja
respeitada por todos, sendo assim, o uso da violência pelo Estado seria legitimado. O autor
aponta, a partir do conceito de colonialidade do poder de Quijano, como “as noções de
“raça” e “cultura” operam como um dispositivo taxonômico que gera alteridades. O
colonizado aparece assim como o “outro da razão”, o que justifica o exercício de um poder
disciplinar por parte do colonizador”195. Já Aníbal Quijano196 em Colonialidade do poder,
eurocentrismo e América Latina, nos ajuda a compreender como a questão racial foi
também parte importante no processo de estruturação do colonialismo e desenvolvimento
do sistema mundo/moderno. Discorre como o processo de naturalização de inferiorizar o
outro a partir de suas características fenotípicas, foi “fundamental para a distribuição da
população mundial nos níveis, lugares e papeis na estrutura de poder da nova sociedade”197.
O que o autor ressalta a esse respeito é a novidade implementada a partir da colonização,
pois é a partir de então que a modernidade como a conhecemos se estrutura, já que se
procurou criar um padrão global de relações pautadas na colonialidade do poder, no
capitalismo e no eurocentrismo.
No segundo capítulo faz-se uma breve contextualização da situação social,
política e econômica da Cidade de Curitiba nas últimas décadas do século XIX. No que se
refere a construção da modernidade Curitiba no final do século XIX e início do século XX,
ela se assemelha a outras capitais brasileiras. Tendo como modelo principalmente a capital
francesa, as elites políticas e econômicas brasileiras buscavam um novo modo de
organização urbana e social. E, através dessa busca, pode-se verificar como aquela retórica
modernizante citada acima, foi amplamente difundida, tanto para justificar a exclusão
daquele que era considerado o outro, o estrangeiro, como na estruturação de mecanismos
de vigilância e enquadramento social, evidenciando o padrão racial dominante. Existia, de
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acordo com o que nos apresenta Clóvis Gruner no artigo As letras da cidade ou quando a
literatura inventa o urbano – leitura e sensibilidade moderna na Curitiba da Primeira
República198 a necessidade de superar a vida no campo, a natureza, as características do
cotidiano rural. Em contraposição era preciso estar aberto às inovações, a mecanização das
indústrias, a novas formas de sociabilidades, ou seja, a palavra de ordem era inovação. Para
além de uma modernização industrial e de comportamento, a partir da segunda metade do
século XIX as instituições políticas e jurídicas também procuraram se adequar a uma nova
ordem. O modelo imperial de governo passou a ser questionado, assim como as relações de
trabalho, os embates pelo fim da escravidão, a necessidade de ocupar o território. O debate
em torno de um projeto de nação se dava em diversas frentes.
Lilia Moritz Schwarcz, no texto As marcas do período199 ao discutir as
transformações que estavam ocorrendo nas cidades brasileiras, em especial no Rio de
Janeiro, aponta o fim da escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, como sendo
fundamental no processo de reestruturação da cidade. Schwarcz aponta que, além do
planejamento urbano, havia uma necessidade em superar a escravidão, “liberar-se do
isolamento e acreditar na promessa da inclusão e da mobilidade ascendente” 200 Diante de
tais transformações, as elites, ao pensar um novo modelo de cidade, procurava afugentar o
passado escravocrata buscando desenvolver novas sensibilidades que rompessem com a
natureza, com o campo, com o que era considerado ultrapassado. Era necessário acobertar,
cortar os vínculos com o passado escravocrata. Contudo, não estavam dispostas a perder
privilégios ou ceder espaço para esse novo contingente populacional.
O fim da escravidão não resultou para todos os libertos em inserção na sociedade,
novas oportunidades ou a possibilidade de deixar o estigma da escravidão no passado.
Muito pelo contrário, novas formas de opressão e violência foram se desenhando e
continuando a deixar a população negra à margem201.
O desenvolvimento do Paraná, mas principalmente da região de Curitiba a partir
da segunda metade do século XIX, pode ser compreendido por diversas perspectivas,
contudo, a análise desenvolvida nesse trabalho será feita tendo em vista dois eventos. O
primeiro diz respeito à emancipação política da Província do Paraná, e o segundo refere-se
ao crescimento expressivo da produção da erva-mate. Partindo dessas duas questões que,
embora não tenham sido as únicas, mas foram importantes para o desenvolvimento urbano,
intelectual e político da cidade de Curitiba202. A elite letrada e econômica procura
condicionar o espaço urbano e as relações sociais a fim de morigerar a sociedade através
do trabalho, e nesse sentido cabe ressaltar que não só o comportamento dos escravos sofre
vigilância, mas também os libertos e toda a população pobre, que passa a ser ainda mais
rechaçada e excluída da cidade e das transformações pelas quais ela estava passando.
Ainda que o segundo capítulo dessa monografia tenha sido construído de forma
segmentada, apresentando aspectos da cidade em seções, é importante ressaltar que
entendemos que esses aspectos estavam todos interligados e sendo experimentados e
vivenciados simultaneamente, ainda que não da mesma forma, por todas as pessoas que
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viviam em Curitiba. O mesmo podemos dizer a respeito da população escrava ou de cor
que se encontrava na cidade. E, tendo em vista a eminente abolição da escravidão,
podemos afirmar que o processo de gestação de modernização em Curitiba foi também
pensado para enquadrar essas pessoas num novo modelo de sociedade, no qual suas
subjetividades ou perspectivas de ordenamento social não iriam ser levadas em
consideração.
Eduardo Spiller Pena em O jogo da face203 apresenta estudo quantitativo de
extrema importância que traça um panorama da população escrava na então Comarca de
Curitiba. Utilizando diversas fontes, o autor problematiza a pouca relevância que até
recentemente a historiografia dispensava ao sistema escravista no Paraná e que,
infelizmente, acabou disseminando no senso comum a ideia de que no Estado, mas
especialmente em Curitiba, não houve trabalho escravo. Pena afirma que a média de
escravos entre os senhores girava em torno de 1 a 4 cativos. Isso significa que a posse era
ampla, muitos senhores com poucos escravos 204. Contudo, é importante ressaltar que a elite
ervateira possuía grandes plantéis de escravos, alguns senhores possuíam mais de 30 deles
empregados na produção do mate, desde a colheita até o processamento na indústria e
transporte. Se comparado com outras regiões este número pode parecer inexpressivo,
porém, dentro de uma cidade pequena, mas que vivia um momento de forte imigração
europeia, a participação de cativos no cotidiano era significativa e essencial para o
desenvolvimento da capital, que a partir da segunda metade do século XIX passa a
concentrar a maior parte da produção da erva mate205. Tendo em vista a distribuição e posse
dos escravos na região de Curitiba, podemos afirmar que estas pessoas se encontravam
diluídas entre a população livre e liberta. Evidentemente isso não significava viver da
mesma forma, mas ao desempenhar diversas funções no meio urbano, os escravos
conseguiam obter uma mobilidade maior que aqueles que vivam em fazendas afastadas206.
Ao analisar os dados e informações que Spiller Pena apresenta sobre a população escrava
em Curitiba207, seja no que se refere à faixa etária (grande número de escravos com idade
entre 15 e 36 anos), distribuição das funções por sexo, às tarefas desenvolvidas, região de
origem (poucos vieram do continente africano – o que é significativo, já que o porto de
Paranaguá recebeu ilegalmente muitos escravos depois da Lei Eusébio de Queirós) ou cor,
podemos compreender melhor como se davam as relações sociais em Curitiba, tendo em
vista a não só a não concentração de escravos, mas também como se configurava a cidade.
No terceiro capítulo encontra-se a descrição das fontes que serviram de base para
pesquisa. Foram selecionados artigos dos periódicos Dezenove de Dezembro e Gazeta
Paranaense publicados no decorrer do ano de 1888. As edições consultadas fazem parte do
acervo digital da Biblioteca Nacional, o que facilitou o acesso as fontes. Ainda a respeito
da descrição das fontes, optou-se por manter a ortografia original, o que não compromete
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em nada a inteligibilidade do texto. A escolha para análise dos artigos publicados no
Dezenove de Dezembro assim como os da Gazeta Paranaense, ocorreu devido a maior
circulação e alcance dos artigos publicados nesses periódicos. Assim como pelo
posicionamento político dos dois jornais, já que o primeiro figurava como órgão do Partido
Liberal e o segundo como órgão do Partido Conservador e também pela regularidade
online das edições.
Destacamos no presente resumo as temáticas centrais dos artigos selecionados:
Inexpressividade da presença de escravos tanto na Província do Paraná, assim como na sua
capital; uma possível antecipação da Abolição na Província como meio de redenção moral
e o pouco efeito que o fim do trabalho escravo faria a economia; encaminhamento e
enquadramento do liberto enquanto elemento novo na sociedade livre; casos de violência
praticados por negros em outras regiões e publicados pela imprensa paranaense; trabalho
como moralizador; ideias de opositores a Lei de 13 de Maio; tensão e debate em torno do
protagonismo em relação a Abolição entre liberais e conservadores.
Finalmente, o quarto capítulo traz reflexão sobre os discursos em torno do
processo de Abolição, principalmente sobre o liberto e o que estava sendo dito a respeito
desse novo sujeito que deveria ser enquadrado “na sociedade livre”. Celia Maria Marinho
de Azevedo em Onda negra, medo branco208, ao propor o debate em torno da transição do
trabalho escravo para o trabalho livre, nos ajuda a compreender como esse período de
mudanças foi turbulento. A autora aponta como a sociedade foi construindo um discurso
em que colocava o indivíduo negro à margem, identificava no recém liberto um criminoso
em potencial e avesso ao trabalho, e como o imigrante foi apontado como a solução tanto
para suprir o novo mercado de trabalho livre, como para branquear a sociedade. As
questões apontadas pela autora na cidade de São Paulo, na qual o número de cativos foi
significativamente maior do que em Curitiba, nos ajuda a compreender como o processo de
abolição causou alvoroço e, embora não tenha sido vivenciado em todas as regiões da
mesma forma, algumas situações e discursos se repetem, principalmente no que se refere a
construção de uma unidade nacional, já que o liberto não era, até então, considerado parte
constitutiva da sociedade. Ou seja, era preciso enquadrar esse novo sujeito numa dinâmica
social em que ele, o liberto, já não estaria mais em posição de desigualdade, ainda que no
campo jurídico e civil.
As reflexões em torno de construção de modernidade e do enquadramento desse
novo sujeito na sociedade, o liberto, também são construídas nesse quarto capítulo,
buscando desenvolver a análise das fontes a partir dos conceitos desenvolvidos por Dussel,
Mignolo, Castro-Gómez e Quijano.
Entre as ideias correntes mais disseminadas no senso comum, a que afirma que
não houve escravidão em Curitiba ou sua quase nulidade e, consequentemente, a
contribuição de negros na cultura curitibana seria praticamente inexistente, já que não
teriam estado presentes na constituição da cidade, é comum ainda nos dias de hoje.
Felizmente, existem diversos autores que estão buscando desmistificar a ausência de
escravos em Curitiba e em outras regiões do Paraná, procurando não apenas abordar o
trabalho escravo, mas também a sua efetiva participação na economia e política, além das
redes de solidariedade e sociabilidades que se formaram nas diversas regiões do estado.
Entre os clássicos podemos citar Octavio Ianni (1962), Brasil Pinheiro Machado (1963),
Marcia Campos Graf (1981) e Carlos Roberto A. dos Santos (1976). Assim como a
produção atual do conhecimento vem também tomando proporções significativas, seja em
monografias, dissertações ou mestrados. Trabalhos como o de Jorge Luiz Santana (2013),
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Thiago Hoshino (2013), Franciele Pereira do Nascimento (2016), são significativos e
importantes para repensarmos a história de Curitiba.
Sendo assim, no decorrer do desenvolvimento da presente monografia, o
que se pretendeu foi buscar compreender como o discurso, aqui privilegiamos os
publicados em jornais de maior circulação na capital da Província, foi sendo construído e
estabelecendo as formas de relação e condicionamento do comportamento de uma parcela
da população que, até a Lei de 13 de Maio de 1888, era considerada o outro, o estrangeiro,
aquele a ser enquadrado na sociedade, mas que ao mesmo tempo deveria permanecer na
marginalidade. E, para além de perceber como esse discurso modernizador foi sendo
cunhado, cabe ainda pontuar o quão atual ele é. Seja através de práticas violentas por parte
de instituições governamentais, ou através de frases disseminadas no senso comum, como
a que diz: Curitiba, a capital europeia do Brasil.
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DE KHARTUM A JUBA: A PRODUÇÃO DE DISCURSOS SOBRE POLÍTICA E
SOCIEDADE SUDANESA E SUL SUDANESA NOS CARTUNS DE KHALID
ALBAIH (2005-2015)
Autora: Suellen Carolyne Precinotto.
Orientador: Hector Guerra Hernandez.
Palavras-chave: Khalid Albaih; conflitos políticos; representação.
Em julho de 2011, como resultado de um referendo previamente agendado pelo
Comprehensive Peace Agreement de 2006, o sul do Sudão separou-se do norte,
conformando o Sudão do Sul. Os “conflitos recentes” que se desenrolam entre as duas
regiões estão inscritos em “estruturas persistentes”, que expõem a complexidade dos dois
países e ajudam a entender o quadro atual, fruto de uma narrativa que remonta a um longo
processo histórico.209 Com base nisso, o presente trabalho busca traçar uma análise da
produção de discursos a respeito da política e sociedade sudanesa e sul sudanesa,
especialmente no que tange os conflitos recentes entre o estado do norte e o do sul.
A historiografia torna evidentes alguns importantes elementos a respeito das
teorias recorrentes, tanto no que diz respeito ao período colonial como aos estados atuais:
os legados coloniais, a essencialização das identidades, pautada na delimitação das
fronteiras do estado; a sustentação de divisões em grupos étnicos estanques e politicamente
opostos, as implicações políticas e sociais contemporâneas ao estado genocidário, entre
outros.210 Entretanto, a categorização dos habitantes da região é bastante anterior ao
colonialismo inglês. Sua potencialização remonta à incursão egípcia, com a Turkiyya
(1820-1881), e posteriormente com a Mahdiyya (1881-1898).211 A última foi um período de
complexo cruzamento histórico-cultural, e de interseção de diferentes realidades políticas,
articuladas em torno de três eixos: fé, guerra e escravidão. 212 Isso levou à constituição de
um estado que produziu ele mesmo diferentes categorias de sujeitos, influenciando a
dinâmica da sociedade sudanesa.213 Mahmood Mamdani cita os processos de racialização e
tribalização, que contribuem para a utilização do argumento que coloca a violência atual
em aspectos de diferenciação racial, com a oposição “árabes de pele clara”/“negros
africanos”, além da divisão daí proveniente naquilo que chama de identidades tribais.214
A produção e profusão de políticas identitárias é uma das consequências impostas
pelo estado-nação moderno, a exemplo das problemáticas de identidade étnica e cultural
reproduzidas dentre povos sudanesas com o advento do colonialismo britânico. Quanto
mais plural, maior é o poder das formas de autoridade destinadas a manter a ordem da
nação e afastar quaisquer possibilidades de desarticulação da ordem. Exemplo disso é a
suposta valorização das formas de autoridade autóctones. 215 Entretanto, observa-se que a
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etnicidade não pode representar, por si só, um ponto de referência fixo para os campos
políticos pós-coloniais, porque ela se refazendo constantemente. 216 Desta forma, o estado
moderno africano se torna tanto articulador da violência como das maneiras que acredita
ser a solução para ela.217
Alison Ayers aponta um importante fenômeno recorrente na análise sociopolítica da África: a caracterização da violência e da guerra como
internas, encerradas no termo “guerra civil”. No entanto, interroga as explicações ortodoxas deste conceito no caso sudanês, apontando para outros elementos
igualmente importantes, como os aparatos do governo colonial que reproduziram e politizaram fraturas nas relações sociais; o papel da geopolítica em
exacerbar os conflitos pelo Sudão, particularmente durante a Guerra Fria e a Guerra ao Terror; e por último os termos de incorporação do Sudão na economia
capitalista global.218 Assim, a autora atesta que a violência política é constitutiva da condição neocolonial dos dois países e de sua inserção marginal no
sistema capitalista mundial. Para Jean Bayart, a colonização enquanto sistema de “articulação sincrética” entre colonizadores e colonizados, perpetuou
estratégias políticas de extraversão, dando aos chefes autóctones possibilidades novas de criação e manutenção do poder. 219 Os reflexos das consequências
dessas políticas podem ser observadas na estruturação do poder atual nos estados aqui discutidos, uma vez que a manutenção do poder é justificada, muitas
vezes, debruçada sob o argumento de herança tradicional.

Nesse sentido, é preciso lembrar a violência do estado enquanto instrumento de
dominação e controle, tal como a exacerbação dos poderes deste estado e a militarização
dos conflitos. Achille Mbembe discute a soberania como sendo o poder e capacidade de o
estado “decidir quem pode viver e quem deve morrer”.220 No mesmo sentido, Veena Das e Deborah
Poole discutem a possibilidade de uma antropologia das margens a fim de compreender as estratégias através das quais os estados-nação modernos regulam,
controlam e segregam populações, territórios e vidas.221 Importantes conceitos para as autoras são os de legibilidade e ilegibilidade, que apontam para a
ideia de que os estados e suas margens estão em constante interação. P

ercebem, então, a violência em uma relação
operacional com as funções de instauração de ordem que exerce o estado, e em
consonância com as noções de controle e autoridade.222 Ainda no que diz respeito ao
padrão do estado liberal moderno ocidental, Arjun Appadurai aponta para o aumento da
violência sistemática no século XX relacionada a inúmeros motivos. Neste ponto, é
fundamental a figura das minorias, constituída, de acordo com o autor, a partir de um
processo de globalização em escala mundial, cujos projetos e doutrinas resultam no
desencadeamento de desigualdades, instituídas pela liberdade 223 de uns em detrimento da
de outros. Para Appadurai, os problemas produzidos pela globalização estão ligados à
lógica de um ethnos nacional, no qual a soberania da identidade de um grupo – religioso,
linguístico, racial,224 é ameaçada pela existência de outro. Esta lógica gerou práticas de
violência persistentes sob a forma de etnocídios e genocídios, 225 a fim de sanar o que o
autor chama de ansiedade da incompletude.226 O antropólogo cita o caso sudanês como
exemplo das condições fornecidas por “líderes criminosos” e “redes de comércio ilícito”
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para a elaboração de contextos nos quais o genocídio aparece como saída para o problema
nacional.227
Como fontes para discutir as questões elencadas anteriormente, o segundo
capítulo fornece uma leitura da obra do cartunista sudanês Khalid Albaih. Foram
selecionados um total de doze cartuns, datados de 2009 a 2015, que abordam diferentes
temas. Pensando a atuação do artista em função de sua inserção histórica enquanto agente
político sudanês, e também a partir da recorrência de certos temas na totalidade de sua
produção, dividimos a análise em cinco eixos. Com isso, procuramos analisar a produção
de Khalid Albaih especialmente no que diz respeito às relações entre Sudão e Sudão do
Sul, com enfoque no papel do autor enquanto tradutor ou mesmo produtor de
representações.
O primeiro eixo, “choque de identidades”, traz cartuns que tratam das múltiplas
identidades sudanesas, que têm sido consideradas secundárias enquanto agentes políticos,
atualmente espelhando-se no processo de construção do estado e na busca por
representatividades democráticas. De acordo com Ibrahim Ali, a divergência entre os
governos do norte e sul, com o regime islâmico em oposição ao sul e a outros elementos
não religiosos de ambas as sociedades, acabam por reforçar o elemento “tribal” em
questões políticas e constituintes, como por exacerbar o problema da etnicidade e das
diferenças religiosas nestas sociedades, que são multiétnicas.228 A complexidade das
problemáticas aumenta se considerarmos as recorrentes subjugações dos atuais países do
Sudão e Sudão do Sul a impérios e governos, acrescida de sua localização geográfica –
tanto em relação ao fluxo de migrações como em relação a aspectos climáticos – e do
paradigma entre modernidade e tradição.
O segundo eixo retrata a competição intra-elite no centro e a luta pela consolidação
do estado, o qual, segundo Ali, evoca a afirmação de que a partir da independência,
sucessivos governos no Sudão mantiveram e reproduziram as divisões coloniais,
utilizando-se disso para o alcance e consolidação de objetivos políticos, tornando essas
estratégias mecanismos da política partidária e da luta pelo poder. 229 Desde 1980, os
partidos de base socialista e islâmica consideravam essas divisões prejudiciais, uma vez
que funcionavam como obstáculo para a angariação de uma maioria eleitoral. Assim,
optavam pelo sistema de partido único, apontando-o como a maior possibilidade de reunir
o povo sudanês, dividido pelos partidos políticos de maior notoriedade. São destaques
desse período o SPLM, representando a base socialista, e o NIF, Frente Nacional Islâmica.
Hoje, a máscara da política pluripartidária funciona, no Sudão, como meio de garantir a
hegemonia do governo corrente. O mesmo vale para o governo do Sudão do Sul, que
através do discurso de autonomia e autodeterminação se consolidou nos mesmos moldes da
política do norte.
O terceiro eixo trata da desigualdade e exploração econômica centro/periferia, o
que Fluehr-Lobban, Lobban Junior e Voll observam principalmente no início da década de
1990, com o complexo central do Sudão composto por três regiões: a capital Khartum,
Khartum Norte – área industrial e residencial – e Omdurman, a cidade comercial
tradicional.230 Os dados apontam para uma concentração de recursos nesta região, o que,
em grande parte, culminou na reprodução da desigualdade entre norte e sul, denunciada
pelos grupos secessionistas do sul durante todo o período que antecedeu a separação. Desse
modo, e devido ao grande crescimento urbano, a região passou a controlar virtualmente o
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comércio do país, desde o momento da independência, em meados da década de 1950. 231
Segundo de Waal, a questão centro/periferia pode ser combinada com a análise da luta pela
consolidação do estado, na medida em que permite construir um modelo de barganha
política que explica a combinação crônica de instabilidade política no centro, e
desigualdade e violência extremas em suas margens, garantindo um estado que delineia
suas margens a fim de sustentar sua própria continuação. 232 A temática da exploração
econômica e consequente desigualdade centro/periferia é recorrente no trabalho de Khalid
Albaih, o centro comumente simbolizado pelos representantes do governo, e a periferia
pelo indivíduo sudanês.
O quarto eixo retrata a forma com que as elites do centro buscam controle dos dois países através da exploração
dos recursos naturais da periferia, além do consequente des
mantelamento do governo nas margens. De Waal afirma que os
focos são o petróleo, terras férteis e mão de obra; ou seja, as elites obtêm lucros advindos das províncias, mas investem capital somente no centro. 233 Com
base nessa perspectiva, os conflitos têm sido sustentados por mecanismos violentos de aproveitamento de lucros e de controle, subjugando comunidades,
destruindo suas possibilidades de organização independente e suas distintas identidades étnicas. De Waal atenta que os governos do norte e do sul têm,
deliberadamente, derrubado quaisquer mecanismos que sustentassem as periferias, em seus aspectos políticos, econômicos e sociais, deixando-as
fragmentadas e abertas à exploração e manipulação – por parte de extensões do próprio governo central.234 O quadro descrito contribui para a manutenção
do poder no centro, e permite a exploração cada vez mais incontrolada dos recursos das periferias.
O quinto e último eixo traz as “causas brutais”, através da abordagem da

criminalidade, da agência individual e
da perpetuação de ciclos de violência. Diversos conflitos em diferentes regiões do Sudão e Sudão do Sul têm hoje uma vertente
voltada à causa do petróleo, e Darfur e Abyei são seus exemplos expoentes. A porosidade das fronteiras entre os dois países e ainda entre países vizinhos
acrescentou indeterminação e complexidade, estendendo a longevidade das guerras, uma vez que diferentes conflitos imbricaram-se.235 Sudão e Sudão do
Sul não possuem indivíduos mais violentos e propensos à guerra do que qualquer outro país do mundo, entretanto, em qualquer lugar a violência constante é
capaz de manter seu quadro. Neste processo, a cultura política sudanesa teria se tornado militarizada, especialmente com os governos atuais.236 Segundo
Ayers, definir os conflitos nos dois países como especificidades também funciona como uma prática de violência, pois responde a ideologias políticas e
distinções direcionadas. A definição dos conflitos como a oposição árabe/africano é um forte exemplo dessas simplificações. 237 Portanto, as fontes de
violência política e guerra estariam fundadas não somente em características “internas” aos estados, mas em suas relações sociais, que são constituídas de
maneira histórica.

As visualidades desempenham, historicamente, um importante papel para o
continente africano. Durante o colonialismo, especialmente no final do século XIX e
começo do século XX, vários países utilizaram-se de recursos imagéticos para retratar as
colônias e disseminar formas de discurso. A propaganda colonial aproveitou-se da função
pedagógica dos cartuns e da facilidade com que transmitiam metáforas visuais e códigos de
linguagem para explorar diferentes objetivos, como educar, convencer ou incentivar seus
leitores.238 Por outro lado, o cartum ganhou força também na luta de resistência ao
colonialismo, no decorrer do século XX, sendo utilizado como importante instrumento
político por diferentes agentes sociais. Atualmente, encontram-se na transmissão de
opinião, humor, ironia, e também como ferramenta para a exposição de críticas políticas. 239
São, portanto, fontes possíveis para a pesquisa de determinados contextos e objetos..
Podemos pensar como as pessoas utilizam-se de imagens para criar significações sociais
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para suas próprias sociedades, além de meios para “reconhecer” outras sociedades.240 Desse
modo, para além da análise do conteúdo imagético e linguístico dos cartuns, é importante
perceber o sujeito enunciado na produção dos cartuns, bem como seu lugar político e
social; seu papel enquanto tradutor e produtor de representações de seu objeto; o contexto
de produção e de percepção das obras referidas, e a interação entre diferentes indivíduos e
os imaginários apresentados.
Percebemos os cartuns de Khalid Albaih como veículos dos processos de
construção sociopolítica da sociedade sudanesa. O tipo de linguagem que representa pautase na relação entre sua ideologia – enquanto cidadão sudanês – e os efeitos que causam em
seus espectadores.241 Ou seja, há uma relação indissociável entre aquilo que percebe e a
imagem do Sudão e dos conflitos entre Sudão e Sudão do Sul que quer transmitir. A leitura
interpretativa dos cartuns em questão nos possibilitou o entendimento de que funcionam
como espelhos de realidades e ideologias construídas para um entendimento particular. 242
Essa observação atesta a importância das formas de linguagem na construção e
disseminação de ideologias e imaginários políticos. Analisamos, então, o cartunista como
difusor privilegiado de posicionamentos e visões de mundo, tradutor daquilo que a ele foi
traduzido anteriormente.243 Através de Khalid Albaih, atentamos à apreensão de como ele
constrói imaginários e representações e sua interação com eles, elaborando valorações
ideais, como de cidadania, democracia, paz, entre outras. Tornam-se, então, borradas as
fronteiras entre a percepção de Albaih enquanto ator político sudanês e suas outras
realidades, seja como imigrante em Doha, seja como turista nos Estados Unidos.
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“DONA ISABEL, QUE HISTÓRIA É ESSA?” A ABOLIÇÃO PELOS VERSOS DA
CAPOEIRA CONTEMPORÂNEA.
Aluna: Camila Quadros.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Joseli M. N. Mendonça.
Palavras-chave: capoeira, abolição da escravidão, história, narrativa histórica
Essa monografia analisa os significados atribuídos à abolição da escravidão em
versos de canções entoadas nas rodas da capoeira contemporânea. O interesse pelo tema e
a forma de abordá-lo surgiu há cinco anos, quando tivemos nosso primeiro contato com
uma de nossas fontes, a canção “Dona Isabel”, do Mestre Toni Vargas, do Grupo Senzala
de Capoeira:
Dona Isabel que história é essa // de ter feito abolição // de ser
princesa boazinha que libertou a escravidão // tô cansado de
conversa, tô cansado de ilusão // abolição se fez com sangue que
inundava este país // que o negro transformou em luta // cansado de
ser infeliz // abolição se fez bem antes e ainda há por se fazer agora
// com a verdade da favela // e não com a mentira da escola // dona
Isabel chegou a hora // de se acabar com essa maldade // de se
ensinar aos nossos filhos // o quanto custa a liberdade // viva Zumbi
nosso rei negro // que fez-se herói lá em Palmares // viva a cultura
desse povo // a liberdade verdadeira // que já corria nos
quilombos // e já jogava capoeira (...).244
Por isso, ao longo da graduação, buscamos estudar o tema da abolição, o que foi
iniciado por uma pesquisa no âmbito do PET – História, sob a orientação da Prof.ª Dr.ª
Joseli M. N. Mendonça, sobre as sociedades abolicionistas, especialmente no Paraná. Para
a monografia, decidimos tomar como fontes as canções da capoeira, sobre as quais
tínhamos o objetivo de investigar o que diziam acerca da libertação dos escravos. Para isso,
precisávamos analisar de que forma esse assunto já havia sido abordado por autores
próximos temporalmente da abolição, e também pela historiografia, além de compreender
como se deu a construção da capoeira contemporânea.
Sendo assim, no primeiro capítulo, discutimos a diversidade de interpretações
sobre a abolição, que foram elaboradas ao longo do tempo, por diversos autores, entre eles
historiadores. Essa abordagem permitiu compreender como o fim da escravidão foi
explicado por diversas perspectivas, as quais construíram argumentos que enfatizaram
diferentes aspectos e sujeitos desse processo. Pretendeu-se demonstrar como esse tema foi
interpretado de variadas formas, as quais nos permitem entender como a abolição é uma
fato histórico constituído por representações e discursos distintos.
Seguindo uma ordem cronológica, começamos com Joaquim Nabuco 245, um autor
que viveu no próprio contexto ao qual se refere, que enfatizava a atuação do Parlamento no
encaminhamento da libertação dos escravos, junto com Evaristo de Moraes 246, que ainda é
próximo temporalmente do evento analisado. Em seguida, passamos a contemplar a
produção de historiadores propriamente, retomamos trabalhos, escritos na década de 1960,
que priorizaram uma vertente econômica, para explicar o fim da escravidão, por exemplo o
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autor Octavio Ianni247 e a autora Emília Viotti da Costa248. Em seguida, discutimos autores
que, de certa forma, mantiveram alguns argumentos fundados por essa análise econômica,
mas que têm como ponto em comum a ênfase nas revoltas escravas, como é o caso do
autor Clóvis Moura249 e Lana L. da Gama Lima250. Ainda dentro dessa perspectiva da
revolta, mas pelo viés do protagonismo escravo, analisamos o trabalho da autora Célia M.
M. de Azevedo251. E, por fim, discutimos obras mais recentes, que elegeram como base dos
seus argumentos a agência escrava em ações judiciais, as quais tinham por finalidade
atender as reivindicações desses negros, como o autor Sidney Chalhoub 252 e a autora Joseli
M. N. Mendonça253.
Como esta pesquisa se dedicou a analisar a abolição da escravidão brasileira
através dos versos das cantigas da capoeira contemporânea, precisávamos entender o que é
a capoeira contemporânea e como ela se constituiu ao longo da história, estudando suas
trajetórias e suas relações com o contexto em que se inseriam. Assim, o segundo capítulo
abordou as transformações da capoeira em diferentes momentos da nossa história:
começando pelo período colonial, quando encontramos seus primeiros registros; durante o
Império, quando ela assume um caráter político, especialmente na capital do país; na
primeira fase republicana, quando era proibida e foi perseguida; entre as décadas de 1930 a
1960, quando ela ganha novos significados e objetivos; e, por fim, a partir dos anos 1970,
quando ela passa a ser o que conhecemos atualmente. Optamos por essa abordagem, a fim
de compreendermos o caminho que construiu a capoeira contemporânea, reconhecendo,
assim, aspectos que acabaram influenciando a forma como ela se constitui, o que interfere
nas músicas que nos serviram como fonte de estudo.
Autores como Guilherme F. Conduru254 e Felipe C. Torres255 estudaram a capoeira
praticada no período colonial e nos apresentaram os primeiros registros da capoeira, já no
final do século XVIII (através dos relatos das milícias), no Rio de Janeiro. E também
diversas obras feitas por cronistas viajantes, como Augustus Earle, Johann Moritz
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Rugendas e Jean-Baptiste Debret, no começo do século XIX. No entanto, ao longo daquele
século, a capoeira passou por transformações, ganhando novos públicos, espaços e
significados, e sobre isso o autor Antônio L. C. S. Pires se torna uma das principais
referências256.
Nesse período, a capoeira começou a ser praticada por diversos grupos sociais,
estudantes, artistas, políticos, ladrões e até imigrantes. Os capoeiristas se ligaram às
instituições militares, como o Exército e a Guarda Nacional e passaram a se organizar em
grupos, chamados por “maltas” ou “partidos”. Nesse sentido, se aproximaram da política
imperial de variadas formas, por exemplo, formando, após a Lei Áurea, a Guarda Negra,
com o intuito de defender a monarquia. No final do século XIX, com a instauração da
República, a capoeira foi criminalizada, o que também abordamos com base no trabalho do
autor Pires.
A partir do início do século XX, especialmente nas décadas de 1930 e 1940, na
Bahia, foi dado à capoeira o caráter de esporte nacional, o que lhe garantiu a
descriminalização. Ela foi considerada uma contribuição dos negros para a formação da
sociedade brasileira, algo relevante naquele contexto de construção de uma identidade
nacional, formada pelas “três raças”. Foi quando os grandes Mestres de capoeira fundaram
seus estilos próprios, a Regional do Mestre Bimba, e a Angola do Mestre Pastinha.
Discutimos essas mudanças a partir de autores como Conduru, Pires e a autora Simone P.
Vassalo.257 Por último, pensamos a capoeira que se construiu a partir da década de 1970,
muito ligada ao contexto sociopolítico, marcado pelo Movimento Negro, conforme Vassalo
nos indicou258, e também o autor Petrônio Domingues.259 É essa capoeira que chegou aos
dias atuais, da qual retiramos nossas fontes.
Depois de retomar aspectos da historiografia da escravidão e do percurso histórico
da capoeira no Brasil, no terceiro capítulo, passamos a interpretar as fontes. Para esta
monografia, selecionamos 15 canções, que tratam especificamente da abolição (Lei
Áurea), e/ou da princesa Isabel, e/ou da libertação dos escravos. Procuramos desenvolver
nossa análise considerando dois aspectos, as letras das canções e as características da
capoeira, as quais acabam sendo determinantes nos significados das canções e no alcance
que elas têm. Isso porque, a capoeira, apesar de poder contar atualmente com diversos
registros (digitais e físicos, como CDs e livros), permanece como uma cultura oral,
principalmente, o que nos impõe alguns desafios, por exemplo, o acesso à essas cantigas.
Para a maioria delas, não conseguimos identificar a autoria e nem a data, algumas foram
descobertas em rodas de capoeira e, posteriormente, encontramos as demais via pesquisa
na internet. De qualquer maneira, nosso maior interesse estava em compreender quais são
as concepções que essas músicas têm sobre a libertação dos escravos. Nosso principal
referencial metodológico, para análise dessas fontes, foi o historiador Marcos
Napolitano260, que indica uma série de critérios a serem considerados na pesquisa histórica
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com músicas, o que, na medida do possível, procuramos seguir ao longo do
desenvolvimento do trabalho.
Em nossas análises, conseguimos identificar diversos temas que são recorrentes
nessas canções. Como as canções que selecionamos trataram do tema da abolição, quase a
totalidade delas refere-se ao passado escravista. Esse passado é construído por vários
caminhos, um deles leva à África, como uma “terra querida”, onde existia liberdade, a
cultura negra era preservada e valorizada; também é a “mãe África”, para onde eles
querem voltar com suas famílias, já que é sua “terra natal”, da onde foram retirados para
serem escravizados. Um dos nossos exemplos é a ladainha “Negralização”: “quis sumir
daqui, Camará // e voltar pra mãe África, sua terra querida // ser livre pelos campos, dono
de sua própria vida”261. Já a identidade africana, advinda de determinadas etnias, também
aparece nas canções, como no corrido “Guerreiro do Quilombo”, interpretado pelo Mestre
Barrão: “Eu sou negro dos bantos de Angola // negro nagô // fomos trazidos pro Brasil”262.
É importante explicar a forma como nos referimos às canções, por exemplo, de
“ladainha”, pois isso remete a um dos fatores que contribui na significação dessas canções.
De acordo com o autor Ricardo P. de Souza263, a ladainha se refere a um tipo de música que
inicia a roda, é entoada pelo responsável da roda (normalmente o mestre, ou o tocador de
berimbau), pode contar uma história, fazer uma louvação, ou seja, tem um caráter bastante
simbólico na capoeira. Os participantes da roda escutam com atenção, não batem palma, e
o berimbau “canta sozinho”, tornando a canção extremamente significativa dentro dos
rituais da capoeira. Isso nos indica a importância daqueles versos da ladainha
“Negralização”. Enquanto o “corrido”, conforme Souza, se trata de uma música que serve
para ditar o ritmo do jogo na roda, o coro responde ao que está sendo cantado,
normalmente ela se dá em momentos “calorosos”, quando a roda está animada. Não
necessariamente, no corrido, a mensagem é captada, como ocorre com a ladainha, mas
normalmente ele é cantado com bastante fervor. O corrido também pode ser chamado de
“quadra”, quando o coro responde a cada estrofe cantada pelo cantador da roda.
Essa memória da escravidão também se faz por meio do destaque que é dado aos
maus tratos, aos quais os negros eram submetidos. A violência física e emocional (como a
separação de famílias), a figura do capitão do mato e do feitor (inclusive, uma delas coloca
que esse era “irmão” do negro), e as difíceis condições no trabalho são alguns aspectos que
as músicas ressaltam. É o caso da quadra “Corrente não me prende mais”, do Mestre
Mancha: “Gritavam nossos ancestrais // vamos invadir o pelourinho // e o tronco vamos
derrubar // vários negros morreram ali // na mão do feitor de tanto apanhar // (...) vou lá na
fazenda vizinha // buscar minha família que eu tanto amo”264. É interessante notar que os
autores, estudados anteriormente, já apontavam para esse resgate da escravidão na
capoeira, principalmente a partir da década de 1930. Vassalo, por exemplo, afirma que a
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ideia de que a capoeira surgiu nas senzalas, nos quilombos, na luta do escravo contra o
senhor, adveio, especialmente, a partir da década de 1970.265
Agora, em relação ao fim da escravidão, as músicas não apresentam o mesmo
consenso. Em algumas delas, a princesa Isabel ganha o protagonismo na libertação dos
escravos, elas enaltecem a Lei Áurea e consideram que hoje os negros podem gozar da
liberdade. Entre outros, é isso que o Mestre Eziquiel canta em sua quadra “Salve a Princesa
Isabel”: “salve, salve, salve a princesa Isabel no mundo inteiro // com a pena e o papel //
acabou com o cativeiro // (...) não existem mais escravos // hoje quem joga é o patrão” 266.
Em contrapartida, também é significativo o número de cantigas que rejeitam à história
oficial, pois negam que a libertação dos escravos veio através da princesa e muitas sequer
acreditam que o negro realmente é livre, tecendo severas críticas à condição atual dos
negros no país. Isso fica claro na ladainha “Rei Zumbi”, do Mestre Moraes, que afirma o
seguinte: “A história nos engana // diz tudo pelo contrário // até diz que abolição //
aconteceu no mês de maio // a prova dessa mentira // é que da miséria eu não saio”267.
Nesse ponto, conseguimos associar essas canções aos dois capítulos anteriores,
afinal percebemos que, assim como na historiografia constituída sobre a abolição, também
na narrativa histórica dos capoeiristas, o fim da escravidão é visto por diversos prismas,
que apontam para agentes e consequências distintas. Discutimos autores que defendiam a
ação do Parlamento nesse processo abolicionista, enquanto outros consideram que a
pressão dos negros acabou com a escravidão. E quando tratamos sobre a capoeira que se
constitui a partir da década de 1970, ligada às reivindicações do Movimento Negro,
atentamos para o fato desse movimento lutar contra o racismo e evidenciar a
marginalização que os negros ainda sofrem no nosso país. Isso fica evidente quando
ouvimos músicas na capoeira que ressaltam a situação de miséria, na qual se encontram
muitos negros, associando-a, inclusive, à condição de escravidão, como se nada tivesse
mudado.
Também apontamos que, naquele contexto da década de 1970, o Movimento
Negro empreendeu uma outra mudança, em relação à história da escravidão e seu
consequente fim. Conforme foi abordado através do autor Petrônio Domingues268, eles
passaram a criticar a abolição, rechaçaram a ação da princesa Isabel e começaram a
valorizar heróis negros, como Zumbi dos Palmares. Nesse sentido, o dia 13 de maio perdeu
seu prestígio, enquanto o dia da Consciência Negra começou a ser comemorado na suposta
data do assassinato de Zumbi. Isso aparece nas canções da capoeira que evocam a figura
de Zumbi dos Palmares, considerando-o um líder e herói negro, dizendo que os negros
acabaram com a escravidão, e colocando os quilombos como um lugar de liberdade. Nesse
sentido, o corrido “Guerreiro do Quilombo”, interpretado pelo Mestre Barrão (apresentado
anteriormente), registra:
Mas olha um dia // pro quilombo eu fugi // com muita luta e muita
garra // me tornei um guerreiro de Zumbi // ao passar do tempo //
pra fazenda eu retornei // soltei todos os escravos // e as senzalas eu
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queimei // a liberdade // não tava escrita em papel // nem foi dada
por princesa // cujo nome Isabel // a liberdade // foi feita com
sangue e muita dor // muitas lutas e batalhas.
Por fim, para a maior parte dessas canções, a liberdade vem através da capoeira.
Pois ela é uma arte, um jogo e uma luta, criada pelos afro-brasileiros, para se defenderem,
seja do feitor ou do patrão, no passado ou no presente. Essa ideia está presente na ladainha
“Negralização” (apresentada anteriormente): “E hoje em dia, o negro, quando joga
capoeira // sente orgulho da raça, raça afro-brasileira // traz na cor a história de uma guerra
de verdade // do negro clamando paz, lutando por liberdade”.
Assim, ao longo deste trabalho, buscamos identificar o que as canções da capoeira
têm a dizer sobre a história dos negros, especialmente, em relação à abolição. O que
pudemos perceber é que as interpretações constituídas nas narrativas da capoeira, assim
como a realizada pela historiográfica, é plural. Ela se construiu por variados caminhos,
possui inúmeros significados, apresenta diversas interpretações para o fim da escravidão,
inclusive, dizendo que isso não ocorreu. O que se assemelha à História, afinal, não
conseguimos ter uma única versão sobre a abolição da escravidão. Os autores divergem e
essa história é reescrita constantemente. O que aprendemos de tudo isso é que memórias e
histórias são construídas das mais variadas formas e, muitas vezes, são objetos de disputa,
servem a determinados interesses e concepções, têm infinitos objetivos e, cada uma do seu
jeito, contribuem para a preservação do passado. Consideramos que a pesquisa obteve
êxito, à medida que alcançou seus objetivos e cumpriu com o papel de escrever História,
nesse caso, através dos versos da capoeira.
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“NÓS, MULHERES DESPOJADAS, SEM ONTEM NEM AMANHÃ”:
LOUCURA, SEXUALIDADE E SUBJETIVIDADE NA OBRA “HOSPÍCIO É
DEUS” (1965)
Ana Paula Branco de Melo
Orientadora: Profa. Dra. Priscila Piazentini Vieira
Palavras-chave: Produção de Subjetividade; Loucura e Sexualidade Femininas; Escrita
Feminina
O presente trabalho monográfico pretendeu explorar os processos de subjetivação
de Maura Lopes Cançado, bem como as transversalidades entre os temas da loucura e da
sexualidade femininas, através da sua principal obra – o livro Hospício é Deus269 –
redigido em forma de diário, entre os anos 1959 e 1960, durante internação no Hospital
Gustavo Riedel, localizado em Engenho de Dentro – RJ.
Maura nasceu em 1930, no interior de Minas Gerais. Criada na fazenda, cresceu em
um ambiente de uma família muito abastada, tradicional, católica e conservadora. Quando
tinha 14 anos, casou-se, engravidando logo depois e dando à luz a um menino. Aos 15 anos
se divorciou, o que a leva ao ofuscamento de sua reputação e à estigmatização social em
sua própria comunidade. Após isso, passou boa parte de sua vida internada em instituições
psiquiátricas. Muitos de seus internamentos foram voluntários, como é o caso de sua
primeira internação, no ano de 1949, na Casa de Saúde Santa Maria, em Belo Horizonte e
em 1959 quando foi internada no Hospital Gustavo Reidel.
A escrita Hospício é Deus não é linear, e a sua estrutura é bastante fragmentada.
Maura mescla durante todo o livro textos de vários tipos: passagens autobiográficas,
refletindo sobre seu passado; diário, nos contando o cotidiano no hospício; e
experimentações literárias, a maioria delas fazendo referência à experiência da loucura e ao
espaço asilar.
Há, ao meu ver, uma enorme potencialidade na escrita autobiográfica de Maura
Lopes Cançado. Mais do que um testemunho do viver em um hospital psiquiátrico, há a
narrativa de uma mulher que se constrói através da sua experiência na sua escrita de
maneira muito peculiar e que demonstra a importância de se pensar a formação das
subjetividades no interior dessa instituição. O diário de Maura nos traz outras perspectivas
possíveis de dentro de uma realidade praticamente inacessível a nós, a dimensão subjetiva
dessa realidade, e que se mostra muito mais plural do que podemos imaginar, tal como
afirma Diaz: “A marca do seu diário é a forma como descreve ao mesmo tempo a pobreza
do cotidiano e a riqueza de seu mundo subjetivo”270.
Durante a época de escrita do diário, as instituições psiquiátricas no Brasil
passavam por um momento transicional, caracterizado por uma tentativa de humanização
dos tratamentos psiquiátricos, mas que, no entanto, ainda contavam com tratamentos
agressivos e ortodoxos. Sendo assim “o período do seu diário, 1959 e 1960, retrata a
coexistência no hospital de dois modelos: um modelo já instituído e novas formas de
cuidado”271. Essas especificidades da obra de Maura vêm sendo redescobertas e exploradas
com mais atenção nos últimos anos, após décadas de esquecimento272. Estudos na área de
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literatura273, psicologia274 e também na história275 – apesar de ainda serem raros neste
último – têm despontado recentemente.
Interesso-me pelo tema da loucura desde meu primeiro contato com a iniciação
científica (IC-UFPR), na qual tive oportunidade de apresentar um trabalho sobre a
intersecção entre loucura e criminalidade durante o século XIX e início do século XX 276.
No decorrer desta mesma pesquisa, alguns dos trabalhos dos quais me deparei já
apontavam para a especificidade da mulher nos processos de psiquiatrização. Próxima a
escritos médicos da época, percebi a pluralidade e a variedade de teses médicas acerca do
corpo feminino e sua associação com a loucura, assim como trabalhos e análises sobre elas.
Minha curiosidade, no entanto, despontou ao ler a fonte deste trabalho e perceber o quão
raro era encontrar uma narrativa de alcance proveniente do interior de uma instituição
psiquiátrica, pois ainda são escassas as pesquisas que deslocam o olhar para a experiência
subjetiva dos hospícios, ou seja, que tentam compreender como se dá a produção da
subjetividade destes internados com base nas suas experiências e vivências dentro da
instituição psiquiátrica. Ainda mais raros são os trabalhos que evocam a necessidade de
elucidar e considerar as especificidades e interseccionalidades dentro do ambiente
manicomial. É nesse caso particular em que se localiza minha pesquisa, na intenção de se
ampliar o campo de estudos da conexão entre loucura, sexualidade e gênero, na produção
da subjetividade da internada Maura Lopes Cançado.
Essa pesquisa, portanto, propõe-se a explorar e responder: de que forma se constrói
a subjetividade no espaço asilar, levando em conta as categorias de gênero, sexualidade e
psiquiatrização? Há, na produção desta subjetividade, formas de resistência às relações de
poder e normalização dentro deste espaço? Como elas se dão? Portanto, são objetivos desta
pesquisa: 1) Compreender como ocorre a produção, as quebras e os deslocamentos da
subjetividade de Maura Lopes Cançado na escrita de seu diário; 2) Problematizar essa
subjetividade correlacionada com conceitos como loucura, sexualidade e gênero, que
perpassam a construção da escrita de Maura; 3) Procurar se é possível existir formas de
resistência, liberdade e transgressão dentro do espaço praticamente carcerário do hospício
pelo qual Maura passou.
Para compreender esses processos, utilizamos duas ferramentas fundamentais.
Primeiro, a elaboração teórica de Michel Foucault acerca dos processos de constituição do
sujeito através dos processos de sujeição e subjetivação 277. Entendendo-os como
complementares, podemos aferir que os processos de sujeição são impostos exteriormente
ao indivíduo, como, por exemplo, a questão do poder disciplinar; assim como os processos
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de subjetivação se referem a relação estabelecida de si para consigo, criando relações
intersubjetivas e possibilitando a criação de um sujeito livre e autônomo – obviamente,
dentro das condições disponíveis.278
Em segundo lugar, temos a formulação da historiadora Joan Wallach Scott acerca
do conceito de experiência279. Neste texto, apesar de reconhecer a importância da história
social e dos testemunhos como forma de dar visibilidade a grupos marginalizados, Scott
critica a forma do uso da experiência por estes historiadores, os quais utilizavam o relato
da experiência com alguma, segundo Scott, falta de rigor teórico e conceitual, e ainda
como um dado objetivo, uma “reflexão do real”, limitando o potencial de análise. Para
tanto, Scott, claramente influenciada por Foucault e pelo movimento pós-estruturalista,
propõe a historicização destas experiências e consequentemente destes sujeitos280.
A monografia divide-se em dois capítulos principais – intitulados “Da loucura” e
“Da sexualidade”. A divisão se deu pelo fato de que, a partir do século XIX, a loucura e a
sexualidade apareceram, por diversas vezes, atreladas a uma dita natureza feminina. Como
destaca Magali Engel em seu capítulo no livro História das Mulheres no Brasil281,
intitulado “Psiquiatria e Feminilidade”: “Para muitos estudiosos o cerne dessa
especificidade situa-se justamente no fato de que as situações que conduzem a mulher a ser
diagnosticada como doente mental concentram-se na esfera da sua natureza e, sobretudo,
da sua sexualidade.”282. Ao trabalhar sobre a loucura busquei elencar as vivências de Maura
Lopes Cançado antes do hospício e durante sua internação, partindo para a ressignificação
do espaço manicomial e a reflexão do ser louca e mulher nas décadas de 1950/1960 no
Brasil. Acerca da sexualidade busquei construir uma reflexão sobre aos processos de
sujeição e subjetivação da sexualidade de Maura, apontando os deslocamentos subjetivos
da autora, partindo de uma sexualidade sujeitada e marginal para então descentralizá-la e ir
para além do sexo, onde encontramos também as questão dos afetos.
No primeiro capítulo, percebemos que uma constante desde o começo do livro, a
pergunta que Maura faz e permanece é: por que o mundo lá fora não me aceita? É o que
podemos notar no trajeto em que se desloca sua subjetividade: num primeiro momento,
Maura procura o hospício, idealizando neste espaço, o cuidado, a atenção e o acolhimento
de que necessitava. Em um segundo momento, Maura vive o hospício e a sua dor, o que
faz com que tome uma posição crítica acerca do ambiente que estava envolta e dos
estigmas que a marcavam e a suas colegas pacientes. Em um terceiro momento, Maura
ressignifica o espaço do hospício e da própria loucura pois parece ver que, apesar de todo
sofrimento infligido dentro do espaço asilar, ainda há certo teor de liberdade se comparado
ao mundo exterior, a sociedade que nunca a aceitaria.
No segundo capítulo, trabalhamos o deslocamento subjetivo que Maura realiza, de
uma sexualidade na qual foi sujeitada pela sociedade a se reconhecer nela, uma
sexualidade que, já por ser feminina, já guardava em si o patológico e, devido a sua
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biografia, coloca como anormal; para uma sexualidade mais diversa, mais plural e
descentralizada do próprio sexo patologizado e moralizado pela religião, assim também
trabalhando a questão das identidades nômades e as subjetividades móveis.
Na conclusão desta pesquisa monográfica, portanto, pude perceber algumas
peculiaridades no que se trata dos processos de subjetivação de Maura Lopes Cançado,
através seu livro/diário Hospício é Deus. Maura, ressisgnificando o espaço da loucura e do
manicômio como espaço de certa liberdade para ser, o utiliza para experimentar sua
literatura. Ou seja, a loucura e as expectativas sociais sobre os inclusos nessa categoria,
oferecia a ela um espaço para além da ordem do racional e suas limitações para formular
sobre si através da escrita. Portanto, percebemos também que não é a loucura que se torna
o fator principal para a produção da sua subjetividade (ainda que esta seja o que possibilite
uma escrita diferenciada), mas sim a própria escrita de Maura Lopes Cançado, que ocupa
centralidade em tal processo de subjetivação.
Podemos concluir também, que Maura, apesar de muitas vezes reproduzir o que
está posto, como o próprio saber médico sobre ela – afinal, não se encontra fora do mundo,
de seu espaço e de seu tempo – também o subverte, escapando às definições de loucura e
sexualidade patológicas impostas por médicos e psiquiatras. Maura, assim, desloca essas
categorias do centro de sua identidade, nos oferecendo uma visão de si para além das
construções de saberes sobre a mulher e uma suposta natureza ou essência feminina.
Podemos dizer então que isto aponta para as reflexões realizadas por uma filosofia pósestruturalista e um feminismo contemporâneo os quais criticam as identidades fixas
provenientes do pensamento do século XIX. Tal como coloca Margareth Rago em seu
artigo “Feminismo e subjetividade em tempos pós-modernos”:
É nessa lógica, a meu ver, que as discussões sobre as relações de gênero
têm sentido, como um modo de escapar da filosofia do sujeito e das armadilhas
da afirmação das identidades, para entrar num novo campo epistemológico e
político, capaz de se abrir para a formulação de novas perguntas e respostas, ou
antes, para criar novos modos de existência. É ainda nesse sentido, que o diálogo
com Foucault e Deleuze, entre outros filósofos contemporâneos, tem sido
enriquecedor para o feminismo, pela profunda crítica que aqueles lançam ao
pensamento cêntrico e à ciência ocidental, fundados na lógica da identidade,
assim como pelas saídas que apontam.283

Por fim, observando essa centralidade da escrita no caso de Maura Lopes Cançado
na produção de sua subjetividade ressalto que é de fundamental importância pensar a
“escritora” Maura e a questão da escrita feminina, em geral e dentro do espaço asilar.
Afinal, como já posto, a construção da subjetividade de Maura está intrinsecamente ligada
à sua escrita. Apesar de haver muitos estudos acerca da produção literária feminina,
principalmente a partir da década de 70 com a emergência do movimento feminista e a
crítica a cultura patriarcal e masculina - a qual se apoiava a ideia que o dom artístico e
individual era algo exclusivamente do homem, enquanto a mulher estaria limitada por sua
própria biologia -, a concepção misógina ainda permeia o sistema cultural na atualidade 284.
Segundo Margareth Rago, no prefácio intitulado “Em defesa da escrita feminina,” presente
no livro Encantações, de autoria de Norma Telles, é urgente ainda hoje, portanto,
reconstituir historicamente essa produção feminina e se conectar com ela:
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Mesmo com todo o avanço dos feminismos no país e no mundo,
das enormes conquistas das mulheres e do grande crescimento de
intelectuais do sexo feminino em todas as áreas do saber e nas
artes, ainda continuamos sem um conhecimento mais aprofundado
de nosso passado e sem uma conexão mais estreita com a própria
cultura feminina produzida por nossas antepassadas. (...)
Apesar da proliferação das pesquisas acadêmicas feministas
também no Brasil, ainda não conseguimos recuperar plenamente
esse tempo perdido e refazer as pontes rompidas com uma
importante tradição, silenciada das narrativas da História.285
No mesmo prefácio do livro de Norma Telles, citado anteriormente, Rago entende
que o que há de subversivo no feminismo atualmente é mais do que delatar as injustiças
sociais que são e foram cometidas contra as mulheres durante a História, mas contestar e
romper com o sistema de representações dominantes286. Quanto às tradições silenciadas das
narrativas da História, isto pode ser também aplicada à questão dos loucos e do seu saber,
sua produção cultural, etc. Por esse motivo destaco Maura Lopes Cançado: obras relegadas
ao silêncio e marginalidade, escritas por uma mulher louca.
Isto nos mostra a potencialidade da fonte trabalhada nesse trabalho e como ela está
longe do esgotamento, nos oferecendo vários aspectos para serem estudados. O presente
trabalho oferece novos caminhos no que se trata do olhar para esse documento. A questão
da escrita enquanto produção da subjetividade de uma mulher marginalizada e
psiquiatrizada é uma delas e é no que pretendo me aprofundar e realizar no futuro em
próxima oportunidade.
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DO MOFO ÀS MANCHAS DE “UMA HISTÓRIA HORRÍVEL”: A
SEXUALIDADE ANTES E APÓS A AIDS NA ESCRITA DE CAIO FERNANDO
ABREU (1982-1988)
Autor: Rodrigo Bonatto Dall’Asta
Orientadora: Profª Drª Priscila Piazentini Vieira
Palavras-chave: História da sexualidade; discursos sobre Aids; Caio Fernando Abreu
A Aids surge no final de 1970 e início dos anos de 1980, transformando-se em um
problema de saúde pública em diversos países, muito devido à forma como a doença
apareceu e pela fatalidade de seu estágio mais avançado. No entanto, a mesma não surgiu
sozinha, sem um acompanhamento interessado por parte da medicina e da imprensa,
principalmente quando o primeiro e principal grupo atingido era o de homossexuais
masculinos nos Estados Unidos. Dessa maneira, o impacto que a infecção pelo vírus HIV
causou no mundo não foi apenas o das diversas mortes em sua decorrência, mas também a
formatação de uma imagem e a produção de uma metáfora sobre a mesma, percebida por
Susan Sontag já em 1988287.
Caio Fernando Abreu é, provavelmente, o primeiro escritor brasileiro a lidar com a
doença enquanto temática literária288: nascido e criado em Santiago do Boqueirão, o autor
gaúcho foi a Porto Alegre, iniciando Letras na UFRGS (Universidade Federal do Rio
Grande do Sul) que logo depois abandonou, partindo para São Paulo devido a
oportunidades profissionais. Após a possibilidade de ser perseguido no momento mais
repressivo da Ditadura Militar, vai à Europa em busca de novas experiências, vivendo de
“galho em galho” pelos países do velho continente, angariando diversas influências e
referências dos movimentos culturais ligados à contracultura.
No decorrer da década de 1970, ele figurava no meio alternativo e em editoras
pequenas, publicando obras como Inventário do irremediável (1970)289, Limite branco
(1970)290, e O ovo apunhalado (1975)291. Caio Fernando Abreu termina a década no
processo de escrita do seu livro de contos que o consolidou como autor renomado na
literatura brasileira. Lançado em 1982, Morangos mofados292 chamou a atenção da crítica
brasileira e figura até hoje enquanto a grande obra do autor. Sua produção nos anos oitenta
não se restringe a tal: após ter voltado ao Brasil no final da década passada, passa a viver
em São Paulo e em breves momentos no Rio de Janeiro, principalmente para finalizar a
escrita de Triângulo das águas293, livro que reúne três novelas e é lançada um ano após o
livro de contos, em 1983. Após ter sido reconhecido, passa a escrever em jornais e revistas,
como crítico literário e de teatro, também experimentando novos gêneros de trabalho,
como roteiros de séries de televisão, cinema, o gênero teatral, literatura infantil, entre
outros. Também publica crônicas no Estado de São Paulo e alguns artigos. Termina a
década de 1980 com dificuldades financeiras, apesar da sua constante atividade literária,
lançando outro livro de contos, gênero que o consagrou, em 1988: Os dragões não
conhecem o paraíso294.
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Dentre os livros citados, foram separadas enquanto fontes as seguintes produções
literárias: os contos “Terça-feira gorda”295, “Sargento Garcia”296 e “Aqueles dois (história
de aparente mediocridade e repressão)297 de Morangos mofados; a novela “Pela noite”298 de
Triângulo das águas; e, por fim, “Linda, uma história horrível” 299, Mel & Girassóis (ao
som de Nara Leão)”300 e “Dama da noite”301. Dessa forma, o recorte cronológico do
trabalho foi estabelecido seguindo a publicação dos livros trabalhados enquanto fonte ao
estudo da história, entre 1982-1988, uma vez que o trabalho objetivava entender o impacto
que a Aids causa na descrição de Caio Fernando sobre a sexualidade, especialmente dentro
do modo de vida gay.
Uma importante mudança dentro da historiografia foi a História Cultural como
campo de estudos independentes: não necessariamente como consequência de outros
aspectos, as manifestações culturais passaram a ser alvo de interesse do historiador. Junto
dessas, o uso de diferentes fontes possibilitou nossa leitura de diversos pontos de vista,
refletindo sobre a própria categoria do agente da história. Novas abordagens e novas
temáticas foram possíveis, dos quais me debruço na utilização da sexualidade feita pelo
filósofo francês Michel Foucault, principalmente em sua História da sexualidade I: a
vontade de saber302 em que afirma a categoria da sexualidade como uma construção
histórica localizada no século XIX, assim como toda a relação da mesma com o poder.
Também nesse sentido, destaco a leitura de Joan Scott em “A invisibilidade da
experiência”303 chamando a atenção para o trabalho com a categoria de autor, este também
imerso em diversas formas de relações de poder que moldam sua experiência e formatam
sua subjetividade, presente no processo de escrita.
O trabalho foi dividido em duas temáticas, em função das fontes. A primeira,
separada no primeiro capítulo da monografia, trabalha uma interpretação sobre a noção de
sexualidade nos escritos de Caio Fernando Abreu, tendo como objeto os contos de
Morangos mofados; a segunda temática, relativa ao segundo capítulo, destaca a presença
da Aids na produção do autor e uma construção de um discurso sobre a mesma,
temporalmente coincidindo com a notícia do primeiro caso de morte em decorrência de
doenças oportunistas registrada no Brasil em 1983, tendo como objeto os livros Triângulo
das águas e Os dragões não conhecem o paraíso. É importante salientar que a escrita dos
capítulos trabalha em conjunto a análise das fontes com a contextualização historiográfica
do período.
Assim, o primeiro capítulo, ao trabalhar com a sexualidade na obra do autor
gaúcho, trouxe à escrita o contexto do período em que Caio Fernando se exilou na Europa
e a situação do Regime Militar no que tange à censura institucionalizada no período. A
sexualidade, neste capítulo, foi trabalhada em dois eixos: uma leitura interna individual e
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outra externa, por parte da sociedade que produz e estabelece sexualidades, tanto a normal
quanto as desviantes, e normas de comportamento. Para dar uma contextualização da visão
brasileira média, utilizo-me do artigo produzido por Carlos Fico que analisa a questão das
cartas dirigidas ao órgão de censura dentro da Ditadura Civil-Militar: tal prática não era um
dos pontos de contestação do regime, mas sim um ponto de acordo com a sociedade civil.
Haviam demandas em se restringir ainda mais o conteúdo de produções culturais quando a
produção atacasse a sensibilidade do meio social que defende costumes tradicionais e a
moral conservadora, tendo como alvo “temas dos mais polêmicos, a aparição do nu
masculino e o homossexualismo também se inserem nesse contexto de censura moral”304.
O primeiro conto analisado foi “Terça-feira gorda” seguindo diretamente essa ideia
de recepção interna e externa da sexualidade: narrado em primeira pessoa, o texto
apresenta a situação de aproximação entre dois homens numa festa de carnaval. O
personagem principal constantemente naturaliza sua atração por outro homem: o corpo é
fonte de atenção, ocupando um espaço de interesse principalmente quando o mesmo afirma
“nem parece bicha, nem nada”305. O interessante é a utilização de máscaras por todas as
pessoas presentes em tal festa, menos pelos dois homens, justamente pela forma como é
lida a aproximação entre os dois pelos outros personagens. Primeiro, há ofensas e
brincadeiras de cunho moral para evoluir a empurrões, praticamente expulsando os dois da
festa. Quando se dirigem à praia, consumando a relação física, são acordados aos chutes e
pontapés, definindo de vez uma reação violenta por parte da sociedade, incapaz de aceitar
dois corpos semelhantes numa relação física e afetiva.
O segundo conto do capítulo, “Sargento Garcia” foi analisado em uma perspectiva
mais interna aos personagens e sobre a atividade sexual: a narrativa trabalha sobre a
perspectiva de formação enquanto um jovem chamado Hermes passa pelo alistamento
militar no mesmo dia em que tem a primeira relação sexual com o sargento responsável
pela junta militar: é, sobretudo, um conto sobre a passagem da vida de adolescente à vida
adulta de Hermes. Caio Fernando Abreu constantemente traz à narrativa deste a
contextualização do período em que ela ocorreu: os anos iniciais pós golpe de 1964, devido
a imagens do Castelo Branco e também a referência por parte do Sargento Garcia sobre a
revolução ter dado fim a comunistas.
Finalizando o capítulo, o cuidado social em relação aos costumes e às formas de se
relacionar é objeto de análise a partir do conto “Aqueles dois (história de aparente
repressão e mediocridade)”: Caio Fernando Abreu desenvolve uma narrativa sobre a
aproximação entre dois homens dentro do ambiente de trabalho de uma empresa que
incomoda os outros funcionários devido a uma proximidade afetiva. Narrado em terceira
pessoa, Caio Fernando Abreu nos apresenta a evolução da relação entre Raul e Saul que
são demitidos por conta de cartas anônimas enviadas ao chefe de ambos devido à perversão
dessa relação. Uma ponte com a atuação de defensores da moral e dos bons costumes
durante o Regime Militar foi feita a partir dessa intervenção na vida alheia por personagens
incomodados com a proximidade da relação entre os dois rapazes por intermédio das
cartas, semelhante às denúncias destinadas aos órgãos de censura por meio da
correspondência entre associações religiosas, de mulheres, entre outros.
Já o segundo capítulo tem por objetivo trabalhar a presença da Aids nos escritos de
Caio Fernando durante o resto da década de 1980, dando ênfase a Triângulo das águas
(1983) e Os dragões não conhecem o paraíso (1988), para entender a visão do autor sobre
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a doença e o impacto que a Aids teve no meio social, dentro da comunidade mais associada
a ela e na vida e narrativa do autor.
Assim, foi selecionado na primeira parte do capítulo, “Pela noite” que, ainda na
temática da sexualidade, apresenta dois homens que dão um giro pela noite paulistana,
desde a pizzaria para jantar, definida na narrativa enquanto um espaço normal, até bares e
boates destinadas a um público homossexual masculino. Os pontos de análise foram os
espaços de homossociabilidade e a produção de uma subcomunidade partilhada a partir de
uma identidade homossexual. Há também uma crítica sobre uma identidade gay e a
padronização que ocorre dentro desse gueto, noção trabalhada a partir da análise de Ana
Paula Trofino Ohe306 assim como as primeiras menções à Aids em literatura brasileira.
Outro ponto do trabalho com a fonte foi a questão de migração de indivíduos
transgressores à norma sexual a grandes centro urbanos, principalmente por uma maior
acepção e a possibilidade do anonimato. Situação apresentada e trabalhada por James
Green ao realizar um histórico das homossexualidades masculinas no Brasil durante o
século XX em Além do carnaval307, que tem como recorte geográfico principal Rio de
Janeiro e São Paulo. “Pela noite” também apresenta os diferentes espaços de
homossociabildiade do período, como saunas, boates e bares, situação contextualizada
também pela obra de James Green, salientando o crescente número de espaços de
homossociabilidades em tais cidades, acompanhando não só o fluxo de migração mais
intenso a partir da década de 1950, mas as transformações econômicas realizadas entre a
década de 1960 e 1970. O chamado “Milagre econômico” impulsionou também a criação
desses espaços que, apesar de enfrentar certos problemas com a Ditadura Civil-Militar,
devido à configuração de guetos, manteve-se em crescimento e produziu uma
subcomunidade nos grandes centros urbanos do período.
Já no trabalho com Os dragões não conhecem o paraíso de 1988, houve um esforço
de contextualização política e econômica dos dois momentos para partir com a análise de
“Linda, uma história horrível”. O conto traz à narrativa a história de um personagem
portador do vírus HIV no estágio mais avançado da infecção quando o mesmo decide
voltar à sua cidade natal e contar à mãe sua condição. As aproximações feitas com a novela
“Pela noite” parte de um movimento contrário ao dos rapazes que saem pela noite
paulistana: a volta à realidade de interior. Os personagens citados, inclusive o de “Linda”,
são da fictícia cidade de Passo da Guanxuma, recorrente na obra de Caio Fernando Abreu
após 1988.
O conto, que se inicia com a chegada do personagem à casa da mãe, não é explícito
sobre a doença: ela está nos aspectos visuais da história, no não dito dos personagens e na
relação fria e distante, porém empática entre mãe e filho. Descobrimos a motivação da
volta do personagem só no final da narrativa, no momento em que se observa em frente a
um espelho, percebendo as manchas em sua pele - sarcoma de Kaposi-, sua figura
deteriorada pela magreza e pela perda de cabelo, além de outros sintomas, que
caracterizam uma construção imagética do portador da Aids no período. A ideia dessa parte
do capítulo foi trabalhar com os aspectos visuais e metafóricos produzidos sobre a doença
e o portador do vírus que, apesar das modificações e melhorias nos tratamentos que
impedem a própria manifestação do último estágio da infecção pelo vírus - a Aids em si -,
são constantes até os dias de hoje. Para isso, trabalho com as reflexões produzidas por
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Susan Sontag com Aids e suas metáforas assim como o trabalho de historiadores que
analisaram a presença da doença em notícias e na mídia do período sobre a doença.
Assim, o segundo conto analisado foi “Mel & Girassóis (ao som de Nara Leão)”
como forma de demonstrar uma preocupação, caracterizada como urbana, da constante
presença escondida da Aids no outro: o conto também de Os dragões não conhecem o
paraíso apresenta uma mulher e um homem que se encontram em férias em um hotel
próximo a uma praia, aproximando-se numa situação de pausa da rotina e preocupações da
vida caótica contemporânea da cidade de São Paulo. A escolha desse conto surgiu a partir
de uma tendência do autor Caio Fernando Abreu em não nomear personagens em algumas
narrativas, trabalhando os aspectos físicos, psicológicos e emocionais dele. Uma delas
denuncia a paranoia urbana presente em subcomunidades homossexuais por conta da
presença do vírus (“enquanto todos aqueles Atletas Dispostos A Tudo Por Um Corpo Mais
Perfeito, Gays Fugindo Da paranoia Urbana Da Aids, Senhoras Idosas Porém Com Tudo
Em Cima, e por aí vai, retiravam-se em busca do almoço” 308). A doença é mencionada
também quando o autor apresenta a preocupação da personagem principal sobre o homem
objeto de seu interesse, sobre a procedência do mesmo: o contraste entre a casualidade do
encontro, num momento de férias, e a presença constante do vírus também nas relações
heterossexuais.
Por fim, essa paranoia em relação à Aids é retratada, de forma mais direta, com
“Dama da noite”, o último conto analisado no capítulo: a narrativa apresenta, em primeira
pessoa, uma mulher que já se considera de mais idade comparado-se ao rapaz com quem
está falando; nesse conto, o choque geracional é evidente em muitos aspectos,
principalmente em relação ao sexo: uma geração que já está imersa em mensagens de
proteção e notícias de como as relações sexuais podem matar, causando uma certa paranoia
à população em geral. Assim, foi trabalhado o papel da mídia nesse momento, o de
fornecer informação à sociedade, mas também o de consolidar uma certa imagem do
portador e da doença causada pelo HIV. A ideia desse momento de análise é sintetizado por
Germana Fernandes Barata em sua dissertação de mestrado sobre a presença da Aids como
temas de reportagens pelo Fantástico afirmando que, apesar de haver uma tentativa de
manter um fundo científico e de cunho informativo, também ajudou na produção de
imagens e estigmas relacionadas à doença309. A noção de sexualidade de Caio Fernando
longe da questão identitária foi aproximada à de Foucault, em seu empreendimento de
entender como os indivíduos são levados, nas sociedades ocidentais modernas, a se
reconhecerem como sujeitos de determinada sexualidade e as produções em diversos
campos de conhecimentos e suas articulações em regras e coerções 310. Tal paralelo, apesar
de baseada em diferentes abordagens literárias sobre a obra do autor gaúcho, marcou a
diferença em relação a estas análises: o trabalho no campo da história da construção da
subjetividade do autor sobre a temática da sexualidade. Tanto o impacto que a Aids
provocou no discurso da sexualidade de Caio Fernando Abreu quanto a forma que o
próprio trabalhou a doença em seus textos, após os primeiros casos de morte no Brasil pela
mesma foi objetivo deste trabalho. Enquanto suas descrições fogem de imagens
consolidadas no período sobre o contágio pelo vírus HIV como a questão de grupos de
risco e a estigmatização que isso causou, o autor, em “Dama da noite”, é crítico à paranoia
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e o alarde causado pela mídia ao noticiar, sem um certo rigor, desinformações que levavam
ao medo e preocupação exagerada. “Ô boy, que grande merda fizeram com a tua
cabecinha, hein? Você nem beija na boca sem morrer de cagaço.”311.
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SIERRA – BRAVO: A PADRONIZAÇÃO AEROPORTUÁRIA BRASILEIRA E A
INFLUÊNCIA ESTADUNIDENSE DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
Autora: Andréia Elizabeth Bohn Lüder
Orientador: Prof Dr. Dennison de Oliveira
Palavras-Chave: Padronização aeroportuária; Aviação Civil Brasileira; Convenção de
Chicago.
A gestão aeroportuária é de suma importância para a organização dos espaços
aéreos, da segurança e da defesa aérea. Inicialmente projetados para facilitar a integração
nacional encurtando o tempo e as distâncias, passou a adquirir um caráter de defesa em
consequência dos conflitos internacionais, principalmente a partir da segunda Guerra
Mundial em que se fez necessário garantir a segurança do espaço aéreo civil. No território
brasileiro coube aos militares garantirem a defesa e segurança do espaço aéreo que se
mantém até os dias de hoje por meio dos Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de
Trafego Aéreo (CINDACTAs). O processo de militarização do espaço aéreo brasileiro é
anterior aos acontecimentos da guerra312.
A Segunda Guerra fez com que os Estados Unidos despontassem como uma
alternativa financeira e industrial dos Aliados. Os EUA expandiram a sua influência no
continente europeu e nas Américas, e propunha organizar a nova ordem mundial do pósguerra através do sistema financeiro organizado a partir dos acordos de Bretton Woods por
meio do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial;pela ONU na
cooperação internacional;pela Organização dos Estados Americanos (OEA) para defender
os interesses do continente americano e pela Organização da Aviação Civil Internacional
(OACI) que passou a regularizar as gestões aeroportuárias mundiais.
Para realização desta pesquisa utilizo a Convenção de Chicago 313, 07.12.1944,
também conhecida como Convenção sobre a Aviação Civil Internacional que tinha como
seu principal propósito regulamentar todo o espaço aéreo civil e de reconhecer o princípio
da soberania de um Estado contratante no espaço aéreo sobre o seu território.Utilizo
também as documentações cedidas pelo Professor Doutor Dennison de Oliveira, de sua
pesquisa realizada no National Archives and Records Administration II (NARA II) 314, são
documentos oficiais da JBUSMC do ano de 1945 voltadas a questão aérea brasileira
relativa ao assunto de entrega de equipamentos e também pareceres dos oficiais
estadunidenses em referência ao setor aéreo brasileiro.
Esta pesquisa teve por objetivo analisar o processo da padronização aeroportuária
brasileira e os meios como ela se deu. Especificamente, trata-se de abordar as relações
políticas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos entorno das melhorias
realizadas no setor aeroportuário brasileiro entre os anos de 1944 e 1945. A problemática
desenvolvida a partir do contexto é marcada pelas relações internacionais assimétricas
entre o Brasil subdesenvolvido e a super-potência dos EUA, consistindo em analisar o
papel desempenhado pela Comissão Aérea da Joint Brasil-U.S. Military Commission
(JBUSMC) e pela Convenção de Chicago, ocorrida em 7.12.1944, no processo da
padronização aeroportuária brasileira. No quadro das relações de subordinação do Brasil às
políticas imperialistas de domínio político e econômico estadunidenses, a importância da
pesquisa reside na possibilidade de se entender a ação de tais instâncias de condução de
relações internacionais como uma forma dos produtos aeronáuticos dos estados Unidos
312

OLIVEIRA, Dennison de. Aliança Brasil-EUA: nova história do Brasil na Segunda
Guerra Mundial. Curitiba: Juruá, 2015, pp. 254.
313
Convenção Internacional de Aviação Civil, Chicago, 07 de dezembro de 1944.
Disponível em: https://www.icao.int/publications/Documents/7300_1ed.pdf
314
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/333.html#333.3Ver também
https://www.facebook.com/historiahipertextual/ Acessada em 25/11/17
92

dominaram o mercado brasileiro, ou seja, como uma expansão da influência estadunidense
dentro do setor aeronáutico civil nacional.
Desta maneira podemos pensar nas relações existentes entre os estudos
aeroportuários e a história, pois a aviação civil pode ser utilizada como instrumento de
ideologias políticas interferindo nas relações de comércio exterior e defesa aérea. Foi
somente nas décadas de 1930 e 1940 que o governo brasileiro entendeu a necessidade de
desenvolver a aviação civil, e para isso era necessário pensar de maneira institucional para
que esse novo serviço funcionasse.
Em contraposição a situação brasileira o governo estadunidense já havia
compreendido que um dos avanços do século XX seria a aviação e para isso era necessário
que tanto o governo quanto as companhias estivem sintonizadas para competir pelos
mercados internacionais. Logo no inicio de 1940 os Estados Unidos já tinha resolvido as
pendências com o setor aéreo. Roosevelt, correspondendo às propostas do New Deal,
compreendia que era de responsabilidade do governo desde as instituições locais até os
órgãos federais, garantir a infraestrutura necessária de: aeroportos, rotas, mecanismos de
navegação, controle de tráfego aéreo, previsão do tempo315, essas ações permitiram a Pan
American Airways (Pan Am) e a Boeing a investirem nos voos por instrumento. A
principal agência do governo estadunidense durante o desenvolvimento do setor aéreo foi a
Civil Aeronautics Authority (CAA) que assumiu a responsabilidade pelas operações dos
sistemas de controle de tráfego aéreo.
O Brasil precisava adequar todo o seu setor aeroportuário às novas necessidades
aéreas em consequência do mercado e também por ser membro signatário da Convenção
de Chicago que empunha algumas obrigatoriedades para a segurança do espaço aéreo, para
isso eram necessários equipamentos que auxiliassem na navegação aérea, no controle aéreo
e na previsão do tempo.
Já no contexto da política internacional, os Estados Unidos estava expandindo a
atuação da sua política externa por meio do pan-americanismo e da política da “Boa
Vizinhança” pelo continente. A expansão dos EUA se dava por duas frentes: a militar e a
ideológica, a primeira representada pelos projetos de cooperação militar entre as forças
estadunidenses e latino-americanas e a segunda por meio do Office of the Coordinator for
Inter-American Affairs (OCIAA). A política pan-americana e a OCIAA trabalharam em
prol de conter o avanço da ideologia nazista no continente, era a busca pela colaboração
hemisférica. A política pan-americanista era uma política muito mais aceitável posto “que
ao invés de glorificar uma raça e uma nação, ele enfatizava a solidariedade entre nações.
Ao invés de promover a criação de um novo partido político nos países subordinados, o
Pan-Americanismo falava em respeito pela soberania nacional”316, já que o pan
americanismo era muito contestado pelos latinos até então 317. A Segunda Guerra acelerou o
processo da ampliação do imperialismo estadunidense pelo continente.
Enquanto os Estados Unidos ampliavam a sua influência pelo continente contra a
presença do Eixo nas Américas, o governo Vargas era favorável à neutralidade política
entre os dois sistemas opostos aproveitando-se das oportunidades que lhe eram
interessantes ao seu governo. Vargas aproveitou esse campo de barganha para adquirir
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armas alemãs da empresa Krupp por meio do comércio de marcos compensados, a primeira
contratação ocorreu em 1937, a proposta do governo brasileiro era de adquirir canhões
alemães e assim padronizar o material de artilharia do Exército Brasileiro 318, mas em
consequência do bloqueio naval imposto pela Marinha Britânica ao comércio marítimo
alemão impediu a entrega de grande parte das armas. A partir de então só restava ao
governo brasileiro como alternativa ao abastecimento de armas por meio dos Estados
Unidos.
O governo brasileiro vinha pedindo aos Estados Unidos que fossem cumpridas as
reivindicações brasileiras acerca dos equipamentos a serem entregues ao exército,
enfatizando que
obviamente o Brasil não podia ser tratado como uma pequena potência centroamericana que se satisfaria com a presença de tropas americanas em seu
território. O Brasil tem o direito de ser considerado pelos Estados Unidos um
amigo e aliado, e está habilitado a ser suprido sob o Lend-Lease Act [Lei de
Empréstimo e Arrendamento] com aviões, tanques, e artilharia costeira
suficientes para capacitar o exército brasileiro a defender ao menos em parte
aquelas regiões do Nordeste brasileiro cuja defesa é tão vitalmente necessária
para os Estados Unidos quanto para o próprio Brasil319.

A cobrança de Vargas se dava em decorrência que no ano anterior foi firmado
entre os dois países uma comissão mista320 que teria como principal foco a região nordeste
e a entrega de armamentos ao exército brasileiro. O interesse sobre a região nordestina
pelos estadunidenses tinha como intuito o envio de tropas à região, como também a
utilização das bases aéreas ali existentes que poderiam ser utilizadas como um elemento de
defesa hemisférica. A ideia da presença de tropas estacionadas no território brasileiro não
agradou o governo brasileiro, sendo assim foi vetada a ocupação militar de maneira
preventiva.
Os Estados Unidos não ocuparam de forma direta as bases aéreas nordestinas,
coube a sua subsidiaria Panair lograr o controle, segundo a historiadora Ioneida Cunha as
instalações de bases militares no nordeste brasileiro se deu devido ao fato da Panair 321ter
sido concessionária dos aeroportos nordestinos por meio do Decreto-Lei Nº 3.462, de 25 de
julho de 1941, que permitia a empresa aérea a construir, melhorar e aparelhar os
aeroportos.
A Panair do Brasil era a alternativa da Pan Am para explorar as rotas nacionais,
pois a empresa estadunidense não obteria com facilidade o direito de atuar como
concessionário dos aeroportos brasileiros, já que por ser estrangeira poderia operar
somente em aeroportos aduaneiros322, sendo assim coube a Panair pedir a concessão de
exploração dos aeroportos que tanto interessavam os Estados Unidos.
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Enquanto o governo brasileiro negociava com as companhias aéreas e tentava
aparelhar os aeroportos, a Pan American Airways já havia iniciado o “Airport
Development Program” (ADP) em 1940 por meio do apoio do governo estadunidense. O
ADP foi expandido para as regiões do Caribe, América Central e Brasil por meio das
representantes subsidiarias da Pan Am. Como bem salienta Cunha o Ministério da
Aeronáutica não possuiria recursos e nem infraestrutura necessária para a modernização
dos aeroportos e instalação de bases, delegando tais empreendimentos a companhias
privadas, no caso a Pan Am, a economia estadunidense permitia as condições de financiar
esses empreendimentos com a possibilidade de dispor material e pessoal especializado para
esses empreendimentos de interesse direto do governo brasileiro323.
O ano de 1942 foi decisivo as negociações diplomáticas e políticas do governo
brasileiro, pois durante o mês de janeiro ocorreu o rompimento das relações com o Eixo
marcando decisivamente a aproximação do Brasil com os Estados Unidos em
consequência das negociações entre os dois países envolvendo as questões de mercado
externo e dos militares. Foi assinado em 23.05.1942 os Acordos de Washington e em
sequência a criação de comissões encarregadas que auxiliariam no cumprimento dos
acordos realizados facilitando os diálogos e as negociações entre os dois países sendo
criadas as seguintes comissões: Joint Brazil-United States Defense Comission (JBUSDC)
sediada em Washington D.C e a de Joint Brazil-United States Military Comission
(JBUSMC) sediada no Rio de Janeiro.
A questão interessante relativa a JBUSMC é a presença de representantes da CAA
que atuavam dentro da comissão e tinham conhecimento das condições brasileiras, assim a
sua presença na JBUSMC está muito além da questão da defesa aérea em decorrência da
guerra. A sua presença na comissão serviu para examinar a situação aeroportuária e das
necessidades para a ampliação da aviação civil no Brasil já deixando previamente
preparado para o mercado aeronáutico estadunidense.
A questão aérea na JBUSMC era representada pelo Coronel dos Estados Unidos
Floyd B. Wood, da Air Division e pelo representante brasileiro o Brigadeiro Vasco Alves
Secco. Este setor era voltado ao desenvolvimento e melhoramento da aeronáutica
brasileira, focando nas necessidades da Força Aérea Brasileira (FAB).
A imagem da FAB não era das melhores perante os oficiais estadunidenses, pois
de acordo com a carta de 29.05.1945 do Coronel Wood ao Brigadeiro Secco a “fraqueza
básica da FAB reside na falta de organização nos níveis superiores de comando”, e esse
tipo de comentário prejudicava a imagem da FAB evidenciando as desvantagens nas
negociações, uma vez que ela era o órgão representante dos interesses militares e civis.
Já a outra carta de 16.07.1945 do Coronel Wood ao Brigadeiro Secco sobre as
Facilidades Meteorológicas nos traz a informação de uma das atuações da Panair e de sua
importância para a segurança aérea brasileira, pois “os dois principais serviços
meteorológicos atualmente operacionais no Brasil são Panair do Brasil e do Escritório
Meteorológico Brasileiro (Departamento de Agricultura). (...) Praticamente todos os dados
meteorológicos utilizados no planejamento dos mapas meteorológicos e preparo das
previsões são garantidos pela Panair”.Esta informação passa a por em xeque a eficácia do
Ministério da Aeronáutica em organizar setores básicos e necessários para a defesa aérea e
do desenvolvimento aeronáutico, a falta de torres de controle, torres de rádio, radares e
previsões meteorológicas, num contexto delicado já que os setores militares da FAB
ambicionavam controlar a administração aeronáutica civil no Brasil.
O relatório que comprova o interesse estadunidense no setor aeroportuário
nacional é trocado entre o Coronel Wood e o Brigadeiro Secco de 27.07.1945 sobre o
Desenvolvimento das Rotas Aéreas Brasileiras, que logo em seu primeiro item propõe a
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revisão do Decreto Nº 8.352 para uma maior flexibilização dos 4 primeiros capítulos para
se adequar conforme os procedimento vigente nos Estados Unidos. Já em sequência no
item c. há um breve resumo dos equipamentos pedidos pela FAB e maioria deles fazem
parte do sistema aeroportuário que facilita a aeronavegação por instrumentos. O governo
brasileiro precisava investir e equipar todo o sistema nacional aeroportuário. Era necessário
atualizar o sistema ultrapassado, a guerra expandia e melhorava cada vez mais os
equipamentos aéreos e logo estariam nos aviões comerciais modernos, e tanto por uma
questão de defesa nacional quanto econômica o Brasil não poderia perder a expansão desse
setor.
Os motivos de defesa e segurança aérea não eram os únicos que faziam com que o
governo brasileiro precisasse do suporte estadunidense. A Convenção de Chicago e a
OACI por meio de suas regulamentações aéreas passaram a regulamentar todo o setor
aéreo civil internacional era o começo do comércio aéreo internacional do pós-guerra324.
Era necessário se adequar aos padrões internacionais.
O governo brasileiro precisava adquirir esses equipamentos para realizar as
melhorias aeroportuárias e se enquadrar a padronização da OACI e o mercado mais fácil às
necessidades brasileiras era o estadunidense. O Brasil como um estado contratante não
tinha como corresponder às obrigações presentes na Convenção, mesmo que de acordo
com o Artigo 69 do capítulo XIV afirme que não há problema em o estado contratante não
conseguir corresponder razoavelmente os serviços de rádio e de meteorologia não sofrerá
nenhuma imposição pela Convenção, desde que este não prejudique seriamente a questão
de segurança aérea. Mesmo que o país não sofresse qualquer imposição pela OACI sua
imagem como região dúbia a cerca da segurança aérea poderia concorrer à perda de
investimentos de capital no setor aéreo nacional.
Desta forma, pôde-se esboçar respostas significativas que a CAA dentro da
JBUSMC conhecendo a realidade aeroportuária brasileira o considerava como um mercado
ideal aos produtos aeronáuticos estadunidenses, a Panair já havia iniciado esse processo,
mas atingiria somente os aeroportos sob a sua concessão. A conjuntura do setor aeronáutico
brasileiro era única, era uma ótima oportunidade ao mercado estadunidense de vender
equipamentos civis e militares, a porta de negociações estava aberta por meio do LendLease, a Comissão Aeronáutica e o programa de Desenvolvimento de Rotas Aéreas
permitiram em um primeiro momento uma espécie de americanização de todo o setor
aeroportuário brasileiro, mas ao trazermos sob a ótica da Convenção de Chicago e da
OACI o processo de americanização que se confunde com as necessidades de padronização
previstas pela Convenção.

Ciente e de acordo, 27/11/17

Dennison de Oliveira – Orientador
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VAGENS ALIENÍGENAS, SEMENTES DO TERROR: UM ESTUDO SOBRE
“INVASION OF THE BODY SNATCHERS” (1956) E A CULTURA DO MEDO NOS
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Autor: Augusto José Muxfeldt Klais
Orientador: Clóvis Gruner
Palavras-chave: História e cinema; Cultura do medo; Cinema Americano.
Este trabalho se propõe analisar e evidenciar as relações entre uma cultura do medo
nos Estados Unidos da América e o filme “Invasion of the body snatchers”, de 1956,
dirigido por Don Siegel. Tais relações não se manifestam necessariamente com alguma
intencionalidade ou de forma explícita. Considera-se que um filme é também uma fonte
histórica, uma vez que sua produção acaba sempre demonstrando vários elementos do
contexto de sua produção. O filme por si só traduz elementos, por meio do universo
fílmico, que muitas vezes coexistem no universo objetivo, ou a “realidade” como
conhecemos. Com esta percepção, pode-se extrair muito sobre o contexto em que ele foi
produzido, validando-o como fonte. O universo fílmico não é hermético em si, ele sofre
interferências e também influencia o universo objetivo de várias formas. Utilizando-se os
conceitos de medo e angústia de Jean Delumeau325 articulados com a noção de “cultura do
medo” de Barry Glassner326, foi possível captar elementos do imaginário coletivo que
pairam entre uma sociedade em algum contexto delimitado. Tais elementos podem escapar
aos filtros do cognitivo, se manifestando até como atos falhos.
A estrutura desta monografia se divide em dois capítulos. O primeiro capítulo
envolve a discussão metodológica e bibliográfica em que serão trazidos conceitos
apropriados de Delumeau, Rosenstone, Carroll e Glassner para a definição sobre quais
bases metodológicas, e quais conceitos foram essenciais para o desenvolvimento desta
monografia. Há também a articulação de algumas dessas apropriações conceituais, além de
proposições próprias acerca destes conceitos. Ainda no primeiro capítulo há a
contextualização e a produção do recorte histórico sobre onde a fonte principal desta
monografia se insere, abordando a história dos EUA nas décadas de 40 e 50, e também da
indústria cinematográfica. O segundo capítulo contém a dissecção do filme através de uma
narrativa que segue a ordem dos eventos do filme, e em paralelo há o comentário e análise
sobre os elementos fílmicos e narrativos de cada cena narrada. A narrativa produzida busca
trazer elementos estéticos, audiovisuais e, quando necessário, transcrições (traduzidas) dos
diálogos. Em momentos em que a tradução possa ter vários sentidos, ou possuir a
possibilidade de múltiplas interpretações, notas de rodapé estarão presentes para um
melhor entendimento daquilo que foi traduzido de tal maneira. Ao final da análise do filme,
na conclusão do trabalho agrupa-se os principais elementos que já foram comentados a fim
de tecer uma opinião não só teórico-metodologicamente, mas com elementos do filme em
contraste para pontuar justamente onde o filme trabalhado pode ter colaborado para a
manutenção e reforço (talvez até alguma criação dentro) da cultura do medo.
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Antes de produzir uma contextualização, foi feita breve discussão sobre marcos
teóricos para a delimitação de certos acontecimentos históricos presentes à época do
lançamento do filme. É explicitada a necessidade de explicações que se proponham a
realmente produzir contextualizações adequadas, que fujam de fatos isolados ou datas
como modificadores extremos da história, tornando-os referenciais para o início e fim de
uma era, processo, época, etc. Ao longo desta discussão, se insere outra, tão relevante
quanto à primeira. O cuidado no tratamento com dados e o não perder de vista que, no fim,
história se trata da história de seres humanos, e que as narrativas históricas não devem
esterilizar ou amenizar os choques e violências como basicamente números que só
possuem relevância por conta de sua quantidade, vez que se tratam de vidas humanas
perdidas.
No contexto do fim da Segunda Guerra Mundial e o mundo após o holocausto e as
bombas atômicas, fatos estes que mudaram violentamente a percepção da humanidade
sobre si mesma, e junto disto o iminente conflito entre as ideologias capitalista e
comunista, são várias as possibilidades em determinar de forma arbitrária, mais ou menos
embasada em acontecimentos relevantes, “quando começou a Guerra Fria”. Por conta da
preocupação com as questões contextuais referentes à sociedade americana em um sentido
cultural, e o impacto das mídias em uma sociedade, foi escolhido o discurso do presidente
Harry S. Truman em 12 de março de 1947, em que há uma declaração formal de
hostilidade do “mundo capitalista” contra o comunismo. Deste discurso surge o que ficaria
conhecido como Doutrina Truman, que impactou a sociedade americana de tal forma a
causar o second red scare, retomando com força a propaganda anticomunista. As
hostilidades dentro dos EUA acabam escalando, causando um contexto com certa
permissividade para a acusação, investigação e perseguição de pessoas suspeitas de
estarem envolvidas com o comunismo (este processo com pouca ou nenhuma legalidade,
que não se importava com evidências contrárias, e sequer produzia provas daquilo que
estava sendo afirmado, ficou conhecido como Macartismo). O contexto de perseguição,
ansiedade e temor generalizados, as incertezas da guerra, a derrota na Guerra da Coréia e o
início da Guerra do Vietnã são o palco principal para o imaginário da produção do livro
(publicado em 1955, sob o título “The Body Snatchers”, autoria de Jack Finney) e filme
“Invasion of the body snatchers” (que teve seu lançamento em 1956).
O clima persecutório chega em Hollywood, associações demonstram apoio à caça
aos comunistas, pessoas são marcadas em listas negras (inclusive um dos roteiristas do
filme que é o objeto de estudo desta monografia), e há então uma tensão em vários setores
da sociedade norte-americana neste contexto, e exatamente este contexto traz a
oportunidade de se notar uma série de ansiedades e temores que podem se manifestar,
mesmo que não de forma intencional, em vários setores dessa sociedade, inclusive o
cinema. Não é nada além de razoável supor que muitas coisas que habitam o inconsciente
humano acabam também interferindo no processo de decisão de várias opções possíveis ao
se pensar vários elementos cinematográficos. Este trabalho propõe evidenciar como estes
elementos, que às vezes fogem da intencionalidade, não só estão presentes, como também
colaboram para a materialização de angústias em medos de um público todo. Ao esmiuçar
o filme em questão, junto de uma análise embasada em questões históricas e técnicas do
cinema, vêm à tona uma série de situações e questões que passam despercebidas em uma
primeira vez que se assiste a obra.
O modo como o filme será trabalhado envolve as proposições de Robert
Rosenstone para a articulação entre cinema e história, por meio de uma crítica que o autor
fez ao diretor de cinema Oliver Stone e suas proposições para filmes com ambições
históricas. Tais conceitos e críticas não podem ser transpostos ipsis litteris não somente por
conta do trabalho de Rosenstone ser direcionado à Stone, mas também porque os gêneros
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fílmicos não são os mesmos. Rosenstone fala sobre os filmes que se propõem a relatar,
contar, narrar, produzir uma história que objetiva ser uma representação e encenação de
uma história real em seus termos mais literais, apelando para elementos tangíveis e não
tangíveis para assim obter também uma credibilidade na história contada. Rosenstone
sustenta seis pontos principais que exigem cuidado ao se produzir um filme que se
proponha ser uma representação do real, mas muitos elementos de suas críticas podem ser
depreendidos para filmes de ficção que dialogam em muitos sentidos com a realidade
objetiva.
Durante este trabalho também é feita a relação entre o filme, que é considerado
parte do gênero fílmico de Ficção Científica com o gênero fílmico de Horror. O filme em
questão possui alguns elementos presentes em filmes de Horror, como a tensão interna, o
medo recorrente em diferentes personagens, um antagonista que toma a forma de um
monstro metafórico ou não (neste caso, vagens alienígenas). Além dessas interfaces com o
Horror, o filme conta com elementos cinematográficos e estéticos dos filmes Noir (o
próprio diretor de “Invasion of the body snatchers” dirigiu antes vários filmes deste
gênero), e a emoção seja pelo suspense ou pelo medo que prendem o espectador são
característicos dos filmes Thrillers. Além disto, existem algumas discrepâncias internas do
próprio Invasion com o gênero de Ficção Científica, em que o elemento único e central do
caráter Ficcional-científico seja a presença de alienígenas. O filme ocorre no contexto da
época em que estreou, conta com elementos arquitetônicos, de indumentária, estética e
arquétipos de personagens clássicos de sua época, até mesmo o reconhecimento de outras
cidades dos EUA (já que Santa Mira, cidade onde ocorre a trama do filme, é ficcional)
como existentes, bem como a enunciação da existência de carros Ford, por exemplo.
Todo este embasamento teórico serve para não só instrumentalizar o leitor, mas
também para ressaltar a importância de como o medo age nos seres humanos, e como as
mídias podem se aproveitar de fraquezas estruturais comuns nas mentes de muitas pessoas.
Isto pode funcionar tanto no sentido de receber mensagens que cultivem ansiedades,
temores e inseguranças, como através de discursos e escolhas narrativas e estéticas
reproduzirem, ou até personificarem de alguma forma essas preocupações quase
inconscientes. Isto não quer dizer que o filme afirme, de forma explícita, que os
comunistas estão infiltrados nos Estados Unidos, ou que caiam do céu como vagens
espaciais, nem que estejam escondidos onde menos se espera, aguardando o momento
adequado para um ataque.
Resumidamente, o filme conta a história do médico Miles Bennell que, após uma
viagem, ao retornar para em sua cidade, Santa Mira, é confrontado com uma estranha
epidemia psiquiátrica. As pessoas tentam convencer o médico que os entes queridos
próximos (geograficamente, e emocionalmente) não eram realmente tais pessoas. Depois
do desenrolar da trama, Miles descobre que vagens alienígenas produziam corpos idênticos
e que depois de maduros, faziam uma substituição com outros seres vivos, incluindo os
seres humanos, e o processo de troca se completa quando a pessoa dorme e a cópia assume
no lugar de cada morador, portando as mesmas memórias e trejeitos. Miles e seu par
romântico Becky tentam fugir da cidade. No percurso descobrem que há uma conspiração
em que as vagens planejam se espalhar por todo os EUA. Durante a fuga, Becky cede ao
sono, e se transforma. Miles acaba fugindo e, ao chegar numa rodovia, tenta alertar as
pessoas do perigo pelo qual todos estavam passando, e então o filme se encerra, deixando o
final em aberto.
O clímax do medo que o filme se propõe a passar se dá justamente na sua cena
final, em que Miles está completamente desesperado, tentando avisar as pessoas, quase é
atropelado, é tido como louco ou bêbado. O terror estampado na face de Miles ao dizer
“Eles já estão aqui! Você é o próximo! ” faz com que toda a conspiração tome um peso
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muito maior e dramático emocionalmente. Nesta cena também há uma excelente
representação do estado de pânico de alguém que neste caso estaria supostamente
acreditando em algo conspiratório, e aliado a isto, a frustração de ser taxado como louco, e
isto ecoa com o contexto, em que os conspiradores do anticomunismo, que já tinham força
política, poderiam se sentir contemplados ao verem alguém de forma tão convincente
passar por algo que pode ocorrer quando alguém acredita em conspirações infundadas.
Após a análise do filme, notam-se várias particularidades importantes não só dos
personagens, mas também da própria história e da sua narrativa, e há uma convergência
dos temas e personagens, bem como a forma em que a história se constrói para que cada
vez mais o medo se torne agravado, chegando ao seu ápice no final do filme. Em muitos
aspectos, o filme tem particularidades interessantes que rompem com o estereótipo clássico
de filmes de Ficção. Além de se passar “no presente” da época e de não dispor de nenhuma
tecnologia avançada ou absurda (sejam armas, invenções, viagem no tempo, viagem
espacial, etc.) o filme conta com o casal protagonista (Miles Bennell e Becky Driscoll) da
trama em que ambos antes de ficarem juntos, enunciam de forma muito velada, que ambos
recentemente saíram de seus casamentos. Existe um final trágico para este casal, sim, mas
não em função da fuga do “estereótipo de normalidade” da época, da protagonista feminina
trazer em si mesma, obrigatoriamente, ideais idílicos e machistas referentes ao papel social
do gênero feminino supostamente idealizado na época do contexto. O mesmo ocorre com o
protagonista, que também não dispõe em absoluto destes mesmos ideais de época (o
exemplo mais claro, além do permitir-se ter medo e entrar em pânico, mas se acovardar em
um momento crítico, não fazer aquilo que era objetivamente certo e necessário por amor, e
por covardia).
Para vários personagens não fica claro o momento em que eles são trocados pelas
vagens, seja pela falta de explicações, ou por causa de explicações pouco convincentes, ou
mesmo por comportamentos suspeitamente favoráveis aos invasores, seja por ignorância
ou intransigência. O chefe de polícia Nick Grivett, o psiquiatra Dan Kauffman e a tia de
Becky, Eleda Lentz são os personagens que se enquadram nesta categoria.
Este trabalho não se ocupou somente dos elementos óbvios de como a suspeita de
uma invasão comunista se associa com alguma facilidade com um filme que tem sua
história centralizada ao redor de uma conspiração proveniente da invasão alienígena. Tratase de ir além. A invasão e conspiração alienígena não são alegorias ao comunismo, mas
sim podem contribuir para a solidificação de elementos componentes da angústia em
elementos respectivos ao medo desta mesma época, uma suposta invasão comunista. Há
essa identificação de inseguranças e temores em elementos reais dentro de um universo
fictício (neste caso, o universo cinematográfico que hospeda Santa Mira e a sua história do
filme, podendo ser a figura das vagens ou a conspiração em si), este, pode causar real
medo nas pessoas, no sentido que este medo é causado por conta da materialização das
ansiedades e inseguranças, características da angústia, segundo Delumeau.
A paranoia anticomunista alimentava o imaginário já tenso dos EUA dos anos 50, e
deste imaginário, através do universo fílmico, há uma oportunidade em se destinar essas
angústias, no sentido de criar uma identificação formal para sensações as quais não se
podem nomear com muita facilidade, nem as razões de sua existência. Desta forma, as
pessoas podem temer muito mais as vagens do que os próprios comunistas, mas há aí uma
ligação evidente de como esses dois medos acabam sendo interligados. Dependendo do
tipo de associação que uma pessoa faça partindo do filme, cria-se uma imagem ou ideia em
que a própria invasão comunista se daria nos mesmos termos, ou similarmente, aos
daqueles do filme. As concepções coletivas imaginárias fragilizam “lugares mentais”, os
filmes, noticiários, jornais, e programas de TV, ao se aproveitarem destes lugares, também
acabam por confirmar sua existência, e reforçar a necessidade dessas angústias. O cinema
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da década de 50, particularmente, desempenhou um papel especial no anticomunismo 327,
até por conta de o público cativo do cinema na época já dispor de mais recursos, como
tempo e dinheiro, para frequentar o cinema mais vezes do que o resto da população.328
O medo, que é algo tão primitivo quanto à existência da espécie humana, dispõe de
um papel extremamente didático para a segurança dos indivíduos e comunidades, aquilo
que causa este temor ou insegurança deve ser evitado a fim de sobreviver. A “cultura do
medo” cria ainda mais “lugares mentais” que permitem que a paranoia, a conspiração, a
atenção mal direcionada, o misticismo, a não racionalidade, a ignorância aliada à aversão,
o preconceito se instalem e, nestes lugares, há a confirmação de crenças pré-existentes,
bem como a formulação de novas crenças que visem, de alguma forma, legitimar a
existência e a autodefesa dos aflitos por tais males. Um filme pode se aproveitar disto tanto
quanto qualquer outra mídia, e isto também é presente e recorrente em “Invasion of the
body snatchers”.
O filme, no geral, cria uma série de oposições em que no final o medo triunfa, seja
pela falta de controle e racionalidade, seja por ser um medo justificado. Miles prescreve
remédios antipsicóticos (ou calmantes) para um garoto que diz que sua mãe não é quem
deveria ser, sem fazer-lhe uma consulta adequada. O ceticismo de Dan e a intransigência
de Nick em se pautar pelo factual acabam por beneficiar as vagens. Todos estes no final
foram substituídos pelas vagens, e Miles, ao final do filme aparenta ter perdido sua
sanidade frente à ameaça da invasão dos ladrões de corpos.
Ao criar uma espécie de inimigo oculto, que gerencia uma rede de agentes
infiltrados, que não pode ser derrotado com racionalidade e ciência, que torna todos os
“seres humanos” em iguais sem emoções, que não pode ser facilmente detectado,
“Invasion of the Body Snatchers” acaba por apanhar diversos elementos de um grande
receio coletivo dos norte-americanos sobre os comunistas, e com isto produz uma
materialização de angústias em medo, colaborando assim para reforçar uma cultura do
medo que na época já possuía um papel social muito interessante para as instituições,
governo, economia e tradição americanos. Tal antagonismo político e social contra os
comunistas são marcas principais do período tenso e hostil caracterizado pela Guerra Fria,
significando de maneira relevante o quanto o medo possa marcar uma sociedade, uma
época, uma geração, e um conflito.
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A WALT DISNEY E A "POLÍTICA DE BOA-VIZINHANÇA": ENTRE
A GREVE E A GUERRA
Autor: Douglas Figueira Scirea
Orientador: Clóvis Mendes Gruner
Palavras-chave: Política da Boa vizinhança; Walt Disney; Desenho de animação
Com o presente trabalho temos como objetivo analisar a influência norte-americana
sobre o Brasil, a partir do modelo que ficou conhecido como “Política da Boa Vizinhança”,
adotado pelo presidente Franklin D. Roosevelt nas décadas de 1930 e 1940, com base no
princípio do pan-americanismo com o intuito de estreitar as relações destes países com os
EUA. Voltaremos nosso olhar para a presença do empresário Nelson Rockfeller, diretor do
Escritório para Assuntos Interamericanos (OCIAA), como responsável por
elaborar um projeto de aproximação cultural entre os EUA e a América Latina. Entre os
frutos desse projeto abordamos o filme "Você já foi a Bahia?”329 (The Three Caballeros,
1944), dos Estúdios Walt Disney, e resgatamos uma crítica positiva de janeiro de 1945 do
jornal carioca "A Noite"330.
O filme foi escolhido por ser um dos melhores exemplos para abordar a temática,
pois constrói em sua narrativa as características buscadas pela Política de Boa-Vizinhança,
ou seja, uma amizade, antes de tudo política, entre os dois países (representada por Pato
Donald e Zé Carioca), visto o envolvimento dos dois países na Segunda Guerra Mundial e
importância geográfica brasileira no conflito. Também conseguimos demonstrar os
interesses econômicos abarcados nessa aproximação e os resultados disso, sobretudo o
resultado positivo nos estúdios em Hollywood. Indo além, o filme conseguiu de maneira
lúdica construir uma visão estereotipada do Brasil, imagem vendida e comprada pelos
estadunidenses. Ademais, notamos durante nosso fôlego de pesquisa, que o longa rompeu
com características da animação de Walt Disney do período. Após um longo período de
trabalhos encomendados pelas Forças Armadas estadunidenses, os estúdios lançam "Você
já foi a Bahia?", o qual recuperava a criatividade e a estabilidade financeira da Walt
Disney, dirigido por Norman Ferguson, fotografado por Ray Rennahan, e lançado
originalmente em solo estadunidense em 1944, o filme chega ao Brasil apenas no início do
ano de 1945. O longa de 76 minutos, está divido em cinco atos; conta com a participação
de Aurora Miranda. E é logo de início evidente a questão da “Política de Boa Vizinhança”,
visto que na primeira cena do longa o personagem Pato Donald já recebe um presente de
Zé Carioca, o qual seria segundo a narrativa, um parente distante da ave estadunidense. Ao
abrir o presente, Donald depara-se com uma série de rolos cinematográficos que exploram
e buscam apresentar de maneira didática a América Latina ao primo distante do Norte.
A continuidade do primeiro ato passa-se no polo sul, neste temos o personagem
Paulinho Pinguim que sonha com o calor dos trópicos latino-americanos, sendo assim
realizada uma longa viagem até uma praia deserta. No segundo ato, temos a primeira
aparição do personagem Folião ou Aracuã, quando Donald realiza a prática da exploração
de aves raras na região da floresta da Amazônia. Na sequência o filme empreende
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dedicação para o gaúcho argentino e seu burro voador. O quarto ato é o mais explorado
neste trabalho, pois nele temos o Brasil, o samba, o Zé Carioca, e uma grande variedade de
estereótipos brasileiros, enfim, o álcool, as dançarinas de samba e os malandros. Por fim, o
último ato ocorre no México, o personagem Panchito guia um giro pelo país, acompanhado
de Zé Carioca e Pato Donald.
Há dublagem da película para língua portuguesa, contudo, a escolha feita pela
versão em inglês foi para se ater aos detalhes e às expressões linguísticas usadas pela
versão original, a fim de identificar alguma característica de um estereótipo aprofundado e
reproduzido nos EUA.
Além da metodologia que se preocupa com a fonte fílmica, o trabalho
monográfico importou-se em estudar um número considerável de textos que abordam a
questão dos desenhos de animação. É válido ressaltar que o início da pesquisa foi marcado
por indagações que tangem os limites do uso de desenhos animados para a feitura da
história, principalmente pela falta de trabalhos teóricos de historiadores que abordem tal
limitação. Contudo, seguindo com cautela e cuidado, tal qual ocorre para qualquer tipo de
fonte, inclusive conhecendo os limites singulares presentes em todas as plataformas,
obtivemos uma análise crítica da fonte, conseguindo, sobretudo após o estudo do universo
da animação, interrogá-la, obtendo conhecimentos, significados e angariando informações
importantes para a feitura da monografia. Dentre os autores que estudam o desenho de
animação ressalto a importância dos trabalhos de Alberto Lucena Júnior e Antônio
Moreno.
A pesquisa foi estruturada em três capítulos. O capítulo um foi uma análise do
Brasil da época estudada, buscamos por meio da historiografia resgatar questões
importantes do Estado Novo (1937-1945), principalmente no que interessa ao DIP
(Departamento de Imprensa e Propaganda) e ao Ministério da Cultura, ou Ministério
Capanema, o mote do cinema e da propagação dos meios de reprodução de tal mídia.
Ademais, o tema da censura nos foi de interesse, visamos na monografia pensá-lo como
um mecanismo de controle da sociedade brasileira da época, um mecanismo que
corroborou para inserção de tecnologias de reprodução de algumas mídias como rádio,
mídia impressa e, principalmente, o cinema. Refletindo algo como o outro lado da temática
e seus limites e formas manifestação na sociedade. Reservamos no mesmo capítulo um
espaço a formação do já citado OCIAA e de como funcionou na sociedade brasileira, por
meio, principalmente, de artigos resgatamos sua presença em periódicos, filmes, rádio. No
último tópico do capítulo buscamos costurar os agentes, o DIP do lado brasileiro e o
OCIAA pelo lado estadunidense. Resgatamos a referência "Tio Sam chega ao Brasil" 331
(1984), de Gerson Moura, com o intuito de crítica, o qual pensa o processo de mão dupla
da política da boa-vizinha como uma estreita one way, texto que traz de maneira sucinta o
tema, muito pela característica da coleção. Além de Moura, outra referência resgatada seria
"O Imperialismo Sedutor: americanização do Brasil na época da Segunda Guerra" 332
(2000), de Pedro Antônio Tota. Trabalho mais recente e de maior fôlego que muito
contribui para pensarmos sobretudo o DIP e o controle do órgão na sociedade brasileira.
Além disso, outros textos foram importantes, cito os artigos "Os Intelectuais e a
Diversidade Cultural"333 (2004), de Mônica Pimenta Velloso, "Diplomacia Hollywoodiana:
Estado, indústria cinematográfica e as relações interamericanas durante a Segunda Guerra
331
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Mundial"334 (2011), e "A guerra como slogan: Visualizando o Advertising Project na
propaganda comercial da Revista Seleções do "Reader's Digest" 335 (1942 – 1945)" (2010),
ambos de Érica G. D. Monteiro, e o livro "Sob a Verdade Oficial: Ideologia, propaganda e
censura no Estado Novo"336 (1990), de Silvana Goulart.
No capítulo dois trabalhamos a animação como parte integrante do cinema. O longa
da Disney recebeu a maior importância, mas também recuperamos a trajetória do desenho
de animação em solo brasileiro. No segundo momento do capítulo, concedemos espaço
para os estúdios Walt Disney, sobretudo o período estudado, com suas inovações e sua
contribuição na Política da Boa-Vizinhança, e seus problemas financeiros. Neste fôlego,
serão recolhidas inclusive mobilizações sindicais dentro dos estúdios do criador do Mickey
e questões financeiras ocorridas em solo estadunidense durante os anos de 1940. Por fim,
no último tópico, iremos focar na visita de Walt Disney na América Latina, com isso
buscando efetuar a união dos interesses do office pela animação e, no limite do possível,
incluímos nossa fonte principal para um primeiro sopro de análise.
O estudo da animação foi dificultado pelo reduzido número de trabalhos no campo
da história que enfatizam a produção de animação. Observamos um problema dentro da
própria historiografia destinada ao cinema, ao não direcionar muitas vezes seu olhar para o
desenho animado e concluímos que o pequeno espaço é resultado de o desenho animado
ter suas próprias técnicas de feitura, a respeito, muito diferentes do cinema, o qual
chamaremos de convencional ou de atores. Esta singularidade imprime por si só outros
mecanismos de produção, com outros agentes, com outros tipos de artistas e, vale ressaltar,
exigindo, acima de tudo, diferentes formações técnicas para realização do trabalho. Deste
modo, desejamos no primeiro passo do capítulo dois resgatar características singulares da
técnica utilizada, visando compreender a trajetória de uma ideia inicial até a sua
distribuição ao chegar ao público. Para tanto, dois textos tornaram-se base na discussão:
"Arte da animação: técnica e estética através da história" 337 (2001), de Alberto Lucena
Júnior e o clássico do tema "A experiência brasileira no cinema de animação" 338 (1978), de
Antônio Moreno.
No segundo passo do capítulo, os estúdios Disney receberam maior ênfase de
discussão. Era sabido no início da escrita que muito já foi escrito sobre Walt Disney,
principalmente no campo do jornalismo, e que uma biografia que contemplasse a trajetória
do artista em um trabalho monográfico (neste caso em um capítulo) seria insuficiente. Dito
isso, tratamos de explorar informações pertinentes, as quais pensamos dizer respeito ao
333
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período estudado, sobretudo no que tange a ligação dos estúdios com a política
estadunidense durante o período abordado.
A partir da biografia "Walt Disney: O triunfo da imaginação americana" 339 (2006),
de Neal Gabler, conseguimos explorar o período almejado. Sobretudo, no que tange a
produção da Disney, a qual funcionava em duas frentes ideológicas que buscavam, cada
qual ao seu modo, uma propagação de um ideal: uma demonização da Alemanha nazista
realizada pelos estúdios Walt Disney pelo financiamento dos Estados Unidos a outra é
referente ao Office de propagação de uma política de bons amigos. Além disso, pela
biografia tivemos conhecimento de uma crise financeira nos estúdios que culminou com
uma greve de quase dois meses (de 28 de maio até dia 23 de julho de 1941). Segundo o
autor da biografia, dos funcionários do estúdio "(...) 500 empregados em posição sobre as
quais a associação tinha jurisdição 472 eram sindicalizados e, destes, 410 estavam em
greve" 340. Pelos números, notamos a importância de analisar tal movimento. O período era
o da Segunda Guerra Mundial, porém anterior à entrada dos EUA no conflito mundial,
Walt Disney a convite do Office, deixa o país e viaja para a América Latina com visita que
abarcava um caráter de embaixada e, sobretudo, de empreendimento cinematográfico visto
a crise financeira que passava, deixando o cenário conturbado ao seu irmão que
administrava o estúdio. Este, conseguindo um acordo com as lideranças sindicais,
aumentando os salários dos trabalhadores e piorando ainda mais as finanças da empresa.
Durante a visita de Walt Disney na América Latina em 1941, ocorre o ataque a
Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Disney volta para os Estados Unidos com a
entrada da potência no conflito e a longa aproximação que vinha ocorrendo com o Estado,
desde o início de 1940, se materializa. Em Washington, Disney encontra-se com o vicepresidente Henry Wallace para tratar de futuros filmes pedagógicos sob supervisão do
OCIAA, dentre outros: "A Praga com Asas" (1943), que trata a questão da malária, "Água:
amiga ou inimiga" (1944), o qual buscava instruir a audiência da América Latina sobre
como prevenir a contaminação da água e o "O grão que construiu um hemisfério" (1943),
indicado ao Oscar de melhor documentário, que enfocava a história do milho, sobretudo na
América Central. Disney "(...) entendia a importância desses filmes para América do Sul
quanto para o estúdio, mas eles eram basicamente trabalho corriqueiro"341. Em 1943, a
criatividade ficava em segundo plano, enquanto o trabalho pedagógico era ressaltado nas
produções. "Noventa e quatro por cento da produção agora era para o governo" 342, assim
nos traz o autor. Ao menos o lucro era considerável, tirando os estúdios do sufoco préguerra. O principal trabalho foi "Você já foi a Bahia?" (1944). Lançado com atrasos,
previsto para lançamento em junho, o filme atrasou em decorrência de técnicas utilizadas
na produção, as quais buscavam combinar cenas de filmes de tomada direta com atores
com os personagens de desenho animado na mesma cena. As inovações na técnica e a
criatividade utilizada na produção do longa contribuíram para nossa escolha de fonte.
Ademais, realizamos a coleta de uma fonte que demonstra a boa recepção do filme no
Brasil. No jornal carioca "A Noite" de janeiro de 1945, temos a produção vista com bons
olhos, inclusive definindo o longa como "(...) marco novo no novo cinema do mundo".
Para abordar a recepção e o faturamento do longa, trouxemos informações da biografia já
citada "(...) o filme faturou US$ 900 mil em apenas onze semanas (Bambi levou 31
339
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semanas para obter esse faturamento, e Dumbo, 48 semanas)"343 e o livro da filha do artista,
Diane Disney Miller "A história de Walt Disney por Diane Disney Miller" (1957). No final
do capítulo dois, realizamos o primeiro fôlego de análise de fonte, para tanto pensamos nas
inovações do longa, baseamos nossa discussão em Lucena Júnior e Antônio Moreno.
No capítulo três nos utilizamos do arcabouço teórico angariado no restante da
monografia para realizar a análise da fonte. Organizado em dois tópicos: no primeiro
trabalhamos com o intuito de resgatar a fonte, apresentando o filme estudado ao leitor, se
tratando de um longa, porém um longa de 72 minutos e com poucos diálogos, este primeiro
direcionamento não utilizou um longo fôlego. Para cimentar a estrutura de escrita proposta,
partimos das considerações de Marcos Napolitano no texto referência de fontes históricas,
no qual o autor aponta que no âmbito do estudo de fontes fílmicas deve haver no "(...)
primeiro momento, (...) identificação dos seus elementos narrativos ou alegóricos com base
em uma espécie de "descrição densa" dos elementos narrativos básicos do filme: o plano e
as sequências"344. Feita de maneira descritiva, tal qual realizada brevemente no início deste
resumo expandido, este ato de contar o filme expôs a fonte. Na descrição seguinte,
angariamos aprofundar a análise do longa, recortando pontos que mereceriam maior
discussão, sobretudo no ato que toma o Brasil como cenário. Este exercício de pesquisa
retornou a algumas discussões teóricas desenvolvidas na introdução da monografia,
apoiadas em "A História nos filmes, os filmes na História" 345 de Robert Rosenstone, “Dos
Meios às Mediações: Comunicação, Cultura e Hegemonia”346, do pesquisador Jesús
Martín-Barbero (2014). Este último suspiro da monografia previu trabalhar com alguns
pontos como a alegria exacerbada retratada no personagem Zé Carioca e sua simpatia que
contagia a narrativa. Acrescentamos um estudo do cenário, demonstrando a forma da Bahia
retratada no longa, apontando inclusive problemas de logística ocasionados na feitura do
filme e os personagens retratados em cenas costuradas entre o desenho de animação e o
filme dito de atores. Exploramos como foi realizado no fim do capítulo dois, porém de
forma aprofundada, as inovações técnicas realizadas no longa, visando a importância de
compreender a linguagem técnica da fonte, num campo que é dito como história do
cinema.
Malgrado a fonte suscitar inúmeras discussões em temáticas diversas, mantivemos
nosso olhar voltado para alguns pontos focais em nossas considerações finais. Ressalto a
importância em estudar o cinema de animação, campo ainda pouco abordado por trabalhos
de história de maneira direta e em trabalhos de maior fôlego – muitas vezes o tipo fílmico
foi abordado de maneira indireta ou em trabalhos de pretensão reduzida, como é o caso dos
artigos citados anteriormente neste resumo expandido. Contabilizamos como positivo o
resultado neste campo. No entanto, destaco que um trabalho monográfico, infelizmente não
é suficiente para abordar o tema como foi almejado – devido ao seu curto sopro de
produção. Além disso, saliento com otimismo o entendimento dos interesses políticos
alcançado pela pesquisa, conseguimos decifrar e expor alguns mecanismos de controle
realizados no lado brasileiro, sobretudo pelo DIP e pelo Ministério Capanema; e no lado
estadunidense pelo OCIAA em conjuntos com a Walt Disney. De modo final, consideramos
a importância em estudar o movimento sindical ocorrido nos estúdios na década de 1940,
343
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ainda pouco debatido, e a influência da guerra no tange a estabilidade econômica em
Hollywood.
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MONSTRUOSIDADE E DEGENERAÇÃO EM LONDRES NO FIM DO SÉCULO
XIX: O ESTRANHO CASO DE DR. JEKYLL E MR. HYDE
Autor: Filipe Hericks
Orientador: Clóvis Mendes Gruner
Palavras-chave: História e Literatura; Degeneração; Monstruosidade
O discurso degeneracionista influenciou a criação de diversas ciências e protociências a partir da segunda metade do século XIX não só no ambiente acadêmico, mas
também na percepção das pessoas sobre a sociedade à sua volta. O presente estudo busca
perceber o alcance deste discurso para além do ambiente científico ao debruçar-se sobre
uma obra literária do período, “O médico e o monstro”, também conhecida como “O
estranho caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, escrita por Robert Louis Stevenson e publicada no
ano de 1886. Nossa análise busca mostrar, em especial na figura do monstro Mr. Hyde,
como suas características, sejam elas físicas ou comportamentais, ecoam estas teorias da
época, indicando que elas faziam parte do imaginário desta sociedade, uma vez que ao
diferenciar o homem do monstro, o autor parte de pressupostos culturais capazes de criar
personagens verossímeis e reconhecíveis como tal.
Para isso, no primeiro capítulo deste estudo, partimos de uma discussão contextual
das mudanças que a era vitoriana traz para a cidade de Londres – local em que é situada a
história de Stevenson –, como a aglomeração das multidões e seu movimento constante, a
divisão da cidade entre bairros de trabalhadores e bairros ricos, o aumento do desemprego
e da pobreza, e o aumento da criminalidade. Todas estas transformações, resultados daquilo
que os vitorianos viam como o desenvolvimento da civilização, coloca medo na população
e leva parte da classe média a acreditar que vivem em um período de decadência.
Neste contexto e principalmente a partir da crescente criminalidade, dois grupos
surgem em parte desta classe média, um deles defende a necessidade de reformas no
sistema penal, uma vez que consideravam demasiadamente severas as punições aplicadas,
mesmo a crimes menores, como o caso de sentenças de pena de morte para crimes contra a
propriedade, infligidas apenas por ódio e pelo desejo de vingança347. Por sua vez, havia
outros homens de classe média que desprezavam estas ideias reformistas por serem
“afeminadas” e mostrarem somente a fraqueza de juízes ao assumirem suas
responsabilidades, mais preocupados em perdoar criminosos do que proteger suas
vítimas348. Reformadores e conservadores concordavam, no entanto, que este debate
envolvia a natureza humana, violenta demais para que lhe fosse negada a vingança, mas os
primeiros negavam a consequência de seus opositores, pois acreditavam que a lei existia
para controlar estes impulsos agressivos e não celebrar o ódio.
Estes esforços por reformas estão ligados ao sentimento de progresso da época, em
que se acreditava que a sociedade, no fluxo da história, evolui e melhora cada vez mais, e
parte deste processo é a contenção dos sentimentos e instintos primitivos do animal
humano. Por isso, a permanência de práticas de punição movidas pelo ódio e pela vingança
eram considerados como incompatíveis à civilização vitoriana por significar a entrega a
esses instintos. Junto à ideia de progresso, no entanto, há uma teoria de decadência 349,
ilustrada pelo contraste da cidade de Londres, entre a grandeza de suas construções e a
imensa pobreza e miséria nas ruas. Confrontados com o que alguns consideravam o avanço
da barbárie na civilização, a segunda metade do século XIX viu crescer teorias que se
baseavam em diferenças raciais e fisiológicas para explicar questões culturais, como a
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teoria de Gobineau, filósofo francês que considerava a miscigenação do homem branco,
descendente de arianos, a causa da decadência e degeneração da sociedade.
Diversas novas disciplinas surgem neste período na intenção não só de explicar,
mas inclusive melhorar a sociedade. Neste contexto, influenciada por ciências como a
psiquiatria, sociologia e medicina, surge a antropologia criminal ou criminologia, iniciada
por Cesare Lombroso com a publicação de “L’uomo delinquente” em 1876. A nova ciência
tem como objeto de estudo não só o crime, mas o criminoso; utiliza de práticas como a
medição de crânios, e busca em características físicas encontrar a origem e o problema da
criminalidade. Ela se preocupa em destacar elementos que levam as pessoas a cometerem
atitudes criminosas, selvagens e primitivas, típicas de animais, mas que permanecem e se
perpetuam através da hereditariedade na civilização.
As teorias degeneracionistas, no entanto, já circulavam pela Europa, e sua corrente
francesa, tendo à frente o médico psiquiatra belga Bénédict Morel, influenciou os estudos
de Lombroso. Para Morel, a loucura e o crime eram resultados de condições nocivas,
fossem elas patológicas ou sociais, que favoreciam o aparecimento de pessoas marcadas
física e mentalmente pela degeneração. Ou seja, como um desvio de um modelo inicial
daquilo que se considera humano, estes degenerados são considerados debilitados e podem
perpetuar em seus descendentes estas características desviantes. A partir destas ideias, a
inovação e principal conceito de Lombroso é o de “criminoso-nato”, indivíduo que nasce
degenerado e destinado ao crime, reconhecível fisicamente, por mostrar características
físicas e mentais que retrocedem na evolução humana para estágios primitivos ou mesmo à
natureza animal. Para ele, era o criminoso-nato o responsável pelo aumento dos crimes, da
pobreza e da miséria na Europa, pois carregava e perpetuava a degeneração na
humanidade. Max Nordau, médico húngaro, expande a teoria de Lombroso ao afirmar que
a degeneração pode estar presente, para além de criminosos, prostitutas ou lunáticos,
também em artistas e autores. Nordau foi ainda o responsável por levar este discurso a um
público mais amplo, uma vez que trazia estas teorias médicas para a linguagem popular,
utilizando de lugares comuns, como um café, por exemplo, para mostrar a presença da
degeneração350.
Entendendo as teorias de degeneração como uma forma de expressão de sua época,
criadas a partir das ansiedades e transformações da sociedade, percebemos a narrativa
literária como outra forma de representação da realidade, capaz de promover uma
ressignificação sensível de seu tempo, “configurando textualmente impressões
fragmentárias e verossímeis de formas de agir, sentir e pensar de determinado contexto
histórico”351. Tanto a ciência como a ficção vitoriana buscavam categorizar o mundo
através de tipologias, como é o caso de muitas personagens, baseadas na medicina do
século XIX, em especial aquelas que envolviam tipos patológicos 352, como Mr. Hyde em
“O médico e o monstro”, caracterizado como o degenerado de acordo com a tipologia da
antropologia criminal.
No segundo capítulo buscamos aprofundar essa discussão entre ficção e realidade a
partir do conceito de imaginário social, além de uma discussão sobre o gênero de horror,
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no qual a obra analisada é classificada, e a monstruosidade. Para isso precisamos entender
a ficção como uma representação verossímil de seu tempo, diluir as fronteiras entre
verdade e ficção, real e não-real, ciência e arte; ou seja, entendemos que ficção não
equivale a falsidade ou mentira, mas é carregada de significados a partir da realidade de
seu tempo, é o verossímil criado a partir da experiência vivida, uma possibilidade para seu
tempo. A concepção que temos do real é construída pelo olhar do indivíduo, por nossas
experiências, crenças, sentimentos ou ideologia, “o que permite que ele seja visualizado,
vivenciado e sentido de forma diferente, no tempo e no espaço” 353, uma vez que esta
vivência se modifica junto com a cultura e sociedade à sua volta. Este olhar é definido pelo
imaginário de uma sociedade, uma atividade “que extrapola as percepções sensíveis da
realidade concreta, definindo e qualificando espaços, temporalidades, práticas e atores” 354;
que organiza nossa percepção do mundo, capaz de compreender também o não-visto, o
abstrato, as ideias, o sensível, do mesmo modo como o conhecimento científico e concreto.
É a partir do imaginário que definimos e entendemos o mundo ao mesmo tempo em que
ele é formado por estas experiências. Neste sentido, vemos a literatura como uma
linguagem construída a partir do imaginário de sua época, que traz em si representações de
sensibilidades e razões que tiveram seu lugar no tempo.
No livro de Stevenson destacamos a figura monstruosa de Mr. Hyde, carregada por
elementos dos discursos degeneracionistas de seu tempo reforçados por sua característica
horrífica. Em obras de horror é essencial a presença do monstro, uma criatura responsável
por causar estranheza, medo e principalmente repugnância nas personagens e,
consequentemente, no leitor, por não se encaixar em nossos conceitos culturais, como um
animal gigante, seres híbridos, ou humanos com alguma deformidade que não se encaixe
na definição de seu tempo. Os monstros são criados pelo seu tempo e trazem em si, assim
como a definição do que é humano, as características de determinado momento cultural
que definem suas fronteiras a partir do imaginário da época em que foi criado, além da
ressignificação que recebem de outros tempos, quando interpretados por outras gerações.
Partindo da própria sociedade, a monstruosidade representa aquilo que está nas
margens ou fora da ordem social, incorporando aquilo que é estranho às categorias
culturais vigentes, mas que se origina delas355. Mr Hyde representa algo repulsivo e
monstruoso, pois está nas margens daquilo que define o homem vitoriano de classe média,
origina-se desta definição e aparenta ser mais um homem, mas suas atitudes e seu interior
revelam o monstro que está fora destas fronteiras culturais. A repugnância, portanto, vem
do fato de que os monstros, mesmo aqueles que não podem ser nomeados ou descritos a
partir dos conceitos de sua cultura, podem ser reconhecidos por estes mesmo conceitos, são
misturas destes, de modo a criar seres incomuns, que não são naturais. Grupos sociais são
definidos a partir destas fronteiras que mantém a ordem estabelecida, e quando estas são
transgredidas há desconforto e a necessidade de que se restabeleça a ordem para aquilo que
consideramos o certo. Neste sentido, o monstro aparece como um alerta para a transgressão
da ordem, mostrando as consequências para aqueles que o fizerem.
Já no terceiro capítulo, após uma apresentação da vida e obra de Robert Louis
Stevenson, nos dedicamos mais efetivamente à análise de “O médico e o monstro”,
percorrendo seu enredo e destacando momentos que mostram a presença das teses
degeneracionistas. A obra conta a história de um médico muito rico e respeitado chamado
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Dr. Jekyll que passa sua vida tentando encontrar uma maneira de acabar com a guerra que
há dentro de si entre seus lados bom e mal, incompatíveis um com o outro, fazendo com
que em nome de uma vida respeitável, ele escolha por reprimir seu lado maldoso, mas sem
o esquecer. Após anos de pesquisa, principalmente na área da química, Jekyll cria uma
poção capaz de separar estes dois lados, dando-lhes vidas independentes para poder
“caminhar sob os olhares públicos com enorme respeitabilidade social e, num momento,
como um garoto, despir esses aparatos de empréstimo e mergulhar de cabeça no mar da
liberdade”356. Ao fim, porém, sua segunda personalidade, Mr. Hyde, mostra-se cada vez
mais forte e torna impossível o concílio entre as partes, deixando como única alternativa o
suicídio do corpo que abriga seu eu dividido.
No decorrer do livro, uma das características que mais se destacam são as
descrições sobre Mr. Hyde, dadas por outras personagens, que repetidas vezes retratam
uma profunda aversão destas ao vê-lo e a forte impressão de deformidade que todos notam,
mas ninguém é capaz de descrever ou apontar. É descrito ainda como um ser pequeno e
ágil, com a mão “magra, com os tendões e os nós dos dedos proeminentes, de uma tez
sombria e coberta de pelos escuros”357 que por diversas vezes nem mesmo é humano, mas
uma criatura, animal, macaco, coisa, filho do inferno ou demônio, utilizando do recurso de
referências a monstros que sugere não ser possível classificá-lo de acordo com as
categorias estabelecidas pelo esquema conceitual das personagens e principalmente dos
leitores358.
Em um dos momentos centrais da história, Hyde encontra em seu caminho um
membro do parlamento que o para à fim de lhe pedir informações sobre o caminho.
Contudo, em meio à conversa, em um acesso de fúria, Hyde brande sua bengala e avança
sobre o cavalheiro, tendo uma criada de uma casa próxima como testemunha que o
descreve como um louco que “no instante seguinte, com a fúria de um símio, estava
pisoteando a vítima e despejando sobre ela uma chuva de pancadas, sob a qual os ossos se
partiam de forma audível e o corpo caía no meio da rua” 359. Não só ocorre um assassinato,
mas o crime é de forma cruel e instintiva, uma vez que Hyde não tem motivos para atacá-lo
e o faz somente pela falta de controle de seus instintos primitivos e animalescos.
Do mesmo modo que o criminoso e degenerado para autores como Lombroso,
Morel e Nordau, o monstro criado por Stevenson é, nas palavras de Jekyll, “o mal [que]
deixara naquele corpo a marca da deformidade e da deterioração” 360, sua aparência
deformada, simiesca e retrógrada é somente sua degeneração interior que transborda para
fora, para o físico. A repulsão que todos sentem ao vê-lo se mostra como um alerta ao que
está por vir, de certa forma antecipando o assassinato que só precisava de tempo para que
acontecesse.
O crime se torna um divisor de águas, pois apesar de ser uma criatura repugnante
àqueles que o veem mesmo antes de se tornar um assassino, é somente após ele que o
próprio Jekyll o reconhece como um monstro. O crime é o limite que se viola, representa a
fronteira deste grupo social específico da Londres vitoriana, é o que diferencia o homem
do monstro. Não só o fato de cometer assassinato, mas a disposição para tal, que só é
possível com Mr. Hyde, conforme Jekyll afirma em seu depoimento final, pois “era Hyde,
356
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afinal de contas, e somente Hyde, o culpado” 361. Esta transgressão de fronteira se torna
mais evidente ao olharmos para o próprio Jekyll, que logo ao descobrir e começar a fazer
uso da poção, descreve-se em seu novo corpo como “fisicamente mais jovem, mais leve,
mais feliz;.”362, apesar de perceber a “maldade” dentro de si, até o momento era somente
um sentimento e isto o agradava, porém, após o crime, Jekyll é alertado para a fronteira
que transgredia, o ser que até então estava situado no limiar destes limites os atravessa,
causando repulsa em seu próprio criador que passa a direcionar todos os seus esforços para
corrigir seus erros e eliminá-lo ou ao menos mantê-lo distante da sociedade, trancando-se
em seu laboratório e recusando-se a receber visitas. Seus esforços, no entanto, são sem
sucesso, pois Hyde se torna cada vez mais sua principal forma e se mostra incontrolável,
forçando que tomasse a decisão de cometer suicídio para livrar o mundo daquela criatura.
O alerta deixado por Jekyll se amplia ao considerarmos suas teorias científicas que o
levaram à criação da poção, de que todos os seres humanos são formados por pelo menos
duas personalidades, uma boa e outra má, não sendo somente ele, portanto, vulnerável a
trazer à vida tal monstro, pois este pode estar dentro de qualquer pessoa.
O monstro Hyde é uma metáfora de sua época, criada a partir dos anseios e debates
próprios de uma sociedade determinada, a Londres vitoriana que via no aumento da
criminalidade a necessidade de entendê-la, preveni-la e remediá-la. O monstro de
Stevenson traz em sua figura o discurso degeneracionista, a começar por sua aparência
atávica, primitiva e simiesca que o revela como um ser entregue aos instintos e propenso
ao crime devido à sua degeneração interior, visto seu descontrole no momento em que
comete o assassinato. No entanto, diferentemente das teorias degeneracionistas, que
identificavam a decadência da sociedade em pessoas da classe trabalhadora ou mesmo em
artistas de classes altas, Stevenson nos apresenta esta degeneração e a consequente
decadência presente também na classe média, apesar de todos estes esforços de contê-la.
Apresenta, metaforicamente, o monstro dentro da própria sociedade vitoriana, uma vez que
este não é um ser sobrenatural, alienígena ou mesmo um assassino estrangeiro que
represente uma decadência exterior infiltrando-se na civilização, mas é um homem de
classe média de boa reputação, “é um daqueles seus amigos que fazem o que chamam de
‘bem’”363
Percebemos, portanto, que estes debates, mesmo que idealizados em um ambiente
científico, representando principalmente as opiniões das classes médias, não se atêm a isso
de maneira rígida, mas permeiam o imaginário de uma sociedade a ponto de se tornar uma
referência de um tipo de personagem que além de ser idealizado pelo seu criador (alguém
inserido nas discussões e anseios de sua sociedade) ao construir um monstro e criminoso,
precisa ser reconhecido pelo público leitor, o que nos mostra o papel da literatura como
uma fonte para o estudo de imaginários capaz de nos sugerir, além de elementos como
ansiedades, sentimentos e pensamentos recorrentes na sociedade em que foi criada,
representações daquela realidade, que mesmo fictícias, baseiam-se no real concreto.
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MONSTROS, BRUXAS E FEITICEIROS: O PAGANISMO NAS OBRAS DO
CLÉRIGO OLAUS MAGNUS (1539-1555)
Aluna: Brenda Yasmin Degger
Orientadora: Profª Drª Andréa Doré
Palavras-chave: História da Cartografia; paganismo, Olaus Magnus;
O presente trabalho teve como objetivo analisar elementos pagãos em duas obras
do clérigo sueco Olaus Magnus (c.1490-1557): a Carta Marina (1539) e a Historiae
Gentibus Setemptrionalibus (1555). Estes elementos são compreendidos enquanto uma
série de costumes, práticas e crenças que não fazem parte do cristianismo e, em muitos
casos, são criticadas por membros da Igreja. As questões colocadas à pesquisa foram,
portanto, no sentido de compreender de que maneira estes elementos estão representados
nas fontes selecionadas de modo a incluir reflexões acerca do contexto cultural e também
político dos reinos nórdicos durante o século XVI.
Em primeiro lugar, esta pesquisa se alinha às discussões da História da Cartografia.
Desde a década de 1980, Brian Harley se dedicou a criticar o uso que grande parte dos
historiadores fazia de fontes cartográficas. Ao contrário de fontes escritas, que já haviam
sido problematizadas desde o início do século XX, os mapas no contexto em que Harley
escreve são considerados representações à escala do real364. Desta forma mapas inacurados
eram prontamente descartados de uma análise minuciosa, ou utilizados como ilustração do
atraso técnico da cartografia, principalmente aquela produzida durante os séculos XV e
XVI. Para Harley, com base nas discussões da virada linguística, os mapas deveriam ser
interpretados como discursos, repletos de intencionalidades e relações de poder. Harley
propôs uma metodologia para o estudo de fontes cartográficas que levasse em consideração
o contexto de produção do mapa, o contexto do cartógrafo e o contexto da sociedade 365.
Ainda que atualmente as proposições de Harley sejam também questionadas e novas
abordagens e metodologias se apresentem, a base da história da cartografia recente se dá
pelo trabalho do historiador em questão.
A partir desta metodologia a monografia foi dividida em três capítulos, sendo o
primeiro deles destinado à revisão historiográfica do tema, detalhes sobre a vida de Olaus
Magnus e suas obras. Olaus Magnus nasceu em Linköping (c.1490) na Suécia, e seus
estudos se deram tanto na Suécia quanto, entre 1510 e 1517, nos reinos germânicos.
Quando retornou à Estocolmo, Magnus se tornou vigário. A história sueca do século XVI
foi marcada por uma grande instabilidade política e econômica. Isso se deveu à rebelião de
Gustav Eriksson contra a soberania da Dinamarca sobre o reino sueco, que estava acordada
pela União de Kalmar desde 1397366. O rebelde sueco foi coroado como Gustav Vasa em
1523 e nomeou, no mesmo ano, Johannes Magnus, irmão de Olaus e também um membro
da hierarquia eclesiástica, arcebispo da Suécia. A partir de 1524, o rei enviou os irmãos em
diversas missões diplomáticas, especialmente nos Países Baixos, e nos reinos alemães
(Bremen, Cracóvia, Hamburgo)367. Isso se devia às negociações econômicas com a Liga
364
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Hanseática, responsável por grande parte do comércio no Mar do Norte durante o século
XVI.
Em 1527 o luteranismo se tornou a religião oficial da Suécia de modo que Johannes
e Olaus, contrários à Reforma, foram impedidos de retornar ao reino e tiveram seus bens
confiscados pelo rei. Assim, os dois irmãos viveram boa parte de suas vidas em Roma,
ocasionalmente viajando para regiões alemãs, sob a proteção da Igreja e suas obras acerca
dos reinos escandinavos foram desenvolvidas e publicadas durante o exílio. Olaus Magnus
morreu em Roma em 1557, dois anos após a publicação de seu livro histórico.
É neste contexto de exílio forçado que a Carta Marina, mapa ricamente decorado
da Escandinávia, foi produzida e publicada em 1539 em Veneza sob o patrocínio do
patriarca da cidade, Hieronimo Quirino, a quem a Carta foi dedicada. Este mapa foi
idealizado pelo autor embora não se saiba com certeza se teria sido o próprio Olaus
Magnus a fazê-lo. O mapa foi gravado em nove placas de madeira (marcadas com as letras
A-I), possui 1,70m de largura e 1,25m de altura e demorou cerca de doze anos para ser
terminado368. Seu título completo é Carta marina et Descriptio septemtrionalium terrarum
ac mirabilium rerum in eis contentarum, diligentissime elaborata Annon Domini 1539
Veneciis liberalitate Reverendissimi Domini Ieronimi Quirini [Uma mapa marinho e
descrição das terras setentrionais e suas maravilhas, cuidadosamente elaborado no ano de
1539 de Nosso Senhor em Veneza por meio da generosidade do reverendíssimo senhor
Hieronimo].
Em 1555, quando Olaus Magnus já havia sido consagrado Arcebispo de Uppsala
ainda que no exílio, o clérigo publicou em latim um livro cuja pretensão era desenvolver
muito do conteúdo já apresentado na Carta Marina. A Historiae Gentibus
Setemptrionalibus é divida em 22 livros divididos, por sua vez, em 778 capítulos,
dedicados aos mais diversos assuntos (agricultura, pesca, história, mineração).
Tendo em mente as discussões historiográficas sobre Olaus Magnus e suas obras,
dois temas chamaram a atenção tanto na Carta Marina quando na Historiae Gentibus
Setemptrionalibus: a bruxaria e os monstros marinhos. Portanto, o segundo capítulo da
monografia, intitulado “Práticas e costumes pagãos dos povos nórdicos”, abordou, para
além da Carta Marina como um todo, o terceiro livro do Historiae Gentibus
Setemptrionalibus em particular, no qual Olaus Magnus discorre acerca do que denomina
no título como “o supersticioso culto de demônios pelos povos setentrionais” 369. Ainda que
seja possível localizar menções espalhadas ao longo da obra, é neste livro que Magnus
condensa as práticas dos povos nórdicos no que diz respeito às crenças e rituais. São ao
todo 22 capítulos sobre rituais de bruxaria, histórias envolvendo reis e seres mitológicos
(como sátiros), o calendário estipulado para sacrifícios, oferendas e festividades e o modo
pelo qual os praticantes de tais artifícios são punidos.
Apesar de condenar veementemente as práticas as quais descreve, Magnus,
entretanto, se esforça, em muitos casos, por justificar as ações dos povos pagãos
utilizando-se do argumento que o mundo inteiro já estivera velado pela superstição e
idolatria, não apenas os godos ou suecos, mas também gregos, romanos, persas e egípcios.
Isso valia para aqueles acontecimentos situados muito distante no tempo, o problema está
nas permanências. A adoração e a feitiçaria são, para o autor, resultados da ação de
demônios que iludem os homens a cometerem estes erros. São também os demônios os
responsáveis pela punição infligida contra bruxas, feiticeiros e idólatras como um todo.
368

ROSSBY, H. Thomas; MILLER, Peter. Ocean Eddies in the 1539 Carta Marina by Olaus
Magnus. Oceanography, [s.l.], v. 16, n. 4, p.77-88, dez. 2003.
369
MAGNUS, Olaus. Historiae Gentibus Setemptrionalibus. Roma: [ S. N. ], 1555. Disponível
em: <http://runeberg.org/olmagnus/>. Acesso em: 20 out. 2017. p. 96.

11
6

A Carta Marina é ricamente decorada, mas poucas imagens estão relacionadas a
cultos rituais ou à bruxaria. Uma delas se refere a um culto muito específico dos povos que
habitam as terras logo ao sul do polo:
Pois eles penduram um estandarte em uma lança e, em atenção às
orações e costumes de culto, eles o adoram pensando que existe alguma
virtude divina nisso devido à cor vermelha que é similar ao sangue das feras.
E também porque eles supõem que, olhando para ele, eles terão mais
sucesso em matar as feras e beber seu sangue370.
A imagem que introduz o capítulo acerca destes povos (Fig. 1) contém detalhes
como animais, sol, lua, estrelas, uma nuvem com chuva e raios, todos elementos adorados
pela população. A mesma imagem, mais simplificada, já tinha aparecido na Carta Marina
(Fig. 2) com a qual compartilha o estandarte, as pessoas ajoelhadas em adoração e os ossos
utilizados como oferendas. Esta diferença entre as imagens pode ser interpretada de
maneira pragmática: na publicação do livro havia mais espaço para inserção de elementos.
Fig. 1 (à esquerda) – De suppolarium hominum superstitiosa cultura, gravura anônima.
Fonte: MAGNUS, Olaus. Historiae Gentibus Setemptrionalibus. Roma: [S. N.], 1555.
Disponível em: http://runeberg.org/olmagnus/. Acesso em: 17 de novembro de 2017, p. 98.

Fig. 2 (à direita) – Detalhe da Carta Marina de Olaus Magnus, 1972 (1539), Estocolmo,
Sveriges
nationalbibliotek,
estante
Kob
1
ab).
Disponível
em:
https://www.wdl.org/pt/item/3037/. Acesso em: 17 de novembro de 2017.
Uma das práticas mais condenadas por Olaus Magnus é o sacrifício humano. O
autor é meticuloso ao detalhar o tema, afirma que se tratava de uma honra para os
sacrificados, pois estes deveriam ser escolhidos entre os homens e mulheres mais virtuosos
de modo que os deuses aceitassem o sacrifício. O sacrificado era entendido como um
mensageiro aos deuses371. Em uma determinada passagem, o autor destaca que o templo
utilizado para tais ritos se transformou na sede do arcebispado da Suécia de modo a
enfatizar a conversão ao cristianismo.
O terceiro capítulo da monografia, intitulado foi dedicado “Marinheiros em perigo:
peixes e monstros marinhos” é dedicado à análise da presença dos monstros marinhos nas
obras de Olaus Magnus. São dois livros que o autor dedica aos seres aquáticos, um para
peixes e o outro para os monstros marinhos efetivamente. Contudo, a diferença entre estas
duas categorias está mais no tamanho descomunal dos monstros marinhos e seu poder de
afundar navios e devorar humanos e outras criaturas. Em muitos casos Olaus utiliza o
termo peixe para os monstros marinhos e alguns deles se encontram mencionados tanto no
capítulo referente aos peixes quanto aos monstros marinhos, como é o caso das focas. No
370
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mapa, assim como na Historiae Gentibus Setemptrionalibus, coexistem tanto peixes
comuns quanto monstros marinhos.
A designação monstro marinho não possui um significado homogêneo em obras
medievais e renascentistas. Enquanto Sir John Mandeville define monstros como criaturas
contrárias à natureza, autores como Isidoro de Sevilha acreditavam que os monstros eram
pertencentes a um plano divino e serviriam para ensinar aos homens sobre os perigos do
pecado372. Olaus Magnus não oferece nenhuma destas definições para os seres que
denomina monstros. Entretanto, ele segue a tradição clássica, presente deste Plínio o Velho,
de que toda criatura terrestre possui um equivalente marinho. Nisto se incluem tanto seres
reais como a foca (cujo nome em latim significa literalmente bezerro) quanto mitológicos,
como os cavalos marinhos que, diferentemente do peixe que hoje denominamos de tal
forma, era efetivamente um peixe do tamanho e com a cabeça de um cavalo373.
A maior parte dos monstros marinhos abordados por Olaus Magnus pertence ao
grupo das baleias. Seu tamanho gigantesco é destacado pelo autor que, para além de
descrever as características físicas de tais animais, também possui a preocupação, tal como
em relação aos peixes, em descrever as utilidades de tal ser após a sua morte. A carne e a
gordura poderiam ser comercializadas com mercadores alemães, e utilizadas como
alimento ou como combustível para lamparinas e fogueiras. Os ossos poderiam ser
utilizados como lenha, em específico os da cabeça, mas sua principal utilidade para os
povos setentrionais era para a construção de casas374.
Apesar disso, os perigos e desastres relacionados a estes monstros são parte
importante da obra. As baleias são responsáveis por naufrágios e, caso algum pescador
inadvertidamente fisgasse um desses monstros, era preciso cortar a linha o quanto antes
para que o infortúnio não se abatesse

sobre ele, pois além de destruir os barcos com seu peso e ferocidade, os monstros também
possuíam controle sobre condições climáticas invocando tempestades para poderem se
livrar de seus captores. Contudo, existe um modo pelo qual tais seres poderiam ser ao
menos espantados, que era pelo uso de um trompete de guerra cujo som era insuportável
372
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para a maioria dos monstros375.
Fig. 3 (à esquerda) – De pugna Balenæ contra Orcam, gravura anônima. Fonte:
MAGNUS, Olaus. Historiae Gentibus Setemptrionalibus. Roma: [S. N.], 1555.
Disponível em: http://runeberg.org/olmagnus/. Acesso em: 17 de novembro de 2017, p.
738. Fig. 4 (à direita) – Detalhe da Carta Marina de Olaus Magnus, 1972 (1539),
Estocolmo, Sveriges nationalbibliotek, estante Kob 1 ab). Disponível em:
https://www.wdl.org/pt/item/3037/. Acesso em: 17 de novembro de 2017.
Estes monstros não lutavam apenas contra homens, mas também entre eles o que
causa tumultos no oceano. Entre a baleia e a orca, Olaus destaca que esta possuía a
vantagem sobre aquela devido ao seu menor tamanho. Portanto, pode-se concluir que as
lutas entre estes animais eram um espetáculo comum para marinheiros 376. Esta luta também
está presente na Carta Marina (Fig. 3) e a imagem que acompanha o capítulo sobre a luta
(Fig. 4) é muito semelhante à do mapa. A orientação dos animais está invertida, no livro a
baleia espirra a água em suas costas enquanto no mapa a água é expelida à frente da baleia,
os dentes da orca são maiores no mapa, mas o desenho é realizado a partir dos mesmos
elementos, até o peixe menor (que não é mencionado por Olaus) está representado em
ambas as fontes.
A partir destas análises é possível realizar algumas considerações. Visto que a
produção da Carta Marina precedeu em muitos anos a publicação da Historiae Gentibus
Setemptrionalibus posso afirmar, em concordância com a historiografia, que o livro serviu
em grande medida para aprofundar os elementos que já haviam sido apresentados pelo
mapa. Este é o caso da presença massiva de monstros marinhos ao longo da costa da
Noruega, bem como a adoração do estandarte vermelho dos povos árticos.
A princípio, a historiografia sugeria que os monstros marinhos poderiam ser
analisados enquanto elementos pagãos. Entretanto, este não é o caso de Olaus Magnus que
não associa estes monstros em momento algum com práticas pagãs ou mesmo com a ação
de demônios. Historiadores como Thomas Rossby e Peter Miller destacam o papel do
clérigo enquanto agente diplomático de Gustav Vasa no sentido de estabelecer e negociar
as condições de comércio com regiões alemãs e principalmente com a Liga Hanseática 377.
É possível sugerir, portanto, que a presença de monstros marinhos bem como a ênfase nos
perigos que estes apresentavam aos pescadores e marinheiros nórdicos seja um recurso
discursivo de Olaus Magnus no sentido de defender o comércio e os preços estipulados
pelos mercadores suecos e desencorajar outros comerciantes378.
No caso das práticas pagãs, a escrita de Olaus Magnus é marcada pela condenação
de tais crenças e costumes, obra de demônios. Atitude que condiz com sua posição
enquanto membro da elite apostólica especialmente tendo um histórico de luta contra estas
“superstições”. Contudo, tendo em vista o contexto de exílio do autor, devido à conversão
oficial da Suécia ao luteranismo, esta dimensão, embora não seja citada nominalmente,
está presente de maneira subentendida. Em terceira pessoa o autor escreve:
Ele estabelece um mapa de todos os reinos do Norte e das regiões
vizinhas situadas além-mar, a fim de que a Santa Sé apostólica e todas as
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pessoas de bem possam ter uma ideia clara desta grande parte do mundo de
inumerável população que se afastou da santa tradição apostólica379.
Ou seja, Olaus Magnus possui como um dos principais objetivos ao escrever a
Historiae Gentibus Setemptrionalibus chamar a atenção das autoridades eclesiásticas para
os reinos setentrionais e quem sabe assim se tornar efetivamente arcebispo da Suécia.
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CRISTÃOS-NOVOS E A INQUISIÇÃO PORTUGUESA: O SABER FEMININO NO
BRASIL COLONIAL (SÉCULO XVI)
Aluna: Sarah Wons David
Orientadora: Profª Drª Andréa Doré
Palavras-chave: Inquisição, Cristãos-novos, Brasil Colônia.
A Inquisição é, segundo Francisco Bethencourt, um assunto tratado com certa
sacralidade pelos estudiosos.380 O período em que agiu a Inquisição (1536 – 1821) pode ser
usado por nós para tentarmos compreender tanto a religião Católica, desejosa de
permanecer dominante, mas também outras religiões, sendo elas populares, marginalizadas
ou abafadas. O trabalho aqui apresentado deseja expor uma visão da Inquisição por meio
de dois ambientes, Portugal e a colônia brasileira, entre o período de fim do século XV até
o encerramento do século XVI. Trabalharemos a visão sobre o cristão-novo – sujeito criado
na modernidade e presente em diversas colônias portuguesas – no Brasil.
O estudo divide-se em três partes: um capítulo inicial dedicado a exibir o contexto
português, as motivações para a criação de um Tribunal do Santo Ofício e a perseguição
aos cristãos-novos, judeus recém-convertidos ao cristianismo. No segundo capítulo,
abordaremos a chegada da Comissão Visitadora do Tribunal do Santo Ofício e sua
instalação, analisamos brevemente nossa fonte, Primeira Visitação do Santo Ofício às
Partes do Brasil, editada por Capistrano de Abreu em 1922, citando alguns delitos
investigados. Por último, focamos no sujeito cristão-novo, sua saída de Portugal e a
tentativa de recomeçar a vida em terras luso-americanas, discutindo as possibilidades de
realmente existirem sujeitos judaizantes na colônia e como o conhecimento seguia se
transmitindo, focando, assim, no papel desempenhado pelas mulheres.
Para Alexandre Herculano, um dos pioneiros e mais ferrenhos críticos da
Inquisição no século XIX, a Inquisição nascera débil, entupida de fanatismos e interesses
pessoais.381 Por mais que a palavra “débil” pareça forte, acreditamos ser uma boa definição
do início da ação inquisitorial, tateando aos poucos seus objetivos e formas de ação, ,
construindo ao longo do tempo seus monitórios e manuais sobre quais heresias deveria
investigar e punir. O conceito de heresia aqui trabalhado vem do latim haeresis, que
significa doutrina antagônica,382 aquele que escolhe se afastar das posturas e pensamentos
de uma maioria. Na visão cristã, o herege é aquele que abandona as verdades católicas,
questiona dogmas e dispõe-se a divulgar pensamentos próprios ou de outras religiões.
Os Reis Católicos, Fernando II de Aragão e Isabel de Castela, possuíam grande
fervor religioso. Por motivações econômicas, que iremos abordar, e pela motivação
religiosa trazida pela reconquista de territórios dos muçulmanos, 383 o casal real ordenou,
em 1492, que os judeus e judaizantes fossem expulsos das terras espanholas, forçando um
grande êxodo e a conversão dos que permaneceram. O dinheiro dos expatriados foi
confiscado pela Coroa ou saqueado, os judeus remanescentes viam seus familiares e
amigos se convertendo e, vendo que não teriam mais espaço na sociedade, muitos
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decidiam converter-se também.384 Nem todos os convertidos afastaram-se completamente
de sua religião antiga, criando um grupo identificado como cristãos falsos ou judaizantes.
Dom Manuel, rei de Portugal, desejoso de se casar com Dona Isabel, filha dos Reis
Católicos, se viu pressionado pelos pedidos da Coroa espanhola, que exigiu a expulsão de
todos os infiéis de suas terras, incluindo nessa categoria todos os que não eram cristãos.
Ansiando pela união matrimonial, Dom Manuel aceitou a condição e, em dezembro de
1496, promulgou a expulsão de todos os que não desejassem se converter. Anita Novinsky
afirma que o número de pessoas dispostas a manter sua fé e retirar-se das terras
portuguesas foi surpreendente, prejudicando a economia do Reino. De modo a interromper
o expressivo êxodo, em 1497 todos os judeus restantes foram obrigados a se converter, sem
ser permitida sua saída. Mesmo agindo como um grupo religioso e social à parte em
Portugal, os judeus recebiam ordens do rei como qualquer outro povo sob jurisdição da
Coroa. No entanto, como afirma José Antonio Saraiva, eram tratados como propriedade da
majestade, que se referia a eles sempre no possessivo. 385 Desde o início das inquisições,
com o Tribunal, criado pelo Papa Paulo III, em maio de 1536 com a bula Cum ad Nihil
Magis, que permitia Dom João III, filho de Dom Manuel, nomear um inquisidor, junto com
mais três indicados pelo Papa, a relação entre Coroa e a Igreja era necessária, pois esta não
poderia performar todas as ações e acabar, por fim, manchando sua imagem. A Igreja
assumiu o papel espiritual para julgar os crimes contra a religião, enquanto o braço secular,
o direito civil, deveria assumir seu papel de confiscar bens, aceitar a sentença final e
terminar o processo, punindo e executando os condenados.
Benzion Netanyahu afirma que muitos dos convertidos haviam aceitado o
processo por mera formalidade, porém, permaneciam com suas antigas crenças.386 Vários
judeus não suportaram a ideia de abandonar seus preceitos e, não tendo a possibilidade de
sair do país, vieram a suicidar-se, sacrificando até mesmo sua família, como é o caso
explicitado por Novinsky em que um pai sufocou seus filhos com o Talit, manto usado para
orações.387 Muitos judeus, ao esperarem no porto de Lisboa pelas embarcações para deixar
o Reino acabaram por ser batizados quando vigários e outros membros do clero jogaram
água benta em suas cabeças, tornando-os assim cristãos-novos à força. 388 Acusados de
promover atos judaizantes, ou seja, espalharem os preceitos do judaísmo secretamente
entre membros católicos, os cristãos-novos foram chamados por muito tempo pela
historiografia como criptojudeus, expressão usada por historiadores Israël Salvator Révah,
que vê o criptojudeu como um conceito para se referir a toda uma dimensão religiosa, um
domínio étnico onde praticamente todos os conversos possuíam o desejo de continuarem a
ser judeus.389 Já Antonio José Saraiva vê o criptojudeu como um conceito errôneo,
acreditando apenas na existência dos cristãos-novos como um grande grupo transformado
após a expulsão judaica, em que se é impedido de voltar a seu modo de viver antigo, mas é
escolhido por alguns exercer seus costumes religiosos em segredo. 390 Os cristãos novos
permaneceram maculados com a marca judaica, pois mesmo convertidos seu sangue era
considerado impuro. Mesmo se fossem de fé católica, nunca estariam no mesmo patamar
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que um cristão-velho. No entanto, em Portugal, a Coroa tentou fazer com que os recémconvertidos se encaixassem novamente no mercado por sua importância econômica. 391
Dom Manuel procurou diminuir a discriminação contra os cristãos-novos, mas não
procurou dar muito descanso a eles. Em 1499 impediu que saíssem de Portugal com suas
famílias,392 forçando-os a permanecer sob seu comando, e, talvez, tentando manter uma
preciosa fonte econômica em seu Reino.
O Auto de Fé é um importante modo de avaliar a importância religiosa em volta
da Inquisição. Geralmente, eram feitas grandes festas em celebrações públicas, pois
existiam também os Autos secretos.393 O Auto de Fé era um espaço para condenações e
execuções, mas também era usado para a leitura de atos e promulgações, atualizações dos
editais com heresias e relação de punições. O édito de fé, exibido nas igrejas, informava à
população sobre os pecados que seriam investigados, quando se entraria no período de
Graça ou se sairia dele, dando legitimidade ao evento que se seguiria e também às
regulamentações inquisitoriais.394 Durante a procissão, antes do Auto propriamente dito, os
familiares e funcionários da Inquisição acompanhavam os condenados, que andavam
descalços e em ordem de gravidade dos pecados 395 com uma vela apagada e o traje
penitencial, o sambenito. A prisão era um terrível acontecimento social, pois toda a família
do condenado ficava desprotegida. Segundo Novinsky, grande parte dos acusados tinha
seus bens confiscados antes de qualquer julgamento, deixando sua família sem recursos. 396
Se o Tribunal achasse que as informações dadas em interrogatório não eram suficientes, o
réu era encarcerado. Os presos recebiam porco ou peixes sem escamas, a fim de testar se
dariam sinais de judaísmo.397 O carcereiro precisava vigiar os presos frequentemente para
observar se tentariam fazer suas orações diárias ou se tentariam contato com outros
presos.398 Os acusados, ao serem chamados para a mesa do Tribunal, precisavam passar por
sessões onde falariam sobre sua família e suas origens, para que fosse investigada a pureza
do sangue e se existiam outras pessoas a serem investigadas.
Após anos de desenvolvimento e ação em Portugal, a Inquisição começou a se
espalhar pelas colônias. Um dos destinos estimados pelo tribunal foi o continente recémdescoberto. A primeira necessidade era trazer moradores à colônia, pessoas que pudessem
iniciar uma atividade produtiva. No entanto, nem todos vieram para as terras brasileiras por
livre vontade. Muitos realizavam a travessia como resultado de degredo imposto pela
Coroa. Além de ser considerada uma punição, o degredo era humilhante, 399 pois quem
recebia essa punição ficava publicamente marcado como alguém que não merecia residir
em sua própria terra. Mais degradante ainda era ser expulso mais de uma vez, tendo em
vista que muitos dos degradados de Portugal já haviam saído da Espanha anteriormente.
Com a impossibilidade de criar um Tribunal no Brasil, realizaram-se as Visitações, mas
manteve-se o trabalho de espionagem dos familiares, que enviavam frequentemente
relatórios e denúncias a Lisboa para análise. Os inquisidores portugueses avaliavam a
gravidade dos casos e promulgavam sentenças à distância, chegando a produzir mais de
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mil prisões no Brasil.400 As prisões foram significativas, mas a colônia ainda possuía um
sentido de restauração para as famílias que aqui se instalavam, cristãs-novas ou não,
criando uma sociedade multicultural, misturando-se a população nativa às outras
nacionalidades que aqui se abrigaram.401
Para Anita Novinsky, uma grande diferença para a ascensão dos cristãos-novos no
Brasil foi a cor da pele, pois em meio a indígenas e escravos negros, a pele branca se
destacava como fator de ascensão social.402 O sangue possuía máculas das heresias, mas era
considerado mais puro do que o dos nativos. A ascensão social também se dava aos
cristãos-novos pela importância oferecida pelo latifúndio, pois ser um dono de terras com
alta produção, por vezes, os alçava à posição de fidalguia. 403 O que ajudou na implantação
de engenhos de açúcar por cristãos-novos foi o incentivo de Dom Manuel I à produção de
bens de consumo e a retirada do pau-brasil. 404 Com a chegada de cristãos-novos, a Coroa
instituiu arrendamentos, onde era necessário cada arrendatário abrir 300 léguas por ano, 405
para o descobrimento das terras da costa e suas riquezas. Em 1516 o rei institui o incentivo
à produção e trabalho com a cana-de-açúcar.406 A plantation407 se tornou a maior fonte de
lucros da colônia, transformando-se em grande produtor de riquezas para Portugal. 408 Com
o aumento da produção e o enriquecimento, houve aumento na vigilância. Se entre o
começo e a metade do século XVI era possível praticar a religião judaica no Brasil, no fim
desse mesmo século se tornou impensável continuar as práticas sem ser percebido e
denunciado. Segundo Novinsky, as mulheres eram vistas pela Inquisição como uma
ameaça à religião católica, pois a transmissão do conhecimento era muitas vezes feita no
âmbito do dia-a-dia doméstico.409 Era muito importante que o conhecimento continuasse a
ser transmitido, e comumente eram vistos casamentos endógamos para manter a cultura e o
sangue judeu intacto. No Brasil, muitas das famílias continuaram a transmitir as doutrinas
judaicas, mesmo que sem uma intenção ferrenha de serem judaizantes, mas por ter esta
cultura arraigada ao seu modus vivendi.
Nas investigações feitas em nossa fonte, a Primeira Visitação do Santo Ofício às
Partes do Brasil, pudemos observar que a grande maioria das acusadas e confessantes dizia
ter aprendido seus costumes com suas avós, tias e parentes em geral. Isso se dava,
principalmente, pela educação religiosa e civil que deveria ser administrada pela mãe. 410 Os
costumes iam de amortalhar o defunto com pano sem costuras, guardar os sábados e jogar
toda a água da casa fora quando alguém da família falecia. Entre as mulheres escolhidas no
segundo capítulo para ilustrar como eram os questionamentos e inquirições, todas as
acusadas por judaísmo possuíam uma coisa em comum: eram parte da família de Heitor
Antunes e Ana Rodrigues. A própria matriarca veio a se confessar no dia primeiro de
fevereiro de 1592, afirmando ser viúva de Heitor Antunes. Começou a confissão tentando
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amenizar o fato de não comer peixes com pele, o que é um ato judeu, por ficar com
problemas de estômago. Com a morte de um filho, jogou toda a água da casa para fora,
mas disse não saber que cometia pecado, pois havia ouvido de uma comadre, que aquilo
era o certo a se fazer. Tendo outros pecados a confessar, e contando com outras
incriminações contra ela, Heitor Furtado de Mendonça411 questionou Ana Rodrigues sobre
quanto tempo vinha sendo judia, e há quanto tempo ensinava as filhas a serem judias, Ana
disse que nunca foi judia e nem havia ensinado suas filhas, pois fez tudo sem saber que era
errado. O visitador, porém, não acreditou em suas palavras. Heitor de Mendonça acabou
por levar algumas das mulheres da família Antunes-Rodrigues para o cárcere português,
por não ter permissão de finalizar seus julgamentos em terras brasileiras. Alguns
historiadores como Ronaldo Vainfas afirmam que o visitador favorecia famílias ricas,
como no caso do senhor de engenho que viu uma de suas escravas comendo terra e a jogou
na fornalha, viva e grávida. O senhor foi absolvido, sem passar por mais investigações.412
Estas mulheres acusadas sabiam que o que praticavam vinha de uma tradição
maior, mostrada por suas avós e bisavós. O que as diferenciava de um judeu praticante
totalmente ciente de sua condição era a mistura proporcionada pelo ambiente brasílico,
onde várias culturas se encontravam, se fundiam, e religiões se sincretizavam com
naturalidade. Talvez muitas das moças realmente não soubessem que os atos eram
judaicos, provavelmente a vó teria ocultado parte das informações sobre a cultura para
proteger a família de perseguições. Criava-se assim uma junção do judaísmo e do
cristianismo, em que se jogava água fora e praticava-se o nojo quando algum familiar
morria, mas também se ia a igreja nos dias santos e era reconhecida a santidade da Virgem
Maria413. O cristão-novo existia nestas condições, fragmentado pelo desconhecimento.
Encontrava-se, então, dividido entre várias culturas e ao mesmo tempo completo por elas.
Se existia judeus no Brasil colonial, de forma alguma era igual ao judeu espanhol, que
vivia sua religião nas formas tradicionais antes das expulsões. As diversas expulsões,
conversões forçadas, encontros com novos ambientes e religiões criaram um novo judeu,
um cristão-novo que sabia o que estava fazendo, mas não sabia que seus atos não estavam
conforme os desejos da Igreja Católica. Sinceros em sua fé ou não, o cristão-novo
simboliza uma nova construção em uma nova moradia, um recomeço em que as mesclas e
uniões eram praticamente impossíveis de se evitar.
O sujeito cristão-novo tornava-se o objeto de uma tentativa de sobrevivência, e
para sobreviver era necessário criar táticas para se inserir em estratégias sociais. Como
disse Michel de Certeau, a estratégia é a junção dos poderes civis e sociais em grupos e
instituições estabelecidas. A tática, uma ação que é impossível de se basear no próprio,
construída como espelho do outro que o mostra como se mimetizar e encaixar-se nas
estratégias sociais.414 É necessário construir-se a partir de tudo aquilo que é desconhecido
para que se possa mesclar e tornar-se parte da comunidade e das normas em que então se
inseria, encontrar brechas para existir com seus costumes (ou religiões) adaptando-se a
outra, àquela religião vigente da qual não se pode desviar, ou as regras políticas que se
deve seguir. Assim fazia o cristão-novo, encontrando brechas nos costumes para exercer
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suas crenças judaicas em meio à repressão, mesclando-se ao catolicismo e às culturas préestabelecidas para sobreviver sem abandonar completamente sua velha cultura. Ao não
possuir uma visão diária da cultura do outro, torna-se difícil espelhar-se, gerando os casos
em que se confessava acreditar que o que fazia era correto, pois não existia um outro meio
social para se inserir e aprender costumes plenamente católicos. Convivia-se com a família,
os conhecimentos e a cultura passada por gerações.
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AS MULHERES DA ALCOVA: UMA ANÁLISE DOS ESTEREÓTIPOS
FEMININOS NA FILOSOFIA NA ALCOVA DO MARQUÊS DE SADE (1740-1814)
Aluna: Giovana Alves de Castro
Orientadora: Profa. Dra. Ana Paula Vosne Martins
Palavras Chave: Gênero; Representações, Literatura Libertina.
As discussões sobre a vida e obra do Marquês de Sade (1740-1814) são bem
conhecidas em várias áreas do conhecimento, visto se tratar de uma personagem atrativa e
singular, sempre despertando a curiosidade e o pensamento por conta de seu imaginário
peculiar e pelo escândalo que suas obras causam até os dias de hoje. Contudo, uma
inquietação surgiu ao nos depararmos com uma leitura apressada das personagens
femininas construídas pelo libertino, pois em várias situações as questões de gênero são
analisadas sem levar em consideração a sua complexidade e até mesmo as reconstruindo
como mulheres românticas – estereótipo feminino ainda muito presente na produção
cultural dos dias de hoje. Porém, a narrativa sadeana apresenta níveis de complexidade
quanto ao gênero que, na maioria das vezes, não são observados. Para uma compreensão
maior não só das personagens femininas, mas também para agregar à reflexão sobre a obra
sadeana a categoria gênero é que desenvolvemos esta pesquisa. Cabe salientar que em
nenhum momento o objetivo é entendemos a percepção de gênero do autor como uma
verdade, mas sim compreender as representações de gênero relacionadas ao seu contexto
histórico.
Donatien Alphonse François de Sade é uma personagem histórica bastante estudada
e comentada, bem como há uma verdadeira mística criada sobre ele pelo fato de ser o
maior expoente da escrita libertina. Natural de Paris, Marquês de Sade sempre esteve
envolvido com escândalos e reprovações, visto que a transgressão entrou em seu caminho
muito cedo e acabou se tornando a marca de sua trajetória e de sua escrita. Entretanto,
pensar em Sade só pelo viés do escândalo simplificaria em demasia sua obra.
Para entender Sade é preciso entender o quanto sua vida esteve relacionada à
filosofia conforme ele a pensava, particularmente sua reflexão sobre a natureza humana,
um assunto igualmente caro à Ilustração. Segundo Eliane Robert Moraes, o Marquês de
Sade não queria apenas chocar seus leitores com as loucuras presentes em sua narrativa,
seu trabalho como pensador era “examinar o ser humano em profundidade, conhecê-lo nas
particularidades mais obscuras, dissecá-lo se necessário”415. Não é apenas a sua narrativa
que choca, mas sim suas personagens. Para ele sempre haveria em seus escritos uma
personagem que estaria representando a intensidade do desejo nas suas formas mais
obscuras, a natureza do ser humano sem nenhuma dissimulação ou concessão e talvez seja
esta percepção da natureza humana o que realmente tenha causada tanto impacto, talvez
seja a maldade que ele tanto se empenhou em provar o que realmente cause até hoje o
estranhamento de sua obra, mais que qualquer outro aspecto da narrativa, como as loucas
aventuras sexuais. Sade se empenha em compreender o gênero humano, sendo assim não
pôde deixar de passar por uma reflexão sobre as mulheres e é isto que interessa para nossa
pesquisa.
Compreendendo o libertino como um autor que se debruça sobre as reflexões da
natureza humana, selecionamos a obra A Filosofia na Alcova, de 1795, para análise. O
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Marquês desenvolveu sua filosofia em todas as suas obras, sempre por meio da ação e do
pensamento de suas personagens muito complexas, mas nenhuma obra abraçou todo o
pensamento sadeano como esta. Entretanto, ele não se limitou a apenas apresentar sua
filosofia, o livro de Sade tem por objetivo ensinar a ser um libertino. Pode ser lido como
uma ontologia da libertinagem.
Esta monografia está estruturada em três capítulos. Inicialmente procuramos
compreender o contexto histórico no qual Sade viveu e escreveu destacando três tópicos: a
Revolução Francesa, o Iluminismo e o mundo libertino. O século XVIII na França foi uma
época reconhecidamente de efervescência política, social e cultural, marcada pela crítica,
contestação e pelo inconformismo. Pensamos o Iluminismo como um movimento muito
diversificado e heterogêneo, partindo da definição de Nicola Abbagnano que em seu
dicionário de filosofia o define como uma “linha filosófica caracterizada pelo empenho em
estender a razão como crítica e guia a todos os campos da experiência humana” 416.
Tomando como referência o Iluminismo francês exploramos os conceitos de razão e de
religião porque estão muito presentes na crítica sadeana.
Além destes conceitos, foi importante também pensarmos a construção das
representações femininas da época, principalmente o estereótipo feminino associado ao
livro de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Júlia ou a Nova Heloísa, 1761, que fez tanto
sucesso, assim como as críticas a este modelo rousseauísta elaboradas pelas escritoras do
período como Madame d’Épinay (1726-1783) e principalmente por Mary Wollstonecraft
(1759-1797).
Por um lado tratamos das ideias elaboradas por Rousseau que reforçavam o
estereótipo feminino baseado na ideia de bondade natural da mulher, além de afirmar que a
desigualdade entre o homem e a mulher era algo fundamentado na natureza, uma ideia que
Cristiane Aquino de Souza aponta como sendo bastante presente entre os filósofos
contratualistas.417 Por outro lado, procuramos entender os termos da crítica elaborada pelas
escritoras a este discurso, fundamentadas em reflexões filosóficas e morais, mas que foram
negligenciadas por muito tempo. Mais uma vez, a questão não é interpretar a veracidade a
respeito da natureza feminina, pelo contrário, mas abrir o leque de interpretações da época
sobre a feminilidade e compreender os termos da crítica ilustrada de autoria feminina.
Também nos voltamos para o contexto da Revolução Francesa não com o intuito
de traçar uma história da Revolução, nem mesmo analisar os debates historiográficos, mas
procurar entender a relação de Sade com o contexto revolucionário. Nosso posicionamento
se aproxima das ideias defendidas por Lynn Hunt em Política, Cultura e Classe na
Revolução Francesa (2007), partindo da ideia da Revolução Francesa enquanto um
acontecimento político, econômico e cultural dotado de significados diversos e simbólicos.
As transformações culturais foram abordadas com enfoque na transição da cultura do
Antigo Regime para a cultura que se construía a partir das ideias revolucionárias e
principalmente a alternância das simbologias, contudo, uma das questões culturais mais
importantes foram os grupos libertinos da época.
Entramos então no mundo de Marquês de Sade. Debruçamo-nos sobre o
movimento libertino na França setecentista, os círculos libertinos e as ideias expressas nos
romances. “Não é o romance que é libertino, mas a filosofia libertina que toma as
aparências de romance”418, esta frase da autoria de Raymond Trousson remete às
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interpretações da libertinagem que adotamos na pesquisa, pois compreendemos os
romances tão conhecidos e que até os dias de hoje despertam curiosidade, fascínio e, é
claro, desaprovação, são elaborados a partir das ideias desenvolvidas num movimento
cultural mais amplo das Luzes, da crítica e de reflexões as mais diversas.
A partir das discussões feitas sobre o contexto foi importante pensar as obras de
Sade no seu conjunto, compreendendo, primeiramente seu lugar na cultura escrita. A
produção crítica de Eliane Robert Moraes sobre o libertino foi fundamental e muito nos
apoiamos nela. Adentramos no mundo de Sade para compreendê-lo como um pensador
singular, mas não por ser o extremo oposto do Iluminismo, mas sim como alguém que
levou o procedimento crítico ao extremo e acabou por se tornar um indivíduo de ideias
muito peculiares e solitário. Clara Carniceiro de Castro (2006) nos auxiliou a entender o
sistema filosófico extremamente elaborado de Sade. As ideias de Sade se destacam por sua
singularidade, mas não de uma forma completamente oposta ao que então se debatia e sim
pelo fato de que o autor procurou cruzar os limites do pensamento indo além das
discussões ilustradas de uma forma que acabou por chocar seus contemporâneos. Suas
reflexões eram sobre assuntos similares aos outros pensadores, mas sempre pelo caminho
da transgressão. Ele era um indivíduo solitário, pois nenhum outro havia produzido ideias
similares, um pensamento considerado intenso e até mesmo insano. Como apontado por
Simone de Beauvoir, o Marquês era “de si próprio o único semelhante” 419, era um
deslocado por caminhar pelo território do desejo como ninguém havia ido. E é nesta
singularidade e intensidade que temos cada uma de suas obras.
No segundo capítulo tratamos do pensamento sadeano, assim como a sua crítica à
moral social e a construção de uma moral própria. Aqui encontramos a natureza caótica
que, para ele circunda o ser humano, dominado pelo mal quando se encontra em seu estado
de natureza e a defesa de que o indivíduo deve sair das amarras sociais e voltar para a
natureza que o chama. Alguns conceitos importantes para compreender o sistema do autor
são a natureza, a moral, a religião, a racionalidade e os sentimentos como o remorso, por
exemplo. Estes conceitos relativos à natureza humana abriram o caminho para pensar a
mulher dentro de suas reflexões. Produzimos uma análise de caráter mais geral sobre as
mulheres na obra sadeana, tomando como referência o importante livro The Sadeian
Woman and the Ideology of Pornography, de Angela Carter, publicado em 1978. A autora
deu maior densidade às ideias sobre o gênero nas obras do libertino e para isso recorre às
suas personagens femininas mais significativas: as irmãs Justine e Juliette.
A partir desta visão sobre suas personagens femininas, notamos as diferenças entre
Sade e os outros autores da época que escreveram sobre as mulheres, principalmente
Rousseau. Sade não foi um defensor da igualdade entre homens e mulheres, no entanto ele
aborda um tema fundamental, o poder, mas com conotações muito diferentes. Em Sade o
libertino, a partir de sua posição de poder, explora tudo e todos ao seu redor para chegar a
sua plena satisfação na relação dominador/dominado. Sua lógica se sustenta numa teoria
que justifica a desigualdade entre os indivíduos tendo Hobbes como referência, até mesmo
no que se refere à ideia do pacto que pressupõe uma sociabilidade não natural. Para Sade o
pacto ocorreu quando, por proteção, o homem abdicou de todos os seus desejos para
garantir sua segurança pelo vínculo social, contudo, o libertino não participa desta
sociabilidade, somente suas “vítimas”, os fracos, que são alvo do crime libertino. Ou seja,
a relação de poder não acontece pelo lugar de gênero dos indivíduos, mas sim entre
libertino/vítima, não importando se é homem ou mulher.
p. 165.
419
BEAUVOIR, Simone de. Deve-se queimar Sade? In: Novelas do Marquês de Sade, São
Paulo: Difel, 1961, p. 19
12
9

O terceiro capítulo apresenta a análise da fonte selecionada. Tendo em vista o
caráter pedagógico do livro A Filosofia na Alcova, seguimos o mesmo método de análise
proposto por Angela Carter, buscando pelas personagens femininas e compreendendo
como são construídos os discursos de gênero.
A Filosofia na Alcova apresenta três personagens femininas: a libertina Madame de
Saint-Ange, a jovem que será educada pela libertina, Eugênia, e a mãe da jovem, Madame
de Mistival. A partir destas três personagens inúmeras construções de gênero são
elaboradas. No caso de Saint-Ange compreendemos o que é fundamentalmente a mulher
libertina e mais, qual é o papel que a mulher deve desempenhar, segundo Sade.
Trata-se de uma atitude francamente iconoclasta em relação aos modelos
normativos de gênero, pois Sade rompe radicalmente com a relação entre a mulher e a
maternidade, algo sempre muito associado ao feminino na época. Sade abomina a ideia de
gravidez e de mãe, para ele ser mãe é uma construção da moralidade social com a qual o
libertino deve romper. O que a natureza espera da mulher não é a criação, mas a destruição
mais precisamente é o que a natureza quer de todos que se entregam ao seu chamado. Sade
põe em xeque a relação mulher e maternidade e aqui existe uma equalização dos papeis
sociais do homem e da mulher, porém este não é realmente o mais importante para Sade,
pois ele despreza as hierarquias sociais. Para ele, independente das hierarquias sociais, o
indivíduo libertino deve estar fora da sociedade e viver em seu próprio isolamento
seguindo as verdades da natureza. Além da destruição – ou o crime libertino – o prazer é o
outro ponto central da vida segundo os interesses da natureza e é aí que se encontra o novo
papel da mulher.
Sade constrói uma natureza feminina sem muitas distinções do homem, mas a
grande diferença é oposta radicalmente às imagens sobre a mulher presentes nos escritos
filosóficos e médicos ilustrados. Durante o século XVIII um dos pensamentos mais
entusiásticos era não só sobre o papel social e moral da mulher, mas sobre a natureza
feminina, a qual sempre foi muito atrelada à beleza e principalmente à bondade. Tratados
médicos, filosóficos e obras literárias convergiam para uma idealização da mulher que
ainda nos dias de hoje pode ser encontrada frequentemente, contudo, para Sade a natureza
feminina era muito diferente. Nas reflexões do libertino, a natureza caótica e o mal são
muito mais fortes na mulher, a relação entre a mulher e a natureza é muito mais intensa,
então não existe bondade feminina, existe o mal e a busca pelo prazer de forma intensa.
Contudo, não se pode associar a ideia do mal feminino em Sade com algumas
visões históricas tradicionais que associavam a mulher ao mal, com um juízo de valor
negativo. Para Sade o mal é o ideal do ser humano, não importa se é um homem ou uma
mulher, a natureza humana é má e busca a destruição, para ser libertino era necessário estar
envolto na maldade, portanto não havia nada negativo em ter o mal dentro de si. Aqui o
modelo feminino romântico tão enaltecido por Rousseau e seus admiradores é destruído e
substituído por uma mulher cuja natureza é forte, é má e busca somente o prazer. O autor
reforça que a natureza exige que a mulher sempre esteja disposta a proporcionar prazer.
Para Sade a mulher não pode se negar ao ato sexual e até mesmo, caso seja necessário, a
força deve ser empreendida pelo homem, pois é o papel natural da mulher e ela não pode
se recusar.
Já Eugênia se associa à juventude seja masculina, seja feminina. É por meio dela
que Sade vai mostrar como os jovens devem se entregar à natureza e empreender sua vida
libertina. É na transição da virgem para a libertina que os diálogos se desenvolvem,
Eugênia tem papel central na história e a partir de seu aprendizado e de suas dúvidas o
manual da libertinagem tem sentido. Para finalizar a narrativa Eugênia se torna uma
libertina e para tanto ela deve executar seu primeiro crime e para isso necessita de uma
vítima, no caso, a vítima de seu crime é sua própria mãe.
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Madame de Mistival é escolhida para ser a vítima não por ser uma mulher. Ser a
vítima do libertino não tem relação com o discurso de gênero, mas sim com um discurso
social mais complexo. A diferenciação entre o libertino e a vítima está no fato de que um
aceita a natureza e o outro aceita a sociedade, apenas isso. A partir do momento em que o
indivíduo se torna um ser social e segue suas normas ele absorve para si os elementos que
o tornarão uma vítima. Seguir a moral e os bons costumes, não praticar o mal, se submeter
às regras da sociedade e principalmente, ser religioso, são os indícios da condição de
vítima. No caso de Madame de Mistival ela é um duplo de Saint-Ange: ela é a vítima que
contrasta com a libertina, está associada aos costumes e às normas sociais, sendo assim
Madame de Mistival está associada ao estereótipo da mulher romântica, boa, religiosa,
presa à moral. O perigo para Mistival não reside a em ser uma mulher, mas sim em ser o
que a sociedade queria de uma mulher. Não ter se entregue à natureza foi sua ruína e o que
a fez ser vítima da própria filha.
Podemos então concluir que Sade elabora um pensamento próprio e singular sobre
a feminilidade, ligado à maldade e intensidade do libertino, independente do gênero. Sade
arruína suas vítimas, mas isso não se deve por seu gênero, e sim por sua vida social, sendo
assim uma mulher que para ele segue os padrões normativos está pronta para ser uma
vítima, mas nunca somente por ser mulher. Percebemos também que o modelo de
feminilidade de Sade não só se afasta dos modelos normativos, mas o ataca com a
construção da figura da libertina perfeita, Saint-Ange. Ela não só difere radicalmente de
Julie ou Sophie, personagens exemplares da feminilidade submissa de Rousseau, como se
divertiria com seus crimes usando as mais belas e doces jovens que serviam de exemplo
para as mulheres setecentistas.
Marquês de Sade, portanto, é um iconoclasta. Raras são as convergências com as
pensadoras e os pensadores de sua época que criticavam a posição das mulheres na
sociedade. Sade não foi um defensor das mulheres e muito menos advogou pelos seus
direitos. No entanto, o Marquês de Sade construiu mulheres complexas sem enveredar
pelas dicotomias, introduzindo no imaginário libertino uma nova e perigosa relação da
mulher com o poder.
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FAMA E EXEMPLARIDADE: GIOVANNI BOCCACCIO E A REFLEXÃO SOBRE
A FEMINILIDADE EM DE MULIERIBUS CLARIS (1361-1362)
Aluna: Mayara Ferneda Mottin
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ana Paula Vosne Martins
Palavras-chave: Mulheres; Idade Média; Boccaccio.
Esta monografia de bacharelado em História trata da construção dos papéis
femininos e sua problematização no livro De mulieribus claris, escrito por Giovanni
Boccaccio e publicado originalmente entre 1361 e 1362. Esta obra é composta por 106
biografias femininas, abrangendo de Eva até as rainhas contemporâneas ao autor, fazendo,
na maioria dos textos, uma apreciação moral sobre as biografadas. A principal finalidade
do livro, segundo Boccaccio, é elogiar o sexo feminino e entreter o público 420, além de
apresentar os bons exemplos a serem seguidos e alertar para os comportamentos que
deveriam ser evitados pelas mulheres leitoras421.
Realizando uma leitura de acordo com a perspectiva dos estudos de gênero que,
segundo Scott, consideram que as sociedades criam formas de representações de gêneros
que coordenam as relações sociais e legitimam as relações de poder a partir de diferenças
entre os sexos biológicos422. A partir disto podemos interpretar o De claris como uma fonte
histórica importante no conjunto de escritos medievais e tardo-medievais que produziram
representações femininas, sendo, portanto, uma fonte relevante para compreender a
construção de identidades e modelos femininos durante o medievo a partir da
problematização histórica da categoria gênero.
Assim sendo, esta pesquisa tem como finalidade mais do que divulgar este livro
de Boccaccio ainda pouco conhecido no Brasil, igualmente fazer uma reflexão acerca de
como foram elaborados os modelos de feminilidade na Idade Média, os fatores que
contribuíram para esta construção destas ideias, bem como a forma como o escritor
florentino tornou públicas suas ideias sobre as mulheres a partir da divisão entre a boa e a
má fama. Em vista disso, este trabalho é um primeiro passo para tentar entender, a partir de
análise da obra De mulieribus claris, como se deu o desenvolvimento de modelos impostos
às mulheres por uma moral cristã, modelos estes que ainda estão presentes no imaginário
feminino contemporâneo, mesmo depois de seis séculos da produção do De claris.
A fim de realizar esta pesquisa a bibliografia selecionada foi dividida em dois
grupos. Primeiro, os textos que tratam da história das mulheres na Idade Média. Quatro
obras foram selecionadas para este fim: História das mulheres no Ocidente: a Idade
Média, organizado por Christiane Klapish-Zuber, publicado em 1990, uma coletânea
composta por capítulos de diversos medievalistas, abordando diferentes aspectos do mundo
feminino e também da visão masculina; os livros de Georges Duby Idade Média, Idade
dos Homens e As damas do século XII; e o livro de R. Howard Bloch, Misoginia Medieval
e a invenção do amor romântico ocidental. O segundo conjunto bibliográfico são
publicações especializadas na vida e na obra Boccaccio e particularmente no De claris.
Recorremos às teses e dissertações de Ana Carolina Lima Almeida e de Talita Janine
Juliani, e ao livro de Stephen D. Kolsky, The Genealogy of Women: Studies in Boccaccio’s
De mulieribus claris.
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Para desenvolver a análise da obra de Boccaccio dividimos a monografia em três
capítulos, além da introdução e das considerações finais. O primeiro capítulo é dedicado às
representações femininas da Idade Média e à compreensão acerca das múltiplas dimensões
históricas da feminilidade uma vez que os homens escreviam a respeito das mulheres,
criando uma imagem delas423. Para isso, dividiu-se o capítulo em quatro partes.
Na primeira parte, apresentamos os clérigos, os principais escritores do período
medieval, responsáveis por vários textos de caráter misógino. A procura pela justificativa
da subordinação das mulheres aos homens, de acordo com Christiane Klapisch-Zuber, era
fruto da concepção medieval de ordem que envolvia necessariamente a hierarquia 424, o que
fazia com que os clérigos buscassem fundamentar seus argumentos em tratadistas cristãos
como Agostinho e Tomás de Aquino, além de outros autores clássicos e nas Escrituras.
Foi na Bíblia que os padres encontraram seus três principais exemplos de
mulheres. Eva, Maria e Madalena. Eva é a “inimiga”, a responsável pela mulher ter uma
posição secundária e subalterna, pois o Gênesis relata como ela foi criada depois do
homem, além de ter sido castigada com as dores do parto e a luxúria após a Queda 425. Já
Maria é o oposto de Eva. Ainda que seja um exemplo para as demais mulheres, ela não
representava um modelo plausível de imitação, pois, como afirma Jacques Dalarun, a
manutenção da virgindade após o parto eleva Maria ao céu, mas a afasta das mortais,
reforçando a misoginia426. E, por fim, Madalena que teve sua imagem construída a fim de
se tornar também um exemplo com o objetivo de mostrar não os seus pecados, mas o
arrependimento por suas faltas e sua busca pela salvação. Madalena seria, portanto, o
exemplo de uma mulher que pecou – como todas as mulheres e como todos os homens –,
e, ainda sim, alcançou a salvação por meio do castigo de seu corpo, sendo um modelo
passível de imitação427. Entretanto, Madalena não é somente uma alternativa entre Eva e
Maria. Georges Duby desconstrói essa ideia de Madalena como um “modelo imitável” para
as mulheres, pois argumenta que por ela não se encaixar nas classificações medievais das
mulheres – virgem, esposa ou viúva – não poderia servir de exemplo para as mulheres. O
historiador afirma que as qualidades observadas na redenção de Madalena eram, na
verdade, exemplos para os homens. Isto é, o elogio a Madalena está ligado a uma
“misoginia fundamental” uma vez que ela é destacada a fim de diminuir os homens que
não conseguiam agir como ela, portanto, como pecadores não arrependidos seriam
inferiores a uma mulher428.
O outro grupo de homens que escrevia sobre as mulheres eram os leigos por meio
dos poemas e das canções, compondo o que Duby chama de “modelo cortês”. Seguindo a
análise realizada por Duby a prática do amor cortês era um jogo do qual participavam a
dama, seu admirador e o seu esposo, no qual a mulher estaria, aparentemente, em uma
posição privilegiada uma vez que se encontrava hierarquicamente acima do jovem
apaixonado por ela e também poderia expressar seu “poder feminino” ao aceitar ou não
suas investidas. No entanto, essa suposta valorização da mulher é desfeita quando se
entende que eram os homens que comandavam o “jogo”, e que o fino amor é uma
423
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construção literária da cultura do período e não um retrato da realidade 429. O jogo teria
mais um caráter pedagógico, a fim de ensinar as mulheres como corrigir seus defeitos,
como a duplicidade e a avidez, uma vez que o jogo as colocavam em um lugar superior no
qual deveriam manter-se corajosas, prudentes e controladas a fim de não arruinar a si
mesma e a honra de seu marido. Portanto, seu comportamento deveria ser exemplo de
virtude e modéstia. No entanto, aos homens jovens o jogo ensinava a moral cavalheiresca e
vassálica ao terem que se rebaixar frente a uma mulher, uma representante do sexo inferior
e esposa de seu senhor430, fazendo com que a condição masculina fosse igualmente
elevada, mantendo-se a mulher em uma situação rebaixada.
Nas partes três e quatro deste capítulo apresentamos os vícios e as virtudes que a
partir dos textos produzidos por homens leigos e eclesiásticos formavam os modelos de
comportamento impostos às mulheres. A lista de vícios é bem extensa, sendo que três são
destacados: o uso de feitiçaria e de cosméticos para “desviar o curso das coisas”; o ódio
pelo marido, responsável pela tutela da mulher; e a luxúria, pecado cometido por causa da
fraqueza feminina, incapaz de resistir431. Essa tendência natural ao vício tornava necessário
manter a mulher sob custódia, fazendo com que a presença de um homem – pai, irmão,
marido ou padre, para citar alguns exemplos – fosse indispensável a fim de manter a
mulher sob vigilância432. Ainda assim, uma vida virtuosa poderia ser cultivada pelas
mulheres. A obediência, humildade, mansidão e castidade, por exemplo, eram qualidades
que podiam ser cultivadas pelo sexo feminino. A prudência, justiça e temperança, por sua
vez, representavam “sementes de virilidade” que Deus colocara nas mulheres 433. As
virtudes mais valorizadas e mais difíceis de serem mantidas eram a castidade e a
virgindade. Diferente das demais virtudes, a castidade exigia que fosse uma prática do
corpo e da alma. Como analisado por Bloch, a castidade foi a virtude mais exaltada, mas
também a mais frágil.434
No segundo capítulo nos dedicamos à biografia de Boccaccio. Sobre sua vida é
interessante observar como ele foi um homem que circulou por muitos lugares e teve
contato com uma diversidade muito grande de pessoas. Também merece destaque a
heterogeneidade de suas produções, escrevendo desde novelas até tratados morais. Suas
obras costumam ser divididas entre as escritas em latim e em vulgar, além de serem
organizadas também de acordo com o lugar no qual Boccaccio vivia enquanto escreveu
suas obras435. As influências sobre sua escrita foram igualmente diversas, no entanto, três
autores se destacam: Ovídio, Dante e Petrarca436. Os dois primeiros foram importantes
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fontes para a composição das obras de Boccaccio, com destaque para o De claris, enquanto
o poeta e humanista Petrarca foi amigo de Boccaccio e um dos motivadores para a
composição da obra aqui escolhida como fonte437.
Discutimos também neste capítulo o De claris mulieribus e sua produção. O
núcleo principal teria sido composto no período entre os anos de 1361 e 1362 438, mas
continuou sendo revisado até a morte do autor em 1375 439. O objetivo de Boccaccio era
escrever um livro que seus amigos pudessem ler e apreciar, não visando um público
amplo440. O autor também explica que teve a ideia de honrar várias mulheres que
realizaram grandes feitos, não necessariamente bons, mas que tiveram visibilidade441.
O De claris teria sido elaborado durante a fase madura da escrita de Boccaccio,
quando o autor utilizava principalmente o latim para a composição de seus textos. Duas
das inspirações para a realização dessa obra foram o já citado Petrarca e também Jerônimo.
Ambos já haviam escrito compêndios similares, incluindo algumas mulheres famosas entre
as biografias. Os textos de Jerônimo também serviram de base para as biografias de
Boccaccio, adotando o mesmo formato para escrever as suas histórias, começando pelo
nome da biografada, seu parentesco, seu lugar na sociedade e o motivo que pelo qual ela
ficou famosa, sempre mantendo um estilo narrativo em prosa.442
Acerca das fontes pesquisadas por Boccaccio para compor o seu catálogo de
mulheres famosas, são poucas vezes citadas, sendo que muitas referências foram sendo
catalogadas pelos estudiosos das obras do florentino 443. Stephen Kolsky afirma que as
fontes são heterogêneas e destaca a Divina Comédia de Dante Alighieri, da qual Boccaccio
teria retirado um terço dos exemplos femininos que figuram no De claris. Outros autores
clássicos e medievais aparecem como possíveis fontes 444. Juliani, por sua vez, destaca a
importância das obras de Ovídio, principalmente na escolha das personagens pagãs. A
doutora também ressalta que várias histórias apresentadas no De claris já estavam
presentes em obras do próprio Boccaccio e de outros autores contemporâneos.445
Na terceira parte do capítulo, apresentamos considerações sobre a tradução do De
claris. Como não nos foi possível ler o texto no original em latim escolhemos uma
tradução para o inglês. Optamos pela tradução realizada por Virginia Brown, publicada em
2001, uma vez que é de melhor qualidade considerando a outra versão em inglês, sem
julgamentos morais, sendo adequada para aqueles que desejam conhecer a obra ou utilizála como fonte de estudo446.
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Aprofundamos a análise da fonte no terceiro capítulo. O livro De mulieribus
claris está dividido em 104 breves capítulos que abordam a vida de 104 mulheres e dois
grupos de esposas – as dos Mynians e as dos Cimbrians. A ordem escolhida por Boccaccio
para escrever sobre essas mulheres pode ser considerada cronológica a partir das fontes
selecionadas pelo autor. Virginia Brown apresenta uma divisão destas mulheres. As
primeiras são Eva e Semiramis. Depois são elencadas seis deusas pagãs que, segundo
Boccaccio, foram mortais manchadas pela marca do paganismo devido a ignorância dos
homens e transformadas em deusas447, seguidas por 34 histórias de mulheres mitológicas e
semidivinas. Uma figura bíblica, Nicaula, marca o fim das biografias pagãs. São então
listadas as “figuras históricas”, totalizando 57 biografias. As primeiras cem mulheres que
figuram no De claris mulieribus são designadas por Brown como “clássicas”, enquanto as
últimas seis mulheres, contemporâneas ao autor, seriam as “pós-clássicas”448.
Entretanto, a fim de analisar as mulheres e suas características apresentadas por
Boccaccio, escolhemos fazer outra divisão. Para identificar os adjetivos e comportamentos
mais mencionados pelo autor, construímos uma tabela a fim de elencar virtudes e vícios
destacados, além de precisar quantos são os bons e maus exemplos citados obra. Além
disso, também foram observados quatro aspectos que apesar de não serem encontrados em
todas as biografias, são importantes para identificar a visão de feminilidade de Boccaccio.
O primeiro aspecto são as características denominadas como femininas, ou seja, todas as
vezes nas quais um adjetivo é seguido do termo “feminino”, como “astúcia feminina” e
“fraqueza feminina”, por exemplo. O segundo aspecto foram os adjetivos identificados
como masculinos, mas utilizados para destacar uma qualidade ou defeito de uma mulher –
como “força masculina” e “coragem masculina –, e as situações nas quais Boccaccio
afirma que determinado feito merece mais louvor por ter sido realizado por uma mulher. O
terceiro e quarto aspectos são as situações nas quais uma má ação macula uma boa ação ou
virtude, e quando um bom ato compensa um pecado ou falta anteriores.
Observando esses quatro pontos e as descrições de Boccaccio, levantamos as
seguintes informações: 71 biografias trazem bons exemplos; 21 biografias representam as
histórias de mulheres cujos comportamentos, apesar de famosos, deviam ser evitados; e 14
biografias foram designadas como neutras uma vez que não apresentam um julgamento por
parte de Boccaccio. A partir destes números, já podemos afirmar que a maior parte das
mulheres famosas escolhidas por Boccaccio apresenta um comportamento considerado
pelo autor como bom e exemplar.
No entanto, somente a divisão entre boas e más não é suficiente. Por isso
separamos as mulheres em grupos – rainhas, virgens, casadas, viúvas, etc. – com o objetivo
de identificar como Boccaccio destaca os vícios e virtudes, como julga os feitos das
mulheres, como avalia certos comportamentos definindo-os como exemplares ou não, e a
forma pela qual classifica algumas características como próprias dos homens, favorecendo
um comportamento mais masculino e menos feminino.
A partir da análise da fonte e da bibliografia especializada concluímos que
Boccaccio não se afasta da tradição do pensamento e dos escritos medievais na reflexão
sobre a feminilidade. Sua singularidade está no fato de que não se alinha efetivamente ao
pensamento misógino, ressaltando e elogiando comportamentos definidos como próprios
do sexo masculino por parte de algumas das suas biografadas que desta forma superaram
as fraquezas do seu sexo ao realizar algum feito, como é o caso de Artemisa, que
Boccaccio afirma ter mudado de sexo com Xerxes, uma vez que ela foi para a batalha
Resenha de: ARMSTRONG, Guyda. Heliotropia. An online journal of research to
Boccaccio scholars, v. 1, n. 1, 2003, p. 8.
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enquanto ele ficou olhando ao longe449. Boccaccio inova em relação à tradição ao
considerar que algumas mulheres poderiam ter virtudes e qualidades, como inteligência,
coragem e capacidade militar, exclusivas ao sexo masculino segundo a maioria dos autores
medievais.
Portanto, concluímos que mesmo reproduzindo o discurso acerca da feminilidade
presente nos demais autores medievais Boccaccio apresentou um quadro mais complexo
sobre a feminilidade, com mais flexibilidade aos modelos. Apesar disso, continua a
reforçar os limites paras as mulheres na sociedade ao alinhar os bons exemplos
necessariamente aos comportamentos esperados dos homens. Seguindo esta linha de
pensamento, as melhores e mais exemplares mulheres precisavam ser “masculinas”. Deste
modo, Boccaccio apresenta outras formas de enquadrar a ação e o pensamento femininos
de acordo com a visão masculina do medievo, ao lado das mulheres de má fama e de atos
condenáveis, também lembradas como contra modelos ao lado daquelas que merecem ser
louvadas.
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UMA ANÁLISE HISTÓRICA DA REPRESENTAÇÃO DE JESUS NA
LITERATURA DE AUTOAJUDA CRISTÃ NO BRASIL (1992-2014)
Autor: Matheos de Almeida
Orientadora: Karina Kosicki Bellotti
Palavras-chave: Literatura de Autoajuda; Representação de Jesus; Protestantismo;
A monografia desenvolvida partiu do interesse criado durante os trabalhos iniciados
na Iniciação Científica realizada entre 2014/2015 e 2015/2016450. As problemáticas
exploradas durante a Iniciação Científica se consolidaram na monografia a partir da
identificação recorrente da figura de Jesus. As fontes aprofundadas na monografia contam
com a autoria de brasileiros e estadunidenses, e foram selecionadas devido à atenção que
prestam sobre a imagem de Jesus como exemplo de bem-estar, liderança e modelo de
comportamento para as situações do dia a dia.
Portanto, analisamos sete obras de autoajuda de autores brasileiros e
estadunidenses, produzidas entre 1992 e 2014451. Para isso, dividimos a monografia em três
capítulos. O primeiro busca discutir em um panorama geral a história da literatura de
autoajuda e evidenciar sua relação com o protestantismo, em um momento de busca pela
individualidade e autorrealização. No segundo capítulo, trabalhamos com o contexto norteamericano que consolidou a figura de Jesus como ícone cultural, buscando entender como
isso se relaciona com a cultura brasileira. Para o terceiro capítulo, analisamos as fontes
dentro das singularidades e semelhanças entre os demais autores, com o objetivo geral de
compreender as representações construídas e ressignificadas de Jesus enquanto modelo,
além de problematizar as mensagens transmitidas por essas obras, suas concepções de
religiosidades e sensibilidades, assim como suas representações simbólicas. Em suma,
buscamos inserir e analisar as obras em um contexto brasileiro de grande utilização das
mídias por segmentos protestantes, considerando as influências do mercado cristão
estadunidense, bem como as questões do individualismo e a busca pela autorrealização.
Procuramos com isso, retratar a imagem que a literatura de autoajuda criou de Jesus no
Brasil.
A justificativa do recorte escolhido reside na ideia que a escrita da história do
tempo presente se mostra necessária, pois também é tarefa do historiador estar ciente de
seu próprio tempo. Segundo Eric Hobsbawm, dentro de uma experiência individual,
inserida em um coletivo pela contemporaneidade, é possível construirmos indagações e
transformações em estruturas em paralelo a nossa própria época. O historiador François
Hartog também acreditou que as constantes manipulações do tempo pelos historiadores
450

A primeira pesquisa teve como objetivo fazer um levantamento de fontes sobre literatura
de autoajuda que versem sobre liderança, sucesso e prosperidade no Brasil, tendo em vista
a utilização da figura de Jesus como modelo. Na segunda abordagem, ainda dentro de um
contexto brasileiro fizemos uma análise da Teologia da Prosperidade contida na literatura
de autoajuda cristã, dando ênfase na utilização de mecanismos utilizados pelos autores que
almejam o crescimento material e espiritual em suas vidas.
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podem, inclusive, transformar o presente452. Pois, dentre os fenômenos surgidos na
contemporaneidade, a literatura de autoajuda surge em um contexto da consciência e
liberdade de autogerir-se e solucionar seus próprios problemas. Tal literatura expressa
fórmulas que aconselham as tensões do homem moderno, de forma que estes livros
aparecem para mostrar que o caminho para a realização pode ser alcançado. Sugerindo
respostas para os problemas de identidade e indicando mecanismos para realizar-se
espiritualmente e se relacionar com as pessoas.
Partindo dessa perspectiva, no primeiro capítulo da monografia apresentamos que a
literatura de autoajuda nasceu atrelada à religião cristã. A primeira obra de autoajuda
intitulada Self-Help, escrita por Samuel Smiles em 1859, enfatizava o trabalho direcionado
a construção do bom caráter, elencando as necessidades materiais como virtudes
excepcionais. Na transição do século XIX para o início do XX, já existe o deslocamento de
interesses nessa literatura. O cultivo de virtudes dá lugar ao desenvolvimento das
qualidades de personalidade. A marca da coletividade vai sendo paulatinamente apagada, e
é sobreposta por conceitos que desenvolvem as habilidades pessoais e ressaltam o
individualismo. A invasão dos how-to-do-books nos Estados Unidos dos anos 1930,
aparecem com o propósito de solucionar questões do cotidiano por meio de técnicas que
devem ser seguidas passo a passo. Na década seguinte, movimentos como a Confissão
Positiva e o Pensamento Positivo influenciam na produção dessa literatura. 453 As
influências do esoterismo e da contracultura estadunidense dos anos 1960 também
corroboraram para a transferência da ênfase da autoajuda e o sucesso material para a
preocupação do “eu interior”. Nos anos seguintes, a literatura de autoajuda evidenciou
uma individualidade acentuada, em que o autocontrole oferecia um padrão de conduta, e de
apresentar-se na sociedade. O individualismo estadunidense e a fuga para o espaço privado
tornam-se tendência nessa literatura após os anos 1960 e 1970. Neste sentido, transitam por
uma possibilidade de autogerenciamento do leitor e deslocamento da racionalidade para o
mundo interior. A partir disso, observamos uma mescla desses aspectos gerais dentro das
obras de autoajuda.
No Brasil depois da década de 1970, mais de 5 milhões de exemplares de autores
estadunidenses que versam sobre autoajuda foram vendidas no país, retratando também a
influência de autores estrangeiros nesse mercado454. Vale ressaltar que a fé dissolvida e
mesclada na literatura de autoajuda permite a difusão de um evangelho em diversas
intensidades. De tal forma, tais sutilezas garantem a propagação desses produtos no
cotidiano, cercando seu público com mensagens positivas, religiosas e pessoais. A
construção de um sentido através de determinados produtos religiosos sublinha um sagrado
muito mais flexível e aplicável para a sociedade. Estes produtos nos permitem ampliar ou
delimitar temas para conduzir definições do sagrado. Notamos assim, uma adaptação para
uma teologia mais maleável, atribuindo novos valores que são transformados de acordo
452
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com as necessidades da sociedade e ajustando-se às preocupações e expectativas locais. 455
Importar os elementos presentes na cultura estadunidense por meio dos produtos
midiáticos, como os livros aqui abordados, também marca o desafio de traduzir
referências, exemplos e questões identitárias do país de origem. A influência da mídia na
estruturação das identidades do consumidor é essencial, uma vez entendendo que o cristão
brasileiro consome muito do que é apresentado para os protestantes norte-americanos.
Nesse sentido, a mídia atua como formadora de sentido, corroborando com a formação de
religiosidades de seus consumidores. Como uma produção da cultura popular de massa, a
literatura de autoajuda está submetida à mesma lógica que orienta essa cultura. Assim é
possível observar nos textos o senso comum, as frases feitas, as soluções imediatas, a
repetição constante e temas populares. Por meio da História Cultural, é possível
analisarmos questões como linguagem e formação de identidades nas práticas religiosas de
determinados grupos, tanto dentro como fora das igrejas456. Para Stuart Hall, a identificação
de identidades não passa por um trajeto linear, ou seja, sem mudanças ou transformações.
A identidade é paulatinamente ressignificada, um processo incessante de reiteração,
estando diretamente relacionada com a produção daquilo que nós nos tornamos e não
daquilo que somos. Sendo assim, tem uma relação contínua com o passado, por meio da
história, da linguagem e da cultura457.
No segundo capítulo trabalhamos com o conceito da retratação da figura do
nazareno como ícone cultural. Nos Estados Unidos, Jesus foi moldado de acordo com as
questões em voga, as transformações políticas, sociais e culturais. Seu personagem se torna
muito flexível, como um quadro branco pronto para ser preenchido com questões que
tangenciam sua produção. Entender como Jesus é retratado na sociedade em um
determinado período histórico, é entender também as emergências e situações vividas por
esses agentes. Essas representações, mesmo que involuntariamente, estão sendo
encontradas na maneira pela qual determinada sociedade enxerga e descreve Jesus. Cada
geração procura entender os mistérios de Jesus, reconstituir seus passos e compreender
suas motivações. Porém, ao tentar definir Jesus, define-se a si mesma, refletindo nos atos e
palavras do nazareno as suas próprias vontades e inquietudes.
Estudar as representações sobre Jesus nos Estados Unidos, portanto, não é apenas
analisar como é conhecido o personagem, mas também estudar elementos que constituem
parte importante da cultura americana. Muito disso reverbera-se no Brasil, ao adotarmos
nas prateleiras das livrarias, mercados, aeroportos e sebos, diversos autores norteamericanos e brasileiros que falam sobre autogerenciamento, solução dos problemas do
cotidiano, crescimento espiritual e pessoal. Nos Estados Unidos, houve o processo da
desconstrução da imagem de Cristo como divindade, tornando-o palatável para a ampla
população. Logicamente o público cristão fez do nazareno uma figura culturalmente
inescapável, porque as pessoas sentiam-se livres para interpretá-lo à sua maneira. Durante
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o século XIX os estadunidenses adotaram uma predileção pela imagem de Jesus e
passaram a enfatizar determinadas virtudes que pudessem imitar, assim como uma mente
que pudessem entender, e qualidades que pudessem amar 458. É nesse momento que
notamos um ensaio dos best-sellers religiosos, quando as editoras cristãs começam a
procurar seu espaço dentro do mercado editorial como negócio e missão cristã. No século
XX, Jesus passa de um princípio abstrato para uma pessoa concreta. Logo depois ocorre a
transição para uma personalidade, celebridade e finalmente, um ícone nacional. Criando
uma espécie de camaleão que se adapta conforme a urgência cultural. Isso é uma das
características que acreditamos ser essencial para a permanência de Jesus como ícone
cultural. Dessa forma, enquanto o desenvolvimento da personalidade de Jesus foi retrato de
uma sociedade que buscava respostas para os problemas criados na modernidade, a
autoajuda acabou despontando e suprindo essa necessidade, encontrando um ótimo ídolo
para tomar de exemplo.
Considerando isso, dedicamos o terceiro capítulo para a análise das fontes. O
trabalho de Mark W. Baker enquanto psicólogo e autor de autoajuda, é uma amostra da
psicanálise que analisa a mente de Jesus. Através do estudo de diferentes parábolas
proferidas por seus seguidores, as passagens mais utilizadas da bíblia na literatura de
autoajuda utilizam Mateus, Lucas, João e por vezes, Marcos. Baker legitima sua autoridade
enquanto psicólogo, e concentra seus esforços em dissertar sobre algum ensinamento de
Jesus através de parábolas e conceitos psicanalíticos. É interessante que esse fato não se
limita ao autor. Tanto Baker quanto na obra analisada de Augusto J. Cury, ressalta-se a
formação dos autores para fundamentar seus apontamentos. Segundo os autores, isso
corrobora com a sua visão e entendimento da bíblia, a ciência se alia com a religião. A
partir da área da psicologia, os autores enriqueceram os estudos da mente, possibilitando
novas perspectivas e a notabilidade dos atos de Jesus. Nas obras de Cury e Baker, Jesus era
um indivíduo que abordava as pessoas com técnicas psicológicas antes mesmo de a ciência
ter desenvolvido isso. Jesus dizia muito, falando pouco, era humilde na transmissão de seu
conhecimento. Segundo Baker, Jesus merece o título do maior psicólogo que já existiu.459
O fato de Jesus ser um educador chama a atenção de Cury. O autor investiga a
inteligência de Jesus através de um perfil psicológico, e se pergunta: Por que Jesus foi o
maior educador da história? Diferente de Baker, o autor se afasta da teologia no prefácio
da obra, salientando que escreve enquanto cientista e não, religioso. É nisso que Cury se
propõe inovador, através da sua experiência de vida aliada a análise da inteligência de
Cristo, sobressalta o quão racional o carpinteiro de Nazaré foi, principal motivo de ser tão
excepcional em suas tarefas, palavras e ensinamentos. Mesmo em momentos de
dificuldades, Jesus é nobre e cordial. Cury ressalta que Jesus se tornou o Mestre dos
Mestres na escola da existência, onde se trava a maior batalha do indivíduo, contra o “eu”
interior460. Enquanto isso, outros autores analisados, como Mike Murdock e Catherine
Ponder fazem uso da imagem de Jesus para expressar um viés ligado à prosperidade. No
caso de Catherine Ponder, sua formação também infere diretamente na sua escrita, dando
ênfase na área dos negócios. Para a autora, objetivo da natureza de Cristo em Jesus era ser
bem-sucedido e descansar na generosidade divina. Era de servir de instrumento para o
sucesso e abundância, através da paz, saúde e plenitude espiritual e material461.
458

PROTHERO, Stephen. American Jesus: How the son of God became a national icon.
EUA: Macmillan, 2003.
459
BAKER, Mark W. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Rio de Janeiro: Sextante,
2009. P. 8
460
CURY, Augusto J. O Mestre dos Mestres: Análise da inteligência de Cristo v.1. Rio de
Janeiro: Sextante, 2006. P. 25
461
PONDER, Catherine. O milionário de Nazaré. São Paulo: Novo Século, 2014. P. 34
14
2

Dentro dessa mesma ótica, o ministro e pastor Mike Murdock acompanha as ideias
de Ponder. A prosperidade e o sucesso são modelos enfáticos nessas obras. Murdock
acredita que Deus quer que seus filhos prosperem. O dinheiro não é um fim para tal, mas
um meio. Segundo o autor, Jesus confia no trabalho das pessoas, e acredita que a
prosperidade está ligada à multiplicação de finanças, assim como aconteceu no milagre da
multiplicação do pão. Em sua leitura, Jesus reconhecia a importância do dinheiro, visto que
um de seus apóstolos era tesoureiro. 462 Ponder e Murdock costumam utilizar exemplos de
pessoas bem sucedidas que aplicaram os ensinamentos do milionário de Nazaré, e nem
sempre elas são nomeadas. Ora, a promessa da prosperidade é algo inevitável, é direito do
indivíduo estar abastado pelas benesses divinas, Jesus sabia disso e queria que fosse
aplicado a todos aqueles que lhe seguiam. Em outro momento, ao considerarmos as obras
de Ponder e R.R. Soares, notamos que ambos os autores fazem uso da Confissão Positiva.
Segundo esses autores, o nome de Jesus tem força de mover barreiras intransponíveis,
moldando a rica substância do universo em bens definidos e visíveis 463. Soares acredita que
o cristão não precisa suplicar ao Senhor que o cure ou lhe dê sucesso, prosperidade ou
vitória sobre as tentações. Tudo o que tem que fazer, é exigir que o mal saia da sua vida,
tomando posse da sua bênção. Aqui, a linguagem é marcada pela imperatividade das ideias
de Soares. Basicamente tudo aquilo que o leitor demandar com convicção, Jesus irá
atender. A figura de Jesus atua distribuindo bênçãos e concedendo benesses aos seus
leitores. Para Soares, o nazareno é exemplo de que atuou reivindicando seus direitos como
filho de Deus, e através disso, ensinou aos seus seguidores a importância dessa
comunicação464.
Entretanto, o aspecto financeiro, por vezes, é suplantado ou colocado em segundo
plano na literatura de autoajuda. Exemplo disso são as obras de Edir Macedo e Laurie Beth
Jones. O bispo Edir Macedo defende a perspectiva mais espiritual de Jesus. Sua
aproximação com a figura do nazareno se dá na vida seguindo o evangelho, espelhado nas
ações de Jesus. Para o bispo, a oração e a comunhão com Cristo são essenciais para ter
uma vida plena. Em sua obra, Jesus é um modelo de vida, moral, pureza e sinceridade, que
pregou uma fé e uma esperança que abrange a todos os homens, características essenciais
para uma vida cristã. Acredita inclusive que a experiência espiritual sobressai o
conhecimento, a inteligência humana. Jesus portanto, foi alguém muito espiritual,
ensinando aos seus seguidores com base no amor e na fé, e não com base em conceitos que
habitam o mundo das ideias465. À medida que Jones trabalha com a imagem de Jesus como
um líder servidor, salienta que Jesus nasceu para servir as pessoas, frisando que a maioria
das religiões ensina que devemos servir a Deus. Através de sua leitura, Jesus era um líder
altamente permissivo, dando espaço para seus seguidores desenvolver seus próprios
projetos. O líder deve respeitar a essência do ser humano, promovendo a eficácia em cada
aspecto trabalhado em seus relacionamentos. Essa liderança pode inclusive, ser feita de
maneira íntima, exercida por um pai ou mãe de família, amigo, diretor, treinador, professor
ou gerente. 466
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Em suma, podemos destacar que através desse trabalho, notamos que os autores
acreditam que Jesus foi dotado de características ímpares que dividiu a história da
humanidade. A elevação das qualidades de Jesus é tão imensa, que os autores atribuem sua
imagem como o ser humano mais notável que já viveu na terra. Retratam-no não por seus
poderes, milagres e feitos extraordinários como filho de Deus, mas sim, como um
indivíduo renomado por suas habilidades com as pessoas e o respeito aos ensinamentos
cristãos. Foi julgado, humilhado e morto de maneira injusta, segundo seus próprios
biógrafos responsáveis pelo registro de sua jornada terrena. No entanto, isso não o impediu
de revolucionar a história através de sua maneira em lidar com as pessoas, de entender o
seu propósito e definir muito bem seu papel no mundo. Sabendo que esse papel pode ser
preenchido através das mais diversas características que um ser humano possa adotar,
desde que esteja direcionado para o crescimento pessoal, espiritual influenciando as
pessoas ao seu redor.
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AMOR ENTRE VARÕES NA TORRE DE VIGIA: DESEJO HOMOSSEXUAL E
CIDADANIA GAY NAS REVISTAS DAS TESTEMUNHAS DE JEOVÁ NOS ANOS
DE 1970 A 1997.
Autor: Vinicius Miro Arruda.
Orientadora: Profa. Dra. Karina Kosicki Bellotti.
Palavras-chave: Testemunhas de Jeová; Homossexualidade; Mídia Impressa.
Em uma das etapas de uma pesquisa de iniciação científica financiada pelo CNPq
entre 2013 e 2014, investigamos os motivos apresentados pela Sociedade Torre de Vigia,
em suas revistas, para desestimular o uso da Internet entre seus membros associados, as
Testemunhas de Jeová, e o público leitor em geral. As causas principais eram de ordem
sexual, tais como a proximidade com pedófilos ou predadores sexuais, pornografia,
romances online entre pessoas casadas, pessoas casadas e solteiras, ou pessoas solteiras
desconhecidas – enfim, perigos à economia sexual familiar, desde falar sobre sexo a
convidar para encontros. Considerando esses dados e que a sexualidade em contexto
religioso também conta com poucas pesquisas que a escolham como tema, apesar das
desigualdades sexuais manterem um embasamento religioso mesmo nas sociedades
contemporâneas marcadas por algum descrédito da autoridade religiosa (Duarte de Souza,
2006: 8-9), devotamos outra pesquisa financiada por meio do PIBIC ao estudo do
moralismo sexual presente nas revistas da Sociedade Torre de Vigia, no ano de 2015.
Tentamos compreender a apologia à submissão feminina frente ao poder patriarcal divino e
familiar, em detrimento de uma libertação secular, feminista, considerada falsa, atentando
para a elaboração de uma identidade ou natureza feminina no decorrer das décadas de
1970 e 1980 – baliza de tempo em que o movimento feminista, da segunda para a terceira
onda, e a condição social das mulheres se transformariam. Adiantamos que, se o corpo
feminino encontrava lugar dentro do patriarcado da Torre de Vigia, com a promessa de
uma verdadeira libertação das desigualdades de um mundo satânico misógino, aquele
estranho à heterossexualidade estaria aquém da pertença – sua cidadania no Reino de Jeová
dependeria da renúncia ou do controle de sua natureza desviada, de sua estranheza.
Problema que melhor compreendemos em pesquisa financiada agora pela Fundação
Araucária, também por meio do PIBIC, entre os anos de 2015 e 2016 – constatamos que os
redatores das revistas publicadas pela Torre de Vigia, além de conferir destaque exclusivo à
experiência homossexual masculina, ainda que repudiassem pederastas e andróginos em
meados do século XX, passaram a oferecer alento para homossexuais dispostos a
transformar seu amor por pessoas do mesmo sexo/gênero em amor a Jeová, nos anos finais
desse mesmo século.
Portanto, ampliando essa última pesquisa, propomos com essa monografia analisar
o discurso de homofobia das Testemunhas de Jeová, considerando os lugares históricoculturais desse discurso, entendido como matéria humana elaborada dentro de um contexto
de pessoas e narrativas, capaz, por outro lado, de produzir efeitos no campo da experiência,
reverberações nos corpos reais, como delineia Tânia Sampaio467. Portanto, pretendemos
observar a homofobia capturada ou esquivada pela escrita da Sociedade Torre de Vigia de
Bíblias e Tratados, originada e sediada nos Estados Unidos, para compreender de que lugar
falaria o organismo institucional e transnacional das Testemunhas de Jeová, entre uma
direita religiosa e uma esquerda renovada, que despontam na esfera pública estadunidense
e internacional em meados do século XX, ao escrever sobre as homossexualidades.
467
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Depreciadas como uma seita, as Testemunhas de Jeová pouco ou sequer se associariam
com o que elas reconhecem como a cristandade – alcunha dada a todos os outros
cristianismos que a Torre de Vigia consideraria falsos e mundanos 468. Inclusive, por isso, no
seio da ciência escolar, Sueli Ramos-Silva optaria por categorizar essas Testemunhas de
Jeová como um neocristianismo469 e Silas Guerriero escolheria a expressão novo
movimento religioso para se referir às Testemunhas470. Como explica Ramos-Silva, o uso
do nome divino Jeová se alinharia com uma necessidade de nomear previamente o que se
pretende compreender e aceitar. Por isso, a expressão Testemunhas de Jeová, retirada de
Isaías 43: 10-11471, seria muito mais que uma simples nomenclatura, mas aquela que
melhor expressaria os intentos dessa Sociedade de Bíblias e Tratados – o de testemunhar
em nome de um deus chamado Jeová, acessado e compreendido por meio de uma
pedagogia e de uma epistemologia de exclusivo domínio da Torre de Vigia472. Como
melhor apontamos no segundo capítulo desse trabalho monográfico, a defesa dessa
prerrogativa isolaria as Testemunhas vigiadas por essa Torre como párias anti-americanas
no parecer de evangelicalistas e estadunidenses patriotas, em geral, ao longo do século XX.
Assim, tentamos compreender com que propósito a Sociedade de Bíblias e Tratados
que vigia sobre as Testemunhas de Jeová escreveria em seu material educativo a respeito
de outras pessoas proscritas pela moral civil americana, como a comunidade homossexual
ou queer liberta ao longo da segunda metade do século XX. Com o fim de responder esse
problema, selecionamos para estudo treze números de A Sentinela editados entre 1970 e
1996 – revista de maior circulação no mundo, com uma tiragem de 42 milhões de
exemplares, publicada em mais de 190 idiomas pela Torre de Vigia – e trinta e três
números da revista Despertai! editados entre 1970 e 1997 – com uma tiragem de 41
milhões de exemplares, publicada em mais de 80 idiomas, desde 1919, pela mesma
Sociedade. Um trabalho de historiografia atento ao enorme alcance dessa amostra
documental e ao caráter transnacional da cidadania dos estadunidenses e da dissidência
homossexual, queer, bem como da direita religiosa evangelicalista e da Sociedade Torre de
Vigia de Bíblias e Tratados. Afinal, por alguma ironia, como previsto pelo cristianismo
nacionalista da direita religiosa conservadora, os Estados Unidos se tornaram a vanguarda
mundial, o modelo de democracia capitalista vencedor 473. Assim como os vencidos
americanos atravessaram a fronteira nacional e criaram um circuito integrado de resistência
global, ouvindo os demais vencidos e falando com ou por eles – a depender de como a
colonialidade do poder estaria orientando essas conversas. No caso da Torre de Vigia, a
conversa com o mundo americano transnacional se daria por meio de ciborgues 474 ou
468
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Testemunhas de Jeová confundidas com as tecnologias comunicativas usadas para acessar
o cristianismo da Sociedade e para converter pessoas interessadas no acesso exclusivo a
esse cristianismo ao modo de vida ciborguiano da Sociedade. Enfim, de tais próteses
textuais475 usadas por Testemunhas de Jeová se destacariam as duas revistas quinzenais que
escolhemos como o meio para analisar a homofobia, ou as tecnologias de natureza sexual,
da Torre de Vigia.
Dito isso, para elaborar uma resposta ao problema da homofobia religiosa, no
contexto das Testemunhas de Jeová e de sua Torre de Vigia, dedicamos o primeiro capítulo
dessa monografia à escrita de uma genealogia das tecnologias de resistência homossexual
no século XX, sobretudo, da epistemologia produzida, pelos corpos ditos estranhos à
norma sexual reprodutora e familiar, para se apropriar de ou criticar o conceito de natureza
que orienta a autoridade dessa norma, predominante ainda em sociedades transnacionais
como a estadunidense – saberes que expressam a vontade pela cidadania, ou por uma
renovada cidadania, em resposta ao lugar marginal, dominado pelo silêncio e pela morte,
historicamente estabelecido para os corpos queer pelo heterossexismo normativo que
orquestra o mundo globalizado desde o poder euro-americano 476. O mesmo poder ou
imperativo modernizante e globalizante resistido pela cristandade conservadora – bem
como por outras sociedades religiosas mundo afora, reconhecidas sob a alcunha de
fundamentalistas – uma potente concorrente da contracultura homossexual, gay ou queer,
no que se refere ao governo da cidadania, ou da futura cidadania renovada, imaginada pela
contracultura evangelicalista de outra maneira, divergente das propostas homossexuais477.
A essa cristandade conservadora, incluída nessa categoria a ambígua Sociedade Torre de
Vigia e suas Testemunhas, dedicamos o segundo capítulo desse trabalho monográfico.
Ambígua porque, ainda que se constitua como uma sociedade religiosa conservadora, a
Torre de Vigia pouco ou nada se comunica com o que ela mesma nomeia como a
cristandade, além de ser repudiada por essa cristandade mais nacionalista, que desconfia
da agenda pretensiosamente neutra e internacional das Testemunhas478.
Também, de acordo com o que tentamos analisar nos capítulos terceiro e quarto, os
redatores das revistas da Torre de Vigia acompanham atentamente a agenda homossexual,
gay e queer, desde o movimento liberacionista nos anos setenta do século XX ao problema
de saúde pública causado pela epidemia da AIDS no final do mesmo século, como uma
mudança de paradigma sexual, manifesta nas leis e nos costumes, que se situaria numa
esfera mítica de tempo cíclico para a Sociedade Torre de Vigia. Os redatores das revistas
representaram a emergência pública da população taxonomizada como homossexual nos
Estados Unidos e em outros países como um retorno ao mito bíblico, à imoralidade, de
Sodoma e Gomorra. E se o livro de Genêsis relata que as duas cidades foram destruídas em
acordo com a vontade divina e para salvaguardar sua lei, apoiar ou promover a liberdade e
a cidadania das pessoas estranhas ao regime sexual heteronormativo equivaleria a se
Vertigens do Pós-humano. Tradução e Organização de Tomaz Tadeu. Belo Horizonte: Autêntica. 2009.
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alinhar com sodomitas condenados ao fogo do pecado e a desrespeitar os comandos de
Jeová, com o ônus de participar da condenação e morte das pessoas pecadoras. Apesar de
as Testemunhas de Jeová se considerarem e serem consideradas as outras da cristandade,
os seus dilemas sexuais se irmanavam com a agenda dos outros cristianismos em seu
impulso por explicar, compreender, converter e domesticar o sexo e as homossexualidades
– a homofobia como uma disciplina que perpassa dos organismos institucionais para os
corpos obedientes ou ciborgues arredios sob o seu poder pode ser conferida no amplo
espectro da cristandade como um discurso ainda muito ativo 479. A cura das pessoas gays
nunca caiu em desuso em contextos religiosos ao longo dos quase cinquenta anos que
separam essa monografia da revista mais antiga selecionada aqui como amostra para
estudo. Contudo, foram diversas as roupagens vestidas pela Sociedade Torre de Vigia para
atrair ou repelir homossexuais do início dos anos setenta ao final dos anos noventa do
século XX, assim como outros organismos ou outras pessoas individuais e coletivas se
confrontaram ao longo dessa baliza temporal de maneiras diferentes com as ditas
homossexualidades – nem sempre reconhecidas a partir dessa categoria de origem médica.
Para as Testemunhas de Jeová que escreveram os textos publicados nas revistas
estudadas, não bastaria uma normalidade homossexual, mas a cura emulando os
conhecimentos médico e psi, disciplina defendida diante dos reclamos dos alegres ativistas
em nome dos rebeldes andróginos e pederastas. Todavia, apesar de compartilhar esse
anseio com o resto da cristandade, com as redes de meios comunicativos e com a medicina,
a Sociedade Torre de Vigia competia com todas essas pela prerrogativa de ser o organismo
disciplinar ou a autoridade patriarcal maior. Mesmo recorrendo à autoridade que o
conhecimento médico proporciona quando o poder está assentado na natureza, na biologia,
manifesta no corpo para a leitura dos oráculos modernos, ou os profissionais da saúde 480 –
enfim, mesmo recorrendo a essa autoridade, a Torre de Vigia não a reconhecia como
donatária da verdade. Os redatores acusavam tanto as campanhas médicas e educativas no
contexto da epidemia de AIDS quanto o acolhimento religioso da homossexualidade sob os
auspícios de um paradigma sexual baseado na paridade e no respeito mútuo universais481
como falhos, ou mentirosos, dispositivos porque desconstruíam o poder de curar e de
converter exercido sobre os corpos doentes e pecadores monstruosos – poder reinvindicado
pela Torre de Vigia como sua prerrogativa. Também, o sucesso da iniciativa homossexual
politizada, gay, conquistando o seu lugar na burocracia do Estado e na cidadania, no
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mercado e nas mídias482, criando um circuito cultural, secular e religioso, próprio 483,
comprometeria o estabelecimento da autoridade das Testemunhas de Jeová, afetando a
proposta de cura da Sociedade Torre de Vigia, reformulada cada vez mais no sentido de
recair mais sobre o ato do que sobre o pensamento, mais sobre o pecado sodomita do que
sobre o pecador – uma pessoa cada vez menos vista como perversa e estranha, tomando a
forma de um confuso adolescente amado por sua parentela e por Jeová e suas Testemunhas.
Mesmo com o backlash dos anos oitenta, o tom agressivo recuperado do início dos anos
setenta demonstra perder seu fôlego na década final do século XX, substituído por um
discurso acolhedor, que se pretende amigável, denunciando a homofobia de outros
organismos religiosos. Afinal, mesmo que as Testemunhas de Jeová se recusem a participar
do mundo imoral e mentiroso da cristandade secular, elas ainda intentam colonizar esse
mundo com o seu reino transnacional484, convertendo a si mesmas quando necessário,
operando uma neutralidade estratégica capaz de converter qualquer pessoa com o potencial
de se associar à cidadania governada pela Torre de Vigia para obedecer seu poder moral.
Concluímos a monografia, assim, certos de que o terrorismo cultural, como analisa
Richard Miskolci, ou a pedagogia do medo que perpetua a norma, por exemplo, sexual por
meio da homofobia, ou de outros marcadores de diferença, devora todos os corpos em
disputa por poder num circuito de violência, inclusive aqueles que testemunham o terror,
neutros e passivos485.
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MILITÂNCIA POLÍTICA-RELIGIOSA NO BRASIL CONTEMPORÂNEO:
PASTORAL DA JUVENTUDE DO MEIO POPULAR E AS PERSPECTIVAS NOS
SENTIMENTOS E DISCURSOS POLÍTICOS E DOUTRINÁRIOS NA IGREJA
CATÓLICA.
Autora: Luana Karolina Meira dos Santos
Orientador: Prof.° Dr.° José Roberto Braga Portella
Palavras-Chave: Pastoral da Juventude, Teologia da Libertação, Esquerda Católica.
O interesse inicial por essa pesquisa surgiu ao entrar em contato com a disciplina de
Religiosidades. Como sou Católica e participei de grupos de jovens, pude perceber em
vários âmbitos a presença da discussão política e de como a forma como o jovem milita
dentro da Igreja depende da sua postura política. Num primeiro momento, buscava o
antagonismo entre direita e esquerda nos movimentos jovens, e numa mudança de foco,
decidi, com o apoio do Prof.° Dr.° José Roberto Braga Portella, encaminhar minha
pesquisa para uma análise da esquerda católica, o surgimento das Comunidades Eclesiais
de Base e a influência da Teologia da Libertação no desenvolvimento da Pastoral da
Juventude do Meio Popular.
Ao pesquisarmos religião a partir de um olhar historiográfico, o cuidado com o
discurso sobre as crenças deve permear a análise. Para o historiador Sérgio da Mota “os
resultados a que chega o historiador da religião deverão ser reconhecidos como válidos
tanto para crentes quanto por descrentes” 486, ou seja, ao abordar como tema a religião, a
historiografia não pode ser religiosa, apesar de estar inserida na mentalidade do discurso
das crenças. Apesar dos movimentos sociais, a política na religião e as Comunidades
Eclesiais de Base serem temas pertinentes no âmbito historiográfico, quando essas
temáticas se mesclam com juventude e de como esses sentimentos se manifestam, a
escassez de bibliografia é notável, sendo assim mais um motivo para estudar e analisar as
ligações entre os assuntos. A partir da leitura do filósofo Faustino Luiz Couto Teixeira 487
sobre as comunidades de base católicas, podemos observar que a discussão sobre o papel
da Igreja na sociedade, nos debates políticos e no poder de transformação social,
principalmente na América Latina chagada pelas ditaduras, foi tão pertinente naquela
época, quanto atualmente.
No primeiro capítulo, o nosso objetivo é apresentar um panorama dos movimentos
sociais no interior do catolicismo e introduzir a nossa fonte: a Pastoral da Juventude do
Meio Popular – PJMP. Entre as décadas de 1950 e 1960, a Igreja Católica viveu um
período de mudanças, principalmente com o surgimento da Teologia da Libertação na
América Latina, difundida inicialmente pelo padre peruano Gustavo Gutiérrez e
disseminada no Brasil pelo teólogo catarinense Leonardo Boff. A Teologia da Libertação
surgiu com o propósito de voltar os olhares do catolicismo para a pobreza, desigualdades
sociais e na luta pela justiça no interior das comunidades cristãs, procurando se distanciar
da hierarquia vertical institucional da Igreja, buscando romper o catolicismo tradicional, de
acordo com a própria representação disseminada pelo movimento. Por se tratar de um
movimento voltado para as necessidades básicas latino-americanas, a teologia da libertação
surgiu num processo característico da década de 1960 de formação da religiosidade de
esquerda no interior da Igreja Católica. Porém, essa aproximação com a esquerda fez com
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que vertentes contrárias atribuísse ao movimento tendências marxistas, culminando, em
meados de 1980, num refutação por parte das lideranças da Igreja Católica488.
Para além de um acontecimento social, a Teologia da Libertação tornou-se um
acontecimento institucional, trazendo mudanças para a hierarquia católica. Há certa
dificuldade em encontrar literatura historiográfica sobre a TL, pois a maioria do que foi
escrito tem como base a narrativa militante escrita pelos teólogos da libertação, porém é
importante reconhecer esses autores para entender como esses movimentos influenciaram
as organizações sociais no Brasil e na América Latina. Para Max Weber, a relação entre a
teologia e a história das religiões é essencial para a construção do pensamento, pois trás
perspectivas do interior e do exterior da Igreja Católica, como é o caso dessa pesquisa.
Para compreender a Teologia da Libertação e o seu surgimento, é importante lembrar-se do
apoio recebido pelas instâncias episcopais presentes nos encontros do CELAM – Conselho
Episcopal Latinoamericano489. Tais instâncias externavam uma preocupação com o social e,
de acordo com o historiador Mairon Escorsi Valério, a influência de bispos e teólogos
nesse processo atribui um caráter hierárquico no surgimento da TL, afirmando que apesar
de voltar o seu olhar para os pobres, o movimento nasceu no centro da Igreja Católica, ao
contrário do catolicismo de libertação, por exemplo, o que não significa que houve
participação expressiva do alto escalão da Igreja. Para o professor e teólogo Paulo
Fernando Carneiro de Andrade, a doutrina social aplicada pela Igreja há mais de trinta anos
e condenada nos artigos de Boff e Ortiz não teve sua morte decretada 490. Muito pelo
contrário. Tanto a doutrina social, a teologia de um modo geral, os acontecimentos do
Leste Europeu após a década de 1980 – o fim do chamado “socialismo real”, quanto à
intensa globalização fizeram com que a doutrina social fosse readaptada às novas formas
de vida.
O crescimento no número de adeptos ao catolicismo por toda a América Latina não
foi o único motivo da Teologia da Libertação ter reunido tantas pessoas e instancias
entorno desse movimento. Governos ditatoriais se espalharam pelos países latinoamericanos, assim como as dificuldades socioeconômicas, abrindo espaço para a difusão
de ideologias que valorizassem a luta do povo por justiça, igualdade e dignidade. Dois
momentos da história foram essenciais para o fortalecimento da ideologia da TL na Igreja
Católica: o Concílio Vaticano II491 e, pensando no Brasil, o golpe militar de 1964. Apesar
da insistência do regime militar em se afirmar desde o primeiro até o ultimo general como
governos democráticos em busca da defesa dos interesses da população brasileira e contra
as ameaças comunistas, de acordo com o historiador Angelo Priori, o discurso não foi o
suficiente para inibir a oposição e guerrilha, transformando a esquerda e os movimentos
sociais em principais bases da resistência aos militares 492. Neste conflituoso cenário
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brasileiro, surge por volta dos anos de 1960 as Comunidades Eclesiais de Base, conhecidas
como CEBs, com a intenção de suprir uma esfera da Igreja Católica que necessitava de
mudanças na forma de evangelização. Para o sociólogo Ivo Lesbaupin, a ideia de formar
pequenas comunidades para ler e interpretar a Bíblia e que não dependesse de uma figura
de autoridade, como um padre, trás autonomia para os fiéis e transformação no modo de
vida, tornando-os ativos socialmente e ganhando destaque dentre as formas organizacionais
na Igreja Católica. Inserir o leigo em um local valorizado de discussões, o que de acordo
com Lesbaupin baseia-se no processo educativo proposto por Paulo Freire onde o sujeito é
peça fundamental na construção da sua própria educação, auxilia no desenvolvimento da
consciência crítica, acarretando em uma percepção sobre os problemas que enfrentam,
sejam sociais ou políticos, e transformando essa consciência em possibilidade de
mobilização social.
Nossa fonte, a Pastoral da Juventude do Meio Popular surge nesse contexto de
regime ditatorial, fomento das CEBs e da Teologia da Libertação. Nascida em Recife,
Pernambuco em 1978, seus primeiros integrantes são remanescentes na Juventude Operária
Católica493 e afirmam seguir o cenário nacional de mudanças, inclusive eclesiais, de luta
contra o capitalismo e a ditadura militar, e que, de acordo com os fundadores da PJMP,
através do Conselho Episcopal Latinoamericano – CELAM trouxe para a Igreja Católica
uma visão voltada para os direitos humanos494.
No segundo capítulo, o objetivo é focar na Pastoral da Juventude do Meio Popular
e em como foi o seu processo de instauração no Brasil, quais são suas bases e influencias, e
para isso utilizamos como fontes os relatórios de assembleias, simpósios, matérias de
divulgação da pastoral, tanto os antigos, quanto os mais atuais, disponíveis no website da
PJMP. O escritor Frei Betto debate no livro “Igreja – Movimentos Populares – Política no
Brasil” apresenta como popularização das CEBs como movimento do povo devido ao
caráter religioso, retardando assim os olhares dos órgãos repressivos ditatoriais. Para Frei
Betto, os movimentos populares com caráter religioso carregavam diversas modalidades:
de reivindicação, de resistência, de denúncia e de solidariedade495. Era visível para o autor
que durante todo o desenvolvimento desses grupos, militantes de esquerda buscavam nas
CEBs um local para atuar, anulando um caráter exclusivamente originário na pastoral, o
que se complementou mais tarde com a Teologia da Libertação, uma teologia voltada para
as práticas sociais, com as bases teóricas elaboradas por teólogos e pensadores e que
nasceu no interior da Igreja e foi se expandido para as margens 496. O documento que narra
o nascimento da PJMP no Brasil possui as características provenientes das CEBs e da TL.
Através do 1° Encontro de Animadores de Jovens do Meio Popular, Recife em 1978, os
fiéis buscavam a criação de um grupo capaz de trazer a união, aliada à aplicação de um
Militar e a violência contra os movimentos sociais, políticos e culturais. p. 204.
“Associação civil católica reconhecida nacionalmente pela hierarquia eclesiástica em
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método capaz de auxiliar o jovem a transformar o meio que vive, mas que não se
descuidasse da história da salvação proposta pela evangelização:
(...) Assim, o contexto inspirador para o nascimento da PJMP foi, por um lado, a realidade concreta
dos jovens e o ressurgimento das lutas sociais e políticas que acontecia no Brasil, e, por outro, o
contexto eclesial da Igreja Latino-Americana e do Regional NE II, que sob a orientação e o
pastoreio de Dom Hélder Câmara, construía um modelo de organização pastoral no qual o pobre
era sujeito histórico de libertação. A PJMP nasceu bebendo no seio desta Igreja e assumiu a visão
de que a transformação da realidade é obra dos oprimidos e de todas as pessoas de boa vontade
que se comprometem com as lutas de libertação. (...)
História da PJMP. Íris Maria de Oliveira e Pe. Antônio Murilo de Paiva

A preocupação com os jovens das classes exploradas transformou a PJMP em um
ambiente de acolhimento das pessoas tanto do campo, quanto da cidade. Tendo como
objetivo principal "evangelizar os jovens da classe popular no meio em que eles vivem e
atuam, anunciando a Pessoa e o Projeto de Jesus Cristo Libertador com vista a uma
prática libertadora na igreja, na sociedade, na família e em todos os momentos de sua
vida."497. Com objetivos claros de buscar através de um trabalho de base conscientizar os
jovens explorados pelo sistema capitalista, o próprio histórico da PJMP assume a
influência que tiveram da Teologia da Libertação e das ciências sociais. O anseio dos
jovens em se organizarem não era algo isolado ou fenômeno somente da Igreja Católica
entre os anos 1970 e 1980, pois os movimentos de massa, principalmente nas camadas
mais populares eram parte do cenário político e social da nação.
No terceiro capítulo o objetivo é aprofundar a análise sobre aquilo que foi
produzido pela PJMP, buscando problematizar os discursos de antes e atuais para entender
se há diferenças de discursos ou é somente uma reprodução daquilo que era no seu inicio,
assim como se há mudanças de quem escreve o material, de quem participa. Para os
adeptos da Pastoral da Juventude, desde
Na quarto e último capítulo a proposta é problematizar a PJMP num sentido amplo
no interior do catolicismo, buscando identificar se em relação às doutrinas católicas são
iguais a outros grupos católicos de mesma confissão, mas que podem ser de posturas
políticas diferentes. Para isso, recorremos ao teólogo e filósofo alemão Rudolf Otto498, que
observa o contraste entre os elementos racionais e não racionais no universo religioso.
Quando observamos a oração oficial da PJMP, por exemplo, podemos entender essa
diferenciação:
(...) Senhor,
Do centro do nosso coração brota também uma súplica:
Ajuda-nos a ser tua presença nos sítios, arruados, aldeias,
cidades, favelas e vilas para montar nossa maloca
de alegria, de espiritualidade, de ternura e resistência
e alimentar nossa mística que nos impulsiona
a não fugir da luta em todos os cantos
para ser sinal de animação
junto a juventude do meio popular.
Amém, Axé, Awerê, Aleluia!!!

Por mais que o foco da PJMP seja de acolher e ajudar os que estão numa situação
inferior economicamente e socialmente, estando ou não inseridos na Igreja Católica, o teor
sagrado não é de modo algum diminuído com relação às lutas sociais. Os elementos morais
497
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e éticos ressaltados na obra de Otto que estão presentes no âmbito sagrado fazem parte do
que, segunda a filosofia da religião do teólogo, aplica-se ao estado religioso da alma,
inspirado pelas qualidades transcendentais da divindade, nomeada por ele como elemento
numinoso. Ou seja, por mais que a indignação com os problemas sociais afetem os
membros da PJMP, o amor, a resignação e a dependência são intensas na vivência da
experiência religiosa. Nos próprios objetivos da PJMP não ficam dúvidas de que a Pastoral
quer auxiliar os marginalizados pelo sistema capitalista, mas sem deixar de evangelizar,
acarretando numa existência religiosa na esfera pública. Para o historiador romeno Mircea
Eliade, a superioridade do sagrado ultrapassa a vida comum do homem, tornando os
espaços profanos em espaços sem sentido, ou seja, no caso da PJMP, a salvação daqueles
que estão à margem nos espaços profanos, seria de encontrar vida e comunhão no espaço
sagrado, pois ele é eterno.
Dentre as religiões, Rudolf Otto destaca o cristianismo como a detentora de uma
numinosidade maior que outras manifestações religiosas, principalmente devido ao diálogo
do racional e do não-racional e da necessidade de reconciliação e remissão dos pecados
para manter o bom relacionamento com o sagrado. Mas de que forma e até que ponto
devemos separar totalmente o racional do emocional? Esse questionamento torna-se
necessário, pois a religião deve ser compreendida por si mesma, e em muitos casos, é a
única manifestação de realidade do crente, tornando aquilo que aparentemente seria
somente sentimento, em racionalidade. O não-racional no religioso não deve tirar a
credibilidade e nem desaparecer com o racional nessas manifestações. No caso da Pastoral
da Juventude do Meio Popular, dentre os diversos artigos e textos de opinião publicados no
site, por mais que haja um apelo ao sentimento, muitos utilizam da racionalidade, filósofos,
escritos renomados para pautar suas falas e justificar seus argumentos. E, nesse processo
que Otto nomeia como evolutivo, não há apropriação de um pelo outro, há sim substituição
de um pelo outro ou adequação de um ao outro – num equilíbrio, ligados, mas não
associados.
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A CONDIÇÃO DO EXÍLIO ARGENTINO ENTRE 1977 E 1979: O EXÍLIO DE
REFUGIADAS ARGENTINAS
Graduanda: Ana Carolina Contin Kosiak
Orientador: Prof. Dr. Marcos Gonçalves
Palavras-chave: Exílio argentino; Ditaduras latino-americanas; Mulheres em fronteira.
O trabalho aqui apresentado objetiva realizar uma análise do exílio feminino
argentino, após a permanência dessas pessoas no Brasil, com o status de refugiadas, no
período dos governos ditatoriais (tanto argentino como brasileiro), entre os anos de 1977 e
1979. Busca-se compreender as particularidades da condição de exilada, a partir da
problematização da situação das mulheres na fronteira. Foi proposto também, a partir dos
informes do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) que
atribuíam status de refugiadas às pessoas que vinham da Argentina e definiam possíveis
países de acolhimento para exílio, a quantificação e qualificação do refúgio e exílio
argentinos no Brasil; discutindo sobre os processos de mobilidade forçada: o refúgio e o
exílio.
A presente pesquisa utilizou como fonte o material produzido pelo grupo de
trabalho formado durante a ditadura militar brasileira pelos ministérios das Relações
Exteriores; da Justiça; órgãos de informação das forças armadas (CIE, CENIMAR, CISA);
informes do ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados) que
atribuíam status de refugiadas às argentinas e definiam possíveis países de acolhimento
para exílio. Os documentos originais estão no Arquivo Nacional, na Coordenação de
Documentos Escritos - Documentos do Executivo e do Legislativo, mas foram
disponibilizadas cópias digitalizadas pelo professor orientador. A documentação dos
arquivos introdutórios possui um total de 98 páginas; e varia entre as rubricas de
“confidencial” e “secreto”.
Em setembro de 1977, membros do Ministério da Justiça e das Relações Exteriores,
do Serviço Nacional de Informações e do observador da Secretaria-Geral do Conselho de
Segurança Nacional, formaram um grupo de trabalho informal que discutia e determinava
a política do governo brasileiro para com os “refugiados” sob a proteção do ACNUR (Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados).
O documento final produzido após a reunião desse grupo tinha como objetivo
prestar contas aos órgãos de informação da ditadura – especialmente o Centro de
Informações do Exército (CIE) – sobre qual seria a política adotada pelo governo federal
para a concessão de vistos de saída a subversivos estrangeiros, conhecidos como
refugiados pela ONU. Além disso, temas como o “problema da permanência dos
refugiados” em território brasileiro, assim como o controle do trânsito em fronteira, e a
preocupação do governo brasileiro também foram tratados no documento.
As fichas cadastrais daqueles que vinham requerer asilo foram, portanto, criadas
para controle estatal da entrada daqueles que o governo brasileiro considerava
“indesejáveis”. Entre outros métodos para controle desta população, como a manutenção
de vigilância e a retirada o mais breve possível do território brasileiro, estas fichas foram
pedidas por um grupo de estudos criado pelo Ministério da Justiça em conjunto com o
Ministério das Relações Exteriores. Por sua vez, possuem um total de 2014 páginas,
variando entre as rubricas de “secreto-urgentíssimo”, “confidencial” e “secreto-urgente”.
O objetivo do grupo de estudos era o controle da entrada, da permanência e a saída
rápida dos refugiados do Brasil. Para isso, foram requisitados junto ao ACNUR os dados
completos dos ingressantes. A começar pela qualificação completa do indivíduo, os
acompanhantes, local de entrada, forma de entrada, local de permanência, data de entrada.
Desta forma, o governo poderia mapear os locais de maior entrada, saber o tempo restante
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que o refugiado teria no país de forma legal, o local de permanência para manter
vigilância. A tentativa de controle da entrada da população argentina pelo governo
brasileiro deveu-se a entrada de um número expressivo, a lei argentina de liberação de
presos políticos de fugirem do país e o temor de que esses “subversivos” passassem a se
fixar no Brasil de forma permanente. Os três tipos de fichas encontrados na documentação,
se diferenciam pela quantidade de informações que passaram a ser incluídas.
Acompanhando possível pressão do governo brasileiro sobre o ACNUR para controle
maior dos refugiados, as fichas com informações mais completas são aquelas feitas
posteriormente.
No que diz respeito a sua estrutura, este trabalho divide-se em três capítulos. No
primeiro, foi realizada uma breve discussão bibliográfica sobre a temática das ditaduras
brasileira e argentina, discutindo sobre as condições políticas que levaram aos golpes, e
também sobre suas aproximações e diferenças no modo como eram realizados seus
tratamentos repressivo. Além disso, abordou-se também as redes de cooperação e trânsito
entre as duas ditaduras; e a política sobre a fronteira.
Ao realizar uma análise comparativa entre os dois processos de ruptura do poder, e
da própria forma de atuação dos governos ditatoriais, Calveiro afirma que o modelo
repressor argentino, o qual centrava suas ações principalmente no ato de desparecer
pessoas com os campos de extermino, difere do modelo brasileiro que seria mais seletivo
em relação as suas vítimas, visando manter aparente ordem institucional e ao mesmo
tempo obter as informações necessárias para desarticular grupos anti-ditadura. 499 O alcance
da violência física de Estado no Brasil dessa maneira seria muito menor. A autora nomeia o
poder da ditadura brasileira como “torturador” em comparação com o ciclo terrorista do
regime argentino – composto pelas fases de sequestro, tortura e desaparecimento. Também
divergiriam as formas de transição política desenvolvidas por Brasil 500 e Argentina, neste
país a busca pela recuperação da memória do período da ditadura teria sido maior e
também teria possibilitado o julgamento das autoridades, algo praticamente inexistente
para os militares brasileiros.
Além das disparidades, a historiadora apresenta aproximações entre os dois
regimes. De acordo com ela, o modelo de repressão implementado no Brasil, por seu
“pioneirismo”, serviu como um “laboratório de experiências golpistas” na América Latina.
Isso vai ao encontro com o que alegam Novaro e Palermo 501. Segundo esses autores, o
Brasil serviu de exemplo a ser seguido para as forças armadas argentinas como um
governo ao mesmo tempo “autoritário e modernizador”.
A combinação das ditaduras dentro das redes repressivas tinha como objetivos facilitar a
repressão, a transnacionalização do terrorismo de Estado, a criação de uma comunidade de
interesses econômicos e identidades políticas comuns, e a definição de diretrizes comuns
que salvaguardassem a defesa da segurança nacional.
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Havia também uma comunidade de informação, que facilitava e permitia
infiltrações, monitoramentos, e controle mais intensos. Todo “inimigo interno” era um
inimigo interno de todas as ditaduras. O Brasil, por exemplo, atuou para evitar que a
desestabilização dos países vizinhos pudesse repercutir internamente com instabilidade ou
mudanças bruscas. Por sua vez, as redes de coordenação dos militares argentinos
superavam o Cone Sul; no que diz respeito à atuação das embaixadas, e à infiltração nas
organizações de exilados.
Padrós e Slatman apontam que o Brasil foi um país de acolhida para quem escapava
da repressão argentina. Além de militantes que estavam em trânsito; foi destacada a entrada
de pessoas sem redes de contatos pessoais e políticos; além de recursos econômicos
limitados. Diferentemente da Argentina, o Brasil contou com um registro eficiente das
pessoas que cruzavam a fronteira e obtinham o status de refugiados – permanecendo no
Brasil até um possível futuro exílio em outro país.
No segundo capítulo da monografia, buscou-se traçar um panorama de análise das
definições de cada processo de mobilidade forçada, principalmente no que diz respeito aos
contextos ditatoriais trabalhados no presente trabalho. Enfatiza-se a ideia do exílio como
um modo central de se "fazer política"502 no período das ditaduras militares latinoamericanas, discutindo principalmente o contexto ditatorial argentino. Além disso, nesse
capítulo também é realizada análise de alguns dados quantitativos dos agentes sociais do
refúgio e do exílio, a partir das fichas do ACNUR.
A questão do refúgio, ainda se encontra muito centrada nas discussões de Direito
Internacional, e na configuração dos tratados e convenções internacionais, mediados pela
ONU e pelo ACNUR. Embora o refúgio seja um processo e uma condição que atravessa
séculos e diversos acontecimentos, foi a partir da Segunda Guerra Mundial que, de fato, a
preocupação com o fenômeno recebeu mais ênfase, dada a tamanha proporção do número
de pessoas em fronteira.
O refúgio, como um processo de proteção temporária, apresenta-se como um
importante instrumento internacional de proteção ao indivíduo perseguido. É considerado,
ainda, como uma etapa anterior ao exílio, também muito presente na história latinoamericana, principalmente quando se trata da história recente das ditaduras militares das
décadas de 1960 e 1980. As fronteiras, dessa forma, adquirem um significado especial.
As definições de exílio são muitas, e com ênfases variadas; versando entre a
limitação das liberdades pessoais, condições de expulsão baseadas em mudanças radicais
das circunstâncias, sentimento de alienação, ato de coação e forma de escapar da
perseguição ou da violência política e civil. Juntamente com essa variedade semântica nas
dimensões social e política; o exílio é um fenômeno tratado como mecanismo de exclusão
institucionalizada.
Existem duas análises principais que norteiam o estudo sobre o exílio. A primeira
delas, baseia-se em uma metáfora e imagem universais da condição humana a partir da
situação exilar. A outra, pretende alcançar uma função intelectual, contextualizando o
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fenômeno a partir de sua especificidade política, sociológica ou cultural. Embora exista
uma ampla tentação de se generalizar a condição humana a partir da situação exilar (a
partir da perspectiva do primeiro modelo de análise), a própria historiografia considera
como fundamental que se abra espaço para uma análise singular do exílio político
(seguindo, agora, os aspectos do segundo modelo).
Discutindo principalmente o contexto ditatorial argentino, Jensen aponta o exílio
dessa ditadura como uma novidade que chama atenção pelo grande número de pessoas
exiladas, por sua extensão temporal, transversalidade e militância social, e forma de
diáspora. Para a autora, o desterro de 1976 é considerado um fenômeno inédito e singular.
Segundo ela, muito antes do forte interesse historiográfico pelo exílio, já havia uma
simbiose entre a história da literatura argentina, a realidade cultural, e o fenômeno. Tarcus
afirma que a história do exílio é equivalente a narrar a história do país; e que devemos
"encontrar as chaves que ligam essa marca dolorosa [exílio] das biografias individuais com
nossa história coletiva como país"503.
Segundo Jensen, o recém-institucionalizado campo da história recente vem, a partir
da década de 1990, considerando como centro da agenda pública argentina: o debate sobre
as consequências do autoritarismo, as formas de militância setentista, a violência política, a
ditadura militar e o exílio. Para ela, há uma necessidade de se estabelecer novos caminhos
temático-problemáticos para compreender a complexidade do exílio e da própria Argentina
nos anos 70. Jensen considera que uma história do exílio permite não só uma investigação
mais intensa sobre o funcionamento do Estado terrorista, mas analisar também a origem e
o desenvolvimento das organizações armadas, as formas de transição da ditadura para a
democracia, o desenvolvimento dos direitos humanos, e as práticas, valores e ideais de
militância política.
Pode-se compreender que a memória dos processos de mobilidade forçada está
relacionada com uma magnitude quantitativa, o grau de afetação da pirâmide social e seu
peso qualitativo. Por isso, analisar alguns dados quantitativos dos agentes sociais do
refúgio e do exílio pode servir de base para futuras análises e compreensões do fenômeno;
sempre levando em conta os aspectos individuais e coletivos de um momento histórico
completamente amplo, transversal e, ao mesmo tempo que multifacetado, repleto de
singularidades.
Nessa toada, ao realizar a análise das pessoas refugiadas, é possível, a partir das
informações fornecidas nas fichas, discutir o perfil dos argentinos que fugiam para o
Brasil. As categorias de análise escolhidas foram: gênero, forma de acompanhamento,
forma de entrada, locais de entrada e de estadia no Brasil, as categorias sócio profissionais,
e os lugares de destino do exílio.
No terceiro e último capítulo, foi desenvolvida uma análise mais específica sobre o
exílio feminino, atentando para a subjetividade de gênero como uma forma de se perceber
as individualidades do exílio. Para isso, além da problematização das informações da fonte
e das lacunas que ela possui, foi analisada a bibliografia que trata sobre a condição das
mulheres em fronteira. Não foram analisadas as vozes, propriamente ditas, dessas
mulheres, mas, sim, como foi formado o entendimento e as próprias reflexões sobre o
espaço significativo e relevante do protagonismo feminino nos estudos sobre os processos
de mobilidade forçada.
A bibliografia visitada apresenta o fato de que a proporção de mulheres nos grupos
opositores da ditadura argentina (sejam na resistência armada ou não) era alta. Indícios
disso são apontados, por exemplo, por Calveiro504, que se baseia principalmente nos
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depoimentos de cinco sobreviventes, duas das quais mulheres (e poderíamos acrescentar
uma terceira, a própria autora) e descreve estereótipos específicos para as mulheres
“subversivas” (cruéis, sem moral sexual, manipuladoras) criados pela ditadura e práticas de
tortura direcionadas especificamente para elas (em especial o estupro), demonstrando, além
do caráter misógino da ditadura argentina (encontrado também na brasileira), a presença
de mulheres nos grupos perseguidos e portanto entre os que procuravam abrigo em outros
países. Outro fato notável que aponta na direção da presença feminina na oposição à
ditadura é a existência, além da presença de mulheres na resistência em geral, de grupos
conhecidos por serem formados especificamente por mulheres, sendo o mais famoso e
talvez mais bem-sucedido na pressão opositora, como aponta Galasso 505, as Madres de
Plaza de Mayo.
Apesar da porcentagem bastante semelhante entre homens e mulheres, as fichas
apresentam diferenciação do tratamento realizado frente aos refugiados homens, em
detrimento das mulheres. Aquelas que entravam como acompanhantes de homens, eram
apenas citadas nas fichas, com um tom de dependência da pessoa principal que era
indicada. Quando entravam sozinhas, a quantidade de informações pessoais que era
registrada destoava muito em relação às características completas que temos dos homens
(como atividade profissional, endereço no Brasil, nome do pai e da mãe, etc.). Assim, é
possível perceber certa hierarquia de gênero trazida pela fonte (consciente ou
inconscientemente), uma vez que as informações completas das mulheres eram
negligenciadas, como se não fossem relevantes – ou melhor, como se a passividade
feminina fosse tanta que nem era considerada como uma ameaça para o regime.
Davidovich, em obra que analisa alguns testemunhos como formas de uma escrita
feminina no exílio como resistência aos centros de poder impostos pela cultura oficial,
argumenta que as mulheres autoras refletem sobre a memória, a identidade e o desterro, se
propondo, a através da linguagem, suturar feridas. Segundo a autora, o exílio aparece como
temática central desses relatos, e se caracteriza como um estado de múltiplas perdas. O
exílio, enquanto espaço psicológico, se converte em um disparador de um “tipo de escrita
que aponta a elaboração psicológica do trauma”.506 Situadas nas margens,
desterritorializadas, as mulheres constroem identidades que resistem a ter uma essência
única e imobilizadora.
Ao recuperar a experiência do exílio, as mulheres recuperam a memória e
denunciam a violência de que foram vítimas. 507 Através de um ato de denúncia, as
sobreviventes recuperam sua voz e, com isso, sua posição de agentes na construção de uma
identidade que resiste à ocupação de um tratamento subordinado da historiografia
tradicional. As mulheres devem ser inseridas no campo da representação sobre o exílio, de
modo a subverter simbolicamente os lugares atribuídos às mulheres.

ENTRE A REFORMA E A REVOLUÇÃO: UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE A
METAMORFOSE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES (1980-2006).
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O presente trabalho de monografia surgiu do incentivo de amigos e camaradas que
participaram das calorosas discussões em espaços de militância, ou em grupos de estudos,
como “Espaço Marx”. As disputas e debates continham sempre um mesmo elemento: a
história do movimento operário e o impacto do Partido dos Trabalhadores neste processo.
Durante os anos que estive na universidade, e sabendo que a querela não era nova (e está
longe de se esgotar) reuni uma série de hipóteses e problemáticas que resolvo expor como
trabalho científico de conclusão para o curso de História (licenciatura com bacharelado) da
Universidade Federal do Paraná.
Como ponto de partida levaremos como verdade a afirmação historiográfica que o
movimento protagonizado pela classe trabalhadora no Brasil se modificou entre as décadas
de oitenta a noventa, a saber, metamorfoseando seu caráter combativo para lutas
institucionais e reformistas508. Neste sentido quais seriam as implicações do Partido dos
Trabalhadores neste processo, compreendendo-o dialeticamente, ou seja: assim como o
partido busca modificar a luta dos trabalhadores e movimento sociais populares, estes
modificam a forma que o partido se coloca ao longo de sua existência. Como recorte
temporal optou-se por circunscrever seu nascimento, consolidação e sua vitória para a
administração do país até o escândalo do mensalão. Ou seja, final da década de setenta a
2006.
É consenso dentro das ciências humanas que o Partido dos Trabalhadores mudou ao longo
de sua trajetória. Observaremos as causas desta metamorfose sob duas principais fontes. O
primeiro corpus documental foram os relatórios dos encontros nacionais do PT, que nos
dão um importante panorama interno à agremiação509. Nela conseguimos concluir uma
interessante mudança na tônica do discurso político, principalmente entre as décadas de
oitenta a noventa, antes radicalizado, e depois mais suave e institucional. Este elemento
torna-se sintomático ao vermos a estratégia do PT se modificando: num primeiro momento
preocupado em organizar a base da classe trabalhadora e dos movimentos populares, numa
perspectiva combativa; e durante a década de noventa, e no início do segundo milênio,
altamente institucionalizada e negociada “em gabinetes”.
Apesar destas fontes dar um panorama (achar um sinônimo) amplo sobre o que significa a
singularidade do partido, estes relatórios não dão conta de compreender a totalidade que a
agremiação significa e se encontra. Como tentativa de solução utilizamos como fontes
também os Jornais Folha de São Paulo, Estadão e Jornal O Globo, nos períodos de eleição
presidencial. Como pressuposto foi entendido estes meios de comunicação hegemonizados
pela concepção burguesa de sociedade, sendo assim buscando inserir para a população, e
para as dinâmicas militantes, informações pejorativas à agremiação explicitando o caráter
classista do conflito.
Sobre um exercício rápido de empirismo, de 2002 até o presente, podemos detectar uma
grande ruptura daquilo que PT reivindicou em todos os seus programas eleitorais. A
preocupação com a coisa pública e com os gastos excessivos, o fim da corrupção, as
reformas vindas da base e a democratização dos meios de comunicação e de acesso a terra
não/ou pouco ocorreram. Entretanto, nos parece simplista e aparente observar apenas o
resultado de todo processo. Compreender o fenômeno histórico em que se constituiu, em
508
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um recorte estendido a nosso ver parece corroborar positivamente para a afirmação da tese
de metamorfose e refina nosso entendimento do objeto.
Mas qual é a coordenada política do partido, e de seu projeto? Pergunta de difícil
afirmação, pois podemos cair no erro de analisar o objeto como um fenômeno monolítico,
como tipos ideais, abstruindo com isso nossa noção de processo de metamorfose. Contudo
partiremos das discussões propostas de autores especializados na temática, para a
construção de um panorama mais geral e rico. Sendo assim, o partido dos Trabalhadores
pode ser compreendido como um partido de esquerda. Isso não quer dizer que não
transitou entre vários segmentos dentro da própria coordenada, ou, até mesmo, se
aproximando da centro-direita.
O pesquisador Gustavo Jorge da Silva, em artigo intitulado Conceituações Teóricas:
Direita e Esquerda510, busca corroborar no avanço do entendimento da questão. Para o
autor, ambos os conceitos devem ser localizados em seu momento singular no tempo, isso
caracteriza as principais discussões internas, aspirações e projetos de sociedade; algo que
foge das questões estritamente subjetivas de acolhimento das ideologias, e busca observar
os fenômenos de forma mais abrangente sob o prisma da racionalidade, ultrapassando as
questões de cunho econômico e moral, elementos secundarizados mais não invalidados.
Mas em que consiste ser um partido? Edgar Leite Ferreira Neto 511 afirma que em paralelo
ao desenvolvimento do capitalismo no ocidente, as abstrações iluministas formularam uma
nova dimensão de cidadania, que pensam as disputas, confrontos e decisões que envolvem
poder, em nível institucional legitimado. Nela, são aglutinados indivíduos convencidos de
um projeto e programa político que buscam seu predomínio frente às outras ideologias,
entendido por nós, como partido. Segundo o autor existe uma contradição dentro desta
forma de pensar este objeto. Inserindo-a no julgamento contextual histórico, e
considerando a sociedade dividida em classes, esta concepção nega uma relação social que
determina a exclusão de uma parcela significativa dos sujeitos dicotomizando em uma
relação entre cidadãos/marginalizados ou possuídos/despossuídos. Portanto, para Ferreira
Neto, este instrumento, que pode visar conservar, ampliar ou destruir o poder deve,
impreterivelmente, estar relacionado com suas datações históricas, a fim de entendê-lo de
forma refinada. Podemos observar, portanto, que o PT não se apresenta como uma
novidade única, mas sim, se apropriando historicamente das lutas políticas que o
movimento operário e os subalternos travam ao longo de sua história.
Entretanto, afirmamos que o Partido dos Trabalhadores possuiu características singulares
ao observarmos a constituição dos partidos políticos no Brasil. Vamoreh Chacon 512 chama
atenção para as regularidades que constituem a vida política brasileira, que perpassa vários
momentos deste objeto ao longo da história. Para ele, a forma de racionalização das
instituições e dos partidos políticos é determinada pela sociabilidade e contexto econômico
em que o Brasil está inserido, sendo assim alerta para patrimonialismo das instituições de
representações, as desigualdades históricas que permeiam a constituição das agremiações e
a verticalidade das decisões, sendo um espaço de interação social elitista e excludente.
“O PT não é um partido de patrões” diz o subtítulo de um dos capítulos do livro de Moacir
Gadotti e Otaviano Pereira513. Apesar de reiterar a pluralidade interna do PT, constituindo510
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se de profissionais liberais, e até mesmo de pequenos proprietários e produtores, o partido
não é de patrões em sentido ideológico, concepção identificada na relação capital-trabalho
assalariado; exclusão da elite patronal se dá aqui para aqueles que busquem
incessantemente frear as aspirações de destruição desta relação desumanizante.
Paulo Henrique Martinez514 afirma que a insistência dos trabalhadores em mobilização e
inserção política resultou na criação do PT, em 1980. A constituição do perfil social foi
composta majoritariamente por operários da indústria, trabalhadores liberais, segmentos
radicalizados da classe média, estudantes, médicos, professores universitários, intelectuais,
membros da igreja e militantes da esquerda revolucionária. Segundo o autor:
“[...] Já em janeiro de 1979, em reuniões sindicais, ocorridas e
Porto Alegre e Lins, no interior paulista, falava-se abertamente
nesta meta: a criação de um partido político que afirmasse
independência política e autonomia organizativa dos trabalhadores
perante o Estado”. (MARTINEZ, 2007, p. 247).
Assim sendo, podemos observar, de acordo com o autor, o partido buscando romper com as
estruturas elitistas e verticalizadas características da vida política no Brasil; entende-se
aqui, elitizadas tanto em aspectos econômicos, como em aspectos da divisão social do
trabalho, entre manual e intelectual. O elemento de autonomia perante o Estado também é
uma característica essencial na formação do PT, pois com isso busca estabelecer soberania
em suas decisões com a não interferência da ferramenta de controle e regulação dos
conflitos da classe dominante.
No primeiro capítulo busca-se apresentar a historiografia que trata como objeto central a
história do PT. As leituras que nortearam nossa análise podem ser divididas em duas
principais características. Uma preocupada em entender o estado da arte quanto às
especificidades do PT, seus conflitos e metamorfose, agentes que formaram a agremiação,
as principais lutas que encabeçou, projeto político, assim como sua atuação eleitoral ao
longo do tempo. Neste sentido, debruçou-se em publicações de Mauro Luís Iasi515 que
sustenta, numa perspectiva marxista, a ideia de metamorfose da consciência de classe no
Brasil, sendo esta determinada, em grande medida, pela práxis do partido na realidade,
assim como o retrospecto da luta política no contexto, levando em conta derrocada do
socialismo soviético, o eurocomunismo, lutas anticolonialistas e o histórico político das
esquerdas latino-americanas. Paulo Henrique Martinez516 que também busca compreender
historicamente a constituição do PT, atenta pra o fato classista de sua constituição, tanto
quantitativamente, ao trazer o elemento de operários que se filiavam no partido; quanto
qualitativamente, ao trazer a o expressivo número de trabalhadores assalariados (e
proletários em geral) que faziam parte da liderança partidária. A outra, com o objetivo de
auxiliar na contextualização macro em que o partido se encontra como, por exemplo, a luta
dos trabalhadores nacional e internacional, crise da esquerda socialista, Ditadura CivilMilitar. Neste sentido a obra de Eric Hobsbawm 517 teve papel significativo na compreensão
do contexto mundial do século XX, chamando a atenção para a ruptura epistemológica que
514

MARTINEZ, Paulo Henrique. O Partido dos Trabalhadores e a Conquista do
Estado: 1980-2005. In: RIDENTI, Marcelo; REIS, Daniel Aarão (Org.). História do
Marxismo no Brasil: Partidos e Movimentos Após os Anos de 1960. Vol 6. ed. Campinas:
Unicamp, 2007. Cap. 5. p. 239-290.
515
IASI, Mauro Luis. As Metamorfoses da Consciência de Classe: O PT entre a negação
e consentimento. São Paulo: Expressão Popular, 2006.
516
MARTINEZ, Paulo Henrique. O Partido dos Trabalhadores e a Conquista do
Estado: 1980-2005. In: RIDENTI, Marcelo; REIS, Daniel Aarão (Org.). História do
Marxismo no Brasil: Partidos e Movimentos Após os Anos de 1960. Vol 6. ed. Campinas:
Unicamp, 2007. Cap. 5.
16
3

ocorreu em início da década de noventa, a saber, o fim do socialismo na URSS, novas
visões de mundo periféricas e vitória da socialdemocracia na Europa Ocidental. Sobre o
contexto nacional Maria José de Rezende518 no auxiliou para a compreensão da
sociabilidade autoritária instaurada pela Ditadura Civil-Militar. Para Rezende, apesar da
fragilidade que o sistema governamental se apresentava, para a burguesia nacional e
internacional, esta era a única maneira de frear qualquer ruptura revolucionária ou radical.
Por fim, sentiu-se a necessidade de discutir teoricamente o conceito “classe” retomando a
polêmica entre marxistas dogmáticos e heterodoxos. Para nós, o conceito classe deve ser
entendido sobre suas múltiplas dimensões, sendo necessário observar tanto aspectos
produtivos e estruturais, quanto subjetivos.
O objetivo do segundo capítulo se concentra na análise empírica do nosso corpus
documental. A primeira parte visa-se compreender as rupturas e continuidades das
aspirações políticas do Partido dos Trabalhadores, trazidas à tona pelo discurso dos
relatórios dos Encontros Nacionais, durante os anos propostos. A obra organizada por René
Rémmond519 nos auxiliou para a importância que reside na práxis militante interna aos
partidos de esquerda, assim como para as dimensões conjunturais nas mudanças de táticas
e estratégias destes, levando em conta, assim, sua inserção dentro das pressões históricas.
Podemos afirmar, em consonância com as etapas propostas por Paulo Henrique
Martinez520, uma interessante ruptura lexical entre as décadas de oitenta a noventa.
Categorias abstratas como “Socialismo” foi perdendo espaço para “Democracia”, “classe
trabalhadora” metamorfoseando para “povo brasileiro”. Relacionando estas mudanças com
o contexto vivido podemos compreender os impactos políticos da crise das esquerdas
socialistas, majoritariamente dos partidos marxistas, assim como das noções de socialismo
democrático, encabeçado pelos teóricos do eurocomunismo.
A segunda parte do capítulo visa analisar qual são os tipos de informações trazidas pelos
Jornais Folha de São Paulo, Estadão e Jornal O Globo quando o assunto é Partido dos
Trabalhadores, durante o período de eleição. Com isso, buscamos entender se os
monopólios das mídias impressas podem ser considerados um instrumento ideológico das
classes dominantes na luta de classes, além, é claro, seu impacto no rebaixamento político
interno à agremiação. Com o encontro de artigos negativando a imagem do PT, faz com
que a conclusão sobre a “demonização” do partido possuiu também papel dos meios de
comunicação. Ora, a utilização destas fontes na contemporaneidade possuí uma
característica singular. O autor Venício A. de Lima521 chama a atenção para a sintomática
concentração dos meios de comunicação em poucos grupos monopolistas, que força a uma
obstrução na pluralidade de opinião, sendo assim, um fenômeno de hegemonização da
opinião pública.
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O SOCIALISMO CHILENO ENTRE A VIA SISTÊMICA E A
RUPTURISTA: UMA ANÁLISE DO MOVIMIENTO IZQUIERDA
REVOLUCIONARIA E DA REVISTA PUNTO FINAL (1965-1973)
Autor: Hector Ribeiro Molina
Orientador: Marcos Gonçalves
Palavras-chave: Chile; Movimiento Izquierda Revolucionaria; Punto Final
Buscamos com este trabalho analisar o desenvolvimento e consolidação dos
projetos políticos relacionados às esquerdas chilenas que orbitaram o programa da Unidad
Popular (UP) e seu máximo líder, Salvador Allende, por um lado e, por outro, aqueles
grupos e militantes que se aproximaram do Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR).
Para este empreendimento, recorremos a análises de documentos dos principais partidos de
esquerda do Chile sobretudo na década de 1960 e início da década de 1970, bem como de
discursos e escritos de seus principais líderes. Além disso, a revista Punto Final, criada e
mantida por membros do MIR, ocupou a centralidade dos nossos esforços analíticos.
Os projetos políticos, sejam eles de transformação profunda das estruturas vigentes
ou de manutenção do status quo, não se esgotam no âmbito estritamente político. São, em
essência, sínteses de maior ou menor complexidade de diferentes leituras acerca das
dinâmicas econômicas e sociais de determinada realidade, ao mesmo tempo produtos e
produtores de conflitos e interesses divergentes. As análises dos projetos políticos,
portanto, não podem estar dissociadas da investigação dos processos históricos aos quais se
conectam, principalmente nos casos de grupos e partidos que propõem a superação dos
arranjos sociais estabelecidos. Trata-se, desse modo, de um entendimento dialético das
esferas sociais, em que a política não está simplesmente subordinada à economia, e
tampouco pode ser um reflexo cultural direto da sociedade. A partir desse entendimento,
organizamos nosso trabalho em três capítulos, buscando contemplar em alguma medida a
complexidade que envolve todo o processo de desenvolvimento dos projetos políticos em
questão.
No primeiro capítulo, desenvolvemos uma reconstituição histórica do cenário
político chileno, tendo como ponto de partida o ano de 1925, quando o presidencialismo
foi instituído através da constituição promulgada neste ano. Enfocamos principalmente
dois processos que julgamos fundamentais para nossos objetivos de pesquisa: em primeiro
lugar, o entendimento da construção e desenvolvimento do cenário político-partidário
chileno. Seguidamente a esse esforço, procuramos também perceber as dinâmicas de
organização de movimentos e grupos inseridos em alguma medida na classe trabalhadora
do país durante aproximadamente o meio século que se segue à constituição de 1925.
Ambos os campos possuíam relações intensas e não foram por nós reconstituídos
isoladamente um ao outro. Como aponta o historiador Alan Angell, há uma especificidade
chilena no que diz respeito ao movimento dos trabalhadores, uma vez que se distingue dos
outros países da América Latina em razão da abundância de pequenos sindicatos e a
consequente fragilidade da maioria. Como consequência, tornavam-se muito mais
dependentes dos partidos políticos do que acontecia em outros países 522. Os principais
partidos marxistas do Chile, o Partido Comunista e o Partido Socialista, possuem seu
desenvolvimento bastante atrelado a esse sistema.
O regime presidencialista adotado no Chile, assim como em muitos países latinoamericanos, foi amparado no entendimento de que se desenvolveria um poder forte e
estável, capaz de articular diferentes setores da sociedade. Entretanto, como sustenta
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Thomás Moulian523, esses regimes presidencialistas não se erigiram como tal, pois suas
estruturas de funcionamento operam a partir do elo com a maioria parlamentária. Gabriel
Salazar e Julio Pinto chegam mesmo a apontar uma “conspiração neo-parlamentária” 524 no
processo de instituição do presidencialismo. Vindo de um parlamentarismo fortemente
oligárquico forjado no século XIX, o país passa, a partir de 1925, a ter que lidar com
tensões oriundas desse novo sistema político – ainda que este seja mais uma tentativa de
reatualizar os mecanismos oligárquicos frente à pressão popular do que um verdadeiro
desenvolvimento de um sistema totalmente novo. Ao lado disso, as transformações
econômicas a partir desse período conformam o Estado chileno a partir do
desenvolvimento da indústria e de novas formas de impulsão econômica, caracterizando-se
mais nitidamente enquanto um Estado nacional-desenvolvimentista, o qual passará por
variadas administrações até o seu esfacelamento a partir do regime militar iniciado em
1973. Dentro dessas intensas reorganizações e dinâmicas políticas sob o presidencialismo e
o desenvolvimentismo chileno, ambos cunhados mais claramente a partir da década de
1930, é que se colocam enquanto alternativas reais de transformação social os programas
socialistas da UP e do MIR.
Portanto, neste capítulo, observamos os principais elementos constitutivos dos
governos que se sucediam no poder e como os partidos e grupos de esquerda se
relacionavam com eles. Um importante processo verificado foi a hegemonia do Partido
Radical. Nesse contexto, a partir da década de 1930 e até o início da década de 1960, o
Partido Radical ocupou uma posição muito importante na política chilena, sendo
profundamente influente e popular, combinando em um complexo equilíbrio interesses que
frequentemente eram conflitantes. O caráter pendular da política radical estabeleceu por
muito tempo a relação entre os governos e os principais partidos de esquerda, constituindo
um apoio variável, mas persistente, tal como a relação foi definida pelo historiador Paul
Drake525.
O fim da hegemonia radical está relacionado com sua incapacidade de promover
mudanças sociais profundas. As eleições de 1958 sinalizaram de maneira contundente o
descrédito da classe política perante a população, processo que abriu caminho para a
eleição de um presidente que construiu a sua imagem de modo a enfatizar sua retidão
moral e integridade frente aos desmandos da classe política: Jorge Alessandri. Como
aponta o historiador Luis Vitale, ainda que tivesse o respaldo dos partidos Conservador e
Liberal, Alessandri se apresentou como um candidato independente 526. Nesse sentido, tratase da valorização da virtude tecnocrática em detrimento do que seria visto como uma
tradição de política partidarista degenerada. O governo alessandrista de caráter liberal e de
abertura aos investimentos privados gerou uma série de contradições e problemas
econômicos. . O projeto alessandrista não poderia ser colocado em prática sem um
descompasso de reajustes salariais em relação à alta do custo de vida, além de ser
fundamental o congelamento de salários na política de contenção inflacionária. Isso gera
uma tensão entre governo e sociedade, potencializada pela recuperação do movimento dos
trabalhadores. O já mencionado estreito vínculo entre partidos e sindicatos no Chile se
intensifica. O Partido Socialista se aglutina a camadas da classe média e se consolida no
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proletariado fabril. O Partido Comunista, por sua vez, após sair da ilegalidade, recupera
com velocidade suas fileiras sindicais. A necessidade de reformas mais profundas era cada
vez mais contundente. A experiência com Alessandri havia decretado “o fim de uma era em
que a política chilena girou mais em torno de personalidades do que de projetos” 527. Era
preciso que um projeto verdadeiramente ousado e reformador se apresentasse. As eleições
de 1964 opuseram, então, a revolución en libertad de Eduardo Frei (da Democracia Cristã)
e o projeto de Salvador Allende. A derrota de Allende e essa última experiência eleitoral
antes de sua vitória em 70 seriam decisivas para a consolidação do projeto da UP.
No segundo capítulo, enfocamos as esquerdas chilenas e os principais aspectos de
desenvolvimento de seus respectivos projetos políticos. Nesse contexto, observamos a
consolidação de duas grandes tendências políticas, as quais designamos, seguindo Marcelo
Casals528, de via sistêmica e via rupturista. Dentro da esquerda chilena, sobretudo no
Partido Socialista e no Partido Comunista, as formulações teóricas acerca das variantes
táticas e estratégicas foram sempre divergentes aos esquemas hegemônicos estabelecidos.
Não obstante esse fato, as dissensões entre os projetos desses dois partidos foram
paulatinamente constituindo uma importante contradição entre eles. Mesmo essa situação
não impediu que a esquerda formasse alianças relativamente perenes. Essa relação
conturbada fez eclodir dois principais caminhos de ação contrapostos e coexistentes.
Dentro de uma relação dialética, ao mesmo tempo em que se consolidavam e se tornavam
mais sólidos no contato com o divergente, também sofriam um automático contrapeso na
disputa pela hegemonia dentro do ideário da esquerda chilena. Esses dois caminhos se
distanciam sensivelmente não exatamente por seus objetivos estratégicos, mas sim pelas
táticas propugnadas, isto é, de modo geral o objetivo das duas linhas de ação sempre foi o
socialismo – por mais abrangente que essa assertiva possa ser -, sendo seus modos de
chegar lá bastante diferentes. O cerne da divergência pode ser localizado na questão da
institucionalidade e seu papel para a construção do socialismo e da tomada de poder. Os
caminhos sistêmicos adotavam a institucionalidade como principal caminho de tomada de
poder, sendo este um caminho chileno, específico e de acordo com a realidade nacional. Os
rupturistas, de outro modo, rechaçavam a institucionalidade enquanto meio primordial de
construção do socialismo, inclusive organizando movimentos de guerrilha no território
chileno.
A via sistêmica foi encabeçada por uma parcela majoritária do Partido Comunista e
de alguns setores mais recuados do Partido Socialista, sobretudo os que orbitavam uma de
suas principais lideranças, Salvador Allende. Dentro das tendências ditas rupturistas
estavam os importantes setores mais radicalizados do PS e alguns grupos de esquerda que
atuavam fora dos dois partidos, embora não possam ser entendidos isoladamente. Dentre
eles, o importante Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), criado em 1965. Tal
processo de reconstituição das principais querelas teóricas e divergências práticas entre o
ambiente marxista chileno foi necessário para que pudéssemos compreender o projeto da
Unidad Popular, que, em grande medida, constituiu-se como herdeiro da tradição sistêmica
na esquerda chilena, embora também tenha se forjado no contato com o chamado
rupturismo. Para pensarmos todos esses processos, além da historiografia sobre o tema,
buscamos analisar depoimentos, discursos e escritos dos principais partidos e lideranças da
esquerda, como os dirigentes Luís Corvalán, Oscar Waiss e Raúl Ampuero, além, claro, de
Salvador Allende.
Dedicamos o terceiro capítulo à análise do Movimiento Izquierda Revolucionaria
tendo como principal fonte a revista Punto Final. O MIR, até a queda de Salvador Allende,
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permaneceu fora da UP, atuando no sentido de forçar uma radicalização dos partidos
governistas.
A revista, assim como o próprio MIR, foi fundada em 1965, em Santiago, e seu
primeiro número foi publicado no mês de setembro do mesmo ano. Desde a primeira
publicação pretendeu ser uma revista quinzenal, intento que foi logrado somente a partir da
décima publicação, na primeira quinzena de 1966. Os nove primeiros números não foram
veiculados com uma periodicidade rígida, muito provavelmente por conta das dificuldades
com o custeio das edições. O corpo editorial era formado por intelectuais provenientes de
muitas vertentes políticas da esquerda chilena e variou bastante seu quadro com o decorrer
dos anos. O último número da revista antes de ser fechada pela junta militar foi publicado
em 11 de setembro de 1973, dia exato do golpe que retirou Allende da presidência. A
Punto Final passou a ser publicada a partir de outros países da América Latina depois
desse episódio, mas de maneira esparsa. De 1965 a 1973 foram publicados 192 números da
revista, obedecendo a um tamanho médio que variava de 30 a 40 páginas, com artigos
sobre política, reportagens, denúncias, espaço para cartas dos leitores, charges e cartuns.
Seu primeiro número custava um escudo, enquanto a revista número 192 custou cinquenta.
Todos os números da revista estão disponíveis no banco eletrônico de memória da Punto
Final529.
Para entendermos a revista enquanto principal difusora de ideias políticas
relacionadas ao MIR, foi necessário pensá-la através de uma perspectiva que a
considerasse enquanto produto do trabalho de jornalistas, articulistas, redatores,
intelectuais, que a inscrevem em uma dinâmica complexa de propagação de ideias. Para
isso, utilizamos o conceito de rede intelectual, que seria, em uma definição preliminar, “un
conjunto de personas ocupadas en la produción y difusión del conocimiento, que se
comunican en razón de su actividad profesional, a lo largo de los años” 530. Tentando
articular esse entendimento a um contexto mais marcadamente relacionado aos projetos
políticos, seguimos Carlos Maíz e Álvaro Fernández531 no que se refere à necessidade de
uma investigação que se ancore em um método “relacional de inter-relações” 532, através do
qual a revista pudesse ser percebida em sua conexão com as estruturas sociais, além de
suas relações com autores externos, bem como com outras revistas e periódicos.
Alguns conceitos vêm contribuindo para o desenvolvimento das análises a partir
dessas noções, como é o caso dos conceitos de religación, proposto por Susana Zanetti533 e
actor-red, desenvolvido por Bruno Latour534. Contudo, adotamos mais propriamente o
conceito de rede intelectual, por oferecer um melhor aparato teórico para o caso da nossa
pesquisa, sobretudo pelo contexto latino americano conturbado e dinâmico em que se
insere a Punto Final. Desse modo, buscamos investigar de que maneira o conjunto de
enunciados contido na revista expressava as tensões que marcavam as relações dentro da
esquerda chilena. Embora o teor “radicalizante” estivesse bastante presente na Punto Final,
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observamos que a complexidade da estrutura política chilena potencializada pelos
elementos conjunturais do período não nos permite definir as mensagens veiculadas pela
revista através da dicotomia convergência/divergência com o governo da UP, por exemplo,
uma vez que naquela são encontradas defesas rupturistas, mas não somente, pois também
se constitui como um espaço de propagação de solidariedades políticas estratégicas em
relação a setores mais moderados da esquerda chilena.
Para realizarmos todo esse processo analítico, também nos preocupamos em
examinar os principais elementos constituintes do processo de criação e consolidação do
MIR, além dos principais referenciais teóricos aos quais o grupo recorria em suas
formulações e na constituição de seu projeto. Desse modo, as análises feitas no conjunto de
reconstituições e interpretações contido neste trabalho como um todo nos encaminharam
para um entendimento que explicita na revista Punto Final (e no próprio MIR) ao menos
duas dimensões fundamentais que se comunicaram durante todo o tempo: do ponto de vista
do conteúdo, foi produto das tensões políticas do contexto chileno, inscritos em uma área
de disputas e desenvolvimento de projetos políticos, sobretudo na tradição marxista do
país. Além disso, a dimensão que diz respeito à forma, constituindo um instrumento de
denúncia, difusão de formulações teóricas e propagação de enunciados políticos complexos
que faziam parte da própria consolidação do programa mirista.
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