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RESUMOS 

BANCA 1 

  



AS AVENTURAS DE BARTHOLOMEW SHARP NOS MARES DO SUL: 

AS TÁTICAS DOS BUCANEIROS E O DISCURSO CARTOGRÁFICO (1680-1682) 

 

Autor: Eric Gruber 

Orientadora: Profª Drª Andréa Doré 

Palavras-Chave: Pirataria, Relatos de viagem, História da Cartografia 

 

Esta pesquisa teve por objetivo analisar a produção de saberes localizadas em um 

caso particular, cujos autores podem ser considerados piratas.
 
Especificamente, tratou-se de 

abordar as viagens da tripulação que, sob o comando do pirata inglês Bartholomew Sharp, 

circundou o continente sul-americano, entre 1680 e 1682, e os relatos produzidos por dois 

tripulantes: John Cox e Basil Ringrose. A problemática desenvolvida consistiu em analisar 

o papel desempenhado pela ação de grupos marginais, como os piratas, na produção do 

conhecimento geográfico sobre a América do Sul. 
1
 

Para tanto, mobilizamos uma obra de cada autor. A de John Cox foi publicada 

anonimamente junto a um compêndio de relatos reunidos por Philip Ayres, em 1685, em 

Londres, com o título de Voyages and Adventures of Capt. Barth Sharp, And Others, in the 

South Sea: Being a Journal of the Same. Ao termos à disposição para a leitura a versão 

original, por meio de fotografias, constatamos que, ao longo de 114 páginas, Cox mantém 

um relato das atividades diárias da tripulação entre abril de 1680 e 31 de janeiro de 1682. 

Momentos singulares, como tentativas de saque de cidades ou de embarcações, datas 

comemorativas – como o Natal – e desentendimentos entre a tripulação, são destacados 

pelo autor em forma de narrativa.
2
 Já o discurso de Basil Ringrose foi analisado por meio 

do seu relato publicado em 1898, cuja versão original foi adicionada pelo editor William 

Crook, em 1685, à obra Buccaneers of America, de Esquemeling. Excetuando uma lacuna 

nos meses de fevereiro e março de 1682, Ringrose nos atualiza com frequência 

relativamente diária sobre os acontecimentos que presenciou entre março de 1680 e março 

de 1682. Sua narrativa contém semelhanças formais à de seu companheiro tripulante, no 

entanto uma das particularidade está no esforço em descrever a geografia local, tanto pela 

descrição das paisagens naturais quanto pelo conteúdo pictórico que incluiu em seu relato: 

compõem a publicação 58 mapas de ilhas e cidades na costa ocidental do continente sul-

americano - 15 vistas aéreas, 42 vistas frontais e uma planta urbana.
3
 

Os documentos são compreendidos enquanto relatos de viagem, por 

apresentarem, em forma narrativa, as experiências dos autores que atribuem sentido aos 

eventos vivenciados pela tripulação tanto em alto-mar quanto em diversas regiões 

costeiras.
 4

 Entre os europeus, esse gênero textual foi comum nos séculos XVI e XVII, 

                                                 
1
 A pesquisa se insere no projeto de pesquisa As cosmografias e a produção do conhecimento geográfico 

sobre a América do Sul no período moderno, sob orientação da Profª. Andréa Doré e é fruto dos 

apontamentos realizados em seu artigo “America Peruana e Oceanus Peruvianus: uma outra cartografia para 

o Novo Mundo”. Revista Tempo, v. 20, Niterói, 2014, p.16-22. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/tem/v20/pt_1413-7704-tem-2014203608.pdf>. Acesso em 24/11/16. 
2
COX, J. The Adventures of Capt. Barth Sharp, And Others, in the South Sea. In: AYRES, P. (ed.) The 

Voyages and Adventures of Capt. Barth. Sharp And others, in the South Sea: Being a Journal of the Same..., 

London, 1684. p. 1-114. 
3
 RINGROSE, B. Part IV. Containing the Dangerous Voyage and bold Assaults of Captain Bartholomew 

Sharp and Others, Performed in the South Sea, For the Space of Two Years, etc. In: ESQUEMELING, J. The 

Buccaneers of America. POWELL, H. (ed.), London: Swan Sonnenschein & Co., New York: Charles 

Scribner’s Sons, 1898. p. 275-502. 
4
 CARVALHO, F. A. L. Perspectivas teóricas acerca da leitura e análise de relatos de 

viajantes: Hercules Florence, narrador. In: Revista de História e Estudos Culturais, vol. 2, 

ano II, nº 2, abril/maio/junho de 2005, p. 1-5. 

http://www.scielo.br/pdf/tem/v20/pt_1413-7704-tem-2014203608.pdf


tendo em vista as viagens de exploração, assim como a recorrência do uso do diário como 

formato. 

O procedimento de análise da documentação consistiu na combinação de dois 

marcos metodológicos. Inicialmente, o conteúdo programático da Micro-História permitiu 

orientar-nos em direção a uma análise da situação em que se encontrava o grupo social 

abordado, possibilitando optar entre diversos eixos concentrados em determinado 

fenômeno histórico.
5
 

O segundo marco metodológico faz referência a uma análise crítica da cartografia, 

conforme desenvolvido por Harley e Woodward.
6
 A nova abordagem da história da 

cartografia que esses autores propõe, ligada à virada linguística, busca compreender os 

mapas enquanto prática social. Esta pesquisa se alinha igualmente à proposta de Matthew 

Edney, que consiste em submeter o conteúdo imagético e as representações cartográficas 

ao exame de sua natureza discursiva e, neste sentido, estudá-los de acordo com suas 

especificidades simbólicas, visando romper com as pretensões de neutralidade dos mapas 

que contribuíram historicamente para os legitimar enquanto discurso científico.
7
 

A partir desses referenciais metodológicos, três questões orientaram a pesquisa: 

quem foram os autores dos discursos? Dentro de quais relações de controle e de poder 

esses discursos estiveram inseridos? Como se verifica o conhecimento geográfico de 

regiões até então desconhecidas dos europeus? Assim, dois eixos possíveis são 

contemplados ao longo da pesquisa e intercruzados pela narrativa dos eventos presenciados 

pela tripulação e pelo capitão Sharp. Primeiramente, buscamos responder sobre a autoria 

ao olharmos para o significado social, político e econômico da pirataria no contexto do 

nascente Império Britânico. Em segundo lugar, analisamos seus discursos, visando 

compreender suas particularidades e a forma como incorporam e constroem um saber 

geográfico. 

Sobre o lugar social da pirataria, Mark Hanna nos alerta para uma tradição 

historiográfica que caracterizou o pirata, seja pela romantização ou pela estigmatização, 

enquanto categoria rígida e facilmente identificável, um indivíduo que vivia à revelia das 

normas e hierarquias sociais e isolado. O autor destaca o papel que a pirataria 

desempenhou tanto para a construção e reprodução de “ninhos de piratas” como para a 

manutenção da economia local. Desta forma, em um contexto caribenho de amplo trânsito 

populacional e comercial, a pirataria colaborou, de um lado, para a expansão do acesso das 

elites locais a metais, escravos e especiarias orientais, maleabilizando a rigidez do pacto 

colonial enquanto, de outro lado, representou uma possibilidade de sustento e acesso a 

bens e riquezas para os trabalhadores, como fazendeiros e marinheiros.
8
 Em outro polo, 

Janice E. Thomson defende que a pirataria, por aproximadamente seis séculos, representou 

para os Estados modernos, até meados do século XIX, a possibilidade de exercício da 

violência além de seus territórios ao “terceirizar” a manutenção de forças militares 

                                                 
5
 REVEL, J. Prefácio. A história ao rés-do-chão. In: LEVI, G. A Herança Imaterial. Trajetória de um 

exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 16-36 e GINZBURG, 

C. Sinais: Raízes de um paradigma indicíario. In: Mitos, Emblemas e Sinais. Morfologia e história. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1989. p. 145-180. 
6
 HARLEY, J. B. & WOODWARD, D. Preface. In: The History of Cartography. Volume 1. Cartography in 

Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and the Mediterranean, University of Chicago Press, 1987, p. XV-

XXI e HARLEY, J. B. Textos y contextos en la interpretación de los primeros mapas. In: La Nueva 

Naturaleza de los Mapas. Ensayos sobre la historia de la cartografia. México: FCE. 2005, p. 59-78.   
7
 LOIS, C. La historia de la cartografia. Mapas para la Nación. Episodios en la historia de la cartografia 

argentina. Biblos: Buenos Aires, 2014, p. 25-27 e EDNEY, M. Theory and the History of Cartography. In: 

Imago Mundi, v. 48, 1996, p. 188. 
8
 HANNA, M. Pirate Nests and the Rise of the British Empire, 1570-1740. Chapel Hill, Carolina do Norte: 

University of North Carolina Press, 2015, p. 7-8, 14-16. O termo “ninhos” remete à tradução do termo nests 

utilizado pelo autor. 



ultramarinas. Para a autora, o enquadramento jurídico de um indivíduo era maleável, visto 

que bastava a concessão de uma “carta-de-marca”, (em inglês, “letter of marque”), 

equivalente à “carta-de-corso” empregada no Mediterrâneo para legalizar a violência em 

alto-mar e transportá-lo da categoria de pirata para a de privateer; um paradoxo que 

garantia, para o navegante, a liberdade frente à punição capital ao mesmo tempo em que 

propiciava, para o Estado, a atenuação dos conflitos internacionais e a possibilidade de 

incremento econômico.
9
 

Importava para o Estado inglês, privado dos direitos de conquista e soberania dos 

novos territórios, a ampliação do acesso à informação. Relatos de viagem como os de Cox 

e de Ringrose desempenharam um papel fundamental para os desígnios de expansão do seu 

império colonial. As publicações de Richard Hakluyt e John Foxe – editores, nos séculos 

XVI e XVII, de compêndios de relatos de viajantes – contribuíram para tornar a América 

objeto central dos relatos e cosmografias inglesas assim como dos interesses do Império 

Britânico.
10

 Difundia-se, então, a literatura cartográfica – seja pelos mapas ou pela 

literatura popular – colaborando na consolidação de políticas administrativas sobre regiões 

que, de acordo com Ricardo Padrón, se tornaram conhecidas na medida em que foram 

colonizadas.
 11

 

O segundo eixo de análise  consistiu na abordagem dos relatos enquanto discursos 

cartográficos. Os relatos são compreendidos como produção cartográfica na medida em 

que se enquadram na caracterização de Edney, segundo a qual a natureza gráfica da 

linguagem é empregada para a representação do conhecimento espacial, está carregada de 

intenções e se utiliza de conceitos cartográficos que legitimam o saber construído. 

Entendemos ainda que os autores abordados situam-se no interior de convenções e 

predeterminações culturais e que suas obras refletem os códigos semióticos vigentes assim 

como produzem conhecimento ao criarem representações tecnologicamente embasadas.
12

 

Ao deslocar o objeto de estudo para o discurso cartográfico contido no documento 

e adequar nosso referencial metodológico, buscamos compreender qual o teor dos 

discursos propostos por Cox e por Ringrose. Ao resgatarmos o panorama da construção de 

conhecimento cartográfico em fins do século XVII, impactado pela revolução cartográfica 

do século anterior
13

, pudemos observar a produção abundante de diversos relatos de 

viagem e de mapas com pelo menos dois fins. A experiência dos viajantes europeus e os 

conhecimentos produzidos no contato com outros navegantes e com a população indígena 

engendraram formas diferentes de produção cartográfica: os atlas e as cosmografias, 

segundo tradições renascentistas de caráter humanístico; e mapas de caráter prático, como 

os roteiros e as cartas portulano.
14

 

                                                 
9
 THOMSON, J. E. Chapter One. The State, Violence and Sovereignty. In: Mercenaries, Pirates, & 

Sovereigns – State-Building and Extraterritorial Violence in Early Modern Europe. Princeton, New Jersey: 

Princeton University Press, 1994, p. 18-21, 28-33. O termo privateer é mantido no original em inglês por não 

haver tradução, visto que o termo corsário é empregado pela autora em referência ao contexto mediterrânico. 
10

 ARMITAGE, D. The New World and British Historical Thought. In: KUPPERMAN, K. O. (org.) America 

in European Consciousness, 1493-1750. University of North Carolina Press, 1995. p. 52-78. 
11

 PADRÓN, R. Chapter One. The Invention of America and the Invention of the Map. In: The Spacious 

Word, Chicago & London: University of Chicago Press, 2004, p. 12-44.  
12

 EDNEY, M. Op. cit., p. 189. 
13

 A revolução cartográfica do século XVII consistiu em mudanças na produção e no uso da cartografia. De 

um lado, a mudança das técnicas de representação gráfica do espaço – como projeções e escalas – baseada na 

tradição clássica. De outro, a consolidação dos mapas como uma forma reconhecida de saber que contribuiria 

para o exercício da soberania territorial pelos monarcas. Ver KAGAN, R. L. & SCHMIDT, B. Maps and the 

Early Modern State: Official Cartography. In: WOODWARD, D. (ed.) The History of Cartography, Volume 

3. Cartography in European Renaissance, University of Chicago Press, 2007, p. 661-679. 
14

 LESTRINGANT, F. O modelo cosmográfico. A oficina do cosmógrafo ou A imagem do mundo no 

Renascimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 35-74. 



Constatamos em ambos os relatos a função prática da literatura cartográfica, 

sobretudo em relação às indicações de navegação e marinharia – indicações de ventos e 

lugares para realizar a limpeza do casco, profundidade dos mares para a ancoragem,  

manobras realizadas para lidar com a dinâmica do clima, como podemos observar nos 

trechos a seguir: 
“Domingo, 21 de novembro, também tivemos muitos sopros de vento, assim 

como no dia anterior, com frequentes pancadas de chuva. O vento também 

variou, (...), de acordo com as nuvens. (...) Ao todo, O. de Hilo, julguemos estar 

cento e setenta e oito léguas e dois terços. Tivemos neste dia um ótimo mar S. O. 

e tempo nublado. Supus nossa latitude 26˚ 53’S.”
15

 

 

“27. Sexta-feira. Neste dia realizamos uma boa observação, em lat. 3º 15’, o 

vento a Noroeste, e Oeste-Noroeste, a Corrente aponta a Sudoeste; (...) Durante a 

noite a Trinity realizou uma manobra e, ao não recolher as velas principais, nos 

atingiu a popa e arrancou nosso gurupés.”
16

 

 

No entanto, é no relato de Ringrose que encontramos uma aproximação à 

cartografia humanística, sobretudo pelos conceitos e instrumentos astronômicos que utiliza 

ao longo da viagem e que estão indicados na documentação. Utiliza-se de mapas de 

hidrógrafos
17

, consegue traçar sua posição longitudinal por meio da observação de um 

eclipse solar
18

, possuía um conhecimento sobre diversas línguas
19

. Dessa forma, além de 

realizar uma narrativa cronológica dos eventos presenciados em alto-mar –  como 

tentativas de saque e manobras de pilotagem –  e experiências vivenciadas ao longo da 

costa do Pacífico, adicionou diversos mapas contendo topônimos e indicações de lugares 

passíveis de ancorar, conseguir água potável e mantimentos em costas pouco conhecidas 

pelos ingleses, como as cidades espanholas de La Serena, Hilo, Arica e as ilhas nas regiões 

no extremo sul do continente americano. 

A expedição de Barholomew Sharp foi um caso singular ao ter representado um 

uma experiência restrita aos espanhóis: navegar pelo Mar do Sul. Conflitos em torno dessa 

situação, acentuados pelo temor que os piratas provocavam nos colonos espanhóis, são 

recorrentes nas narrativas. Um dos momentos destacados por ambos, o saque da 

embarcação espanhola La Santíssima Trinidad e o assassinato de seu capitão, torna-se 

motivo de julgamento quando Sharp, Cox e outro tripulante retornam à Inglaterra
20

. De 

acordo com o embaixador espanhol em Londres, são julgados por crimes de pirataria, visto 

que seus crimes foram cometidos em alto-mar, contra espanhóis e durante um contexto de 

                                                 
15

 RINGROSE, B. Op. cit., p. 378. “Sunday, November 21st, we had likewise many gusts of wind, such as 

the day before, with frequent showers of rain. The wind varied, to and fro, according as the clouds drew it 

here and there.. In all, W. from Hilo, we judged ourselves to be one hundred and seventy eight leagues and 

two thirds. We had this day a great S. W. Sea, and cloudy weather. I supposed our latitude to be 26˚ 53’S.” 

Tradução livre. 
16

 COX, J. Op. cit., p. 25. “27. Frid. This day we had a good observation, In lat. 3 deg. 15 min. the wind at 

North West, and West North West, the Current sets South West; (...) In the night the Trinity put a stays, and 

they not halling their main Sail in time the Ship, backt a stern and carried our Boltspreet by the board.”. 

Tradução livre. 
17

 RINGROSE, B. Op. cit, p. 470. “Domingo, 30 de outubro. (...) Estou convencido de que o lugar em que 

então estivemos não é uma ilha tão grande quanto alguns hidrógrafos escrevem, mas um arquipélago de ilhas 

menores”/”Sunday, October 30
th

 (...) I am persuaded that this place where we now were is not so great an 

island as some hydrographers lay it down, but rather an archipelago of smaller islands.” [Tradução livre.] 
18

 Ibid, p. 359. David Turnbull aponta que o cálculo das longitudes era um exercício complicado para 

astrônomos e marinheiros contemporâneos de Ringrose. Ver TURNBULL, D. Cartography and Science in 

Early Modern Europe: Mapping the Construction of Knowledge Spaces. In: Imago Mundi, v. 48, 1996, p. 5-

24. 
19

 RINGROSE, B. Ibid, p. 293-299. 
20

 Ver COX, J. Op. cit., p. 87-88 e RINGROSE, B. Op. cit., p. 448-449. 



paz entre Inglaterra e Espanha, estabelecida pelo Tratado de Madrid em 1670. No entanto, 

menos de seis meses depois, o júri organizado pela corte do Almirantado os inocenta. 

Curiosamente, é durante o saque da Trinidad que conseguem se apropriar de uma peça-

chave para sua libertação: trazem consigo um conjunto de mapas e cartas náuticas – um 

derrotero espanhol –, com informações adicionais sobre as principais baías, portos e ilhas 

entre a Terra do Fogo e Acapulco, que chega às mãos do Almirantado inglês
21

. Além de 

inocentado, Sharp seria, em novembro de 1682, agraciado com uma comissão da Marinha 

Real, e apontado Capitão de uma chalupa. Entregou à Coroa inglesa, adicionadas versões 

atualizadas dos mapas espanhóis pelas mãos de William Hack, uma cópia de seus relatos, 

com uma dedicatória ao próprio rei Charles II
22

. 

Desta forma, pôde-se esboçar respostas significativas à problemática estabelecida 

para esta pesquisa. Entendemos que o papel desempenhado pelos piratas não se restringiu 

ao isolamento social. Ao traçarmos um panorama do significado social da pirataria, 

percebemos que esses agentes marginalizados foram, conforme a concepção de Jean-

Claude Schmitt, socialmente úteis ao contribuírem para um aspecto central do projeto 

imperial britânico: o conhecimento do território americano
23

. Cabe reconhecer nossas 

limitações para que pudéssemos adentrar tal campo, visto que pudemos entender como 

necessário uma mobilização maior de documentos relativos ao Estado inglês,  cujo 

conteúdo possibilite acessar os discursos e as práticas de seus membros frente à 

marginalidade legal nas colônias, assim como inferir sobre o papel social da pirataria em 

fins do século XVII. 

Concluímos que os piratas estudados, sobretudo Cox, Ringrose e o capitão Sharp, 

direcionaram parte de seus esforços no sentido de se aproveitar da importância dos mapas e 

da escrita cartográfica. Se para setores da sociedade inglesa interessados na expansão do 

império colonial britânico, o saber geográfico estimulava a ambição pela expansão 

político-econômica, para os personagens estudados nesta pesquisa o discurso cartográfico 

se apresentou como uma tática.
24

 Ao suprirem essas necessidades, suas ações contribuíram 

para que gozassem da maleabilidade jurídica. Para Cox e Sharp, possibilitou a absolvição 

do crime de pirataria e da punição capital; para o capitão, garantiu, ainda, uma nova 

comissão da Marinha para retornar ao Caribe. Para Ringrose, lançar mão do seu saber 

geográfico em um ambiente dinâmico na Inglaterra poderia, além de garantir prestígio 

social, possibilitar uma vida mais segura distante da violência nas colônias e da iminência 

de punições severas pelas cortes. 
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O interesse inicial dessa pesquisa surgiu de uma Iniciação Científica realizada entre 

2013-2014 junto ao PRPPG-UFPR
25

, em que as atividades realizadas se concentraram em 

entender o contexto político, militar, religioso e educacional de Alfredo, o Grande e qual 

foi sua influência em um suposto projeto embrionário de unificação política das regiões 

que viriam a se tornar a Inglaterra. Alfredo (849-899) foi rei de Wessex durante 28 anos e 

se destaca por ter sido o único comandante anglo-saxão que pôde, de forma organizada, 

resistir às incursões escandinavas que ocorreram no período; ao longo de seu reinado foi 

capaz de realizar reformas que caracterizam seu reinado e o diferenciam dos outros reis 

anglo-saxões
26

 até os dias atuais.  

Entretanto, ao longo dessa pesquisa, ao realizarmos a revisão historiográfica sobre 

o tema nos deparamos com um resultado inesperado. Identificamos um conjunto de 

aspectos discursivos com relação a imagem de Alfredo que se repetiam de forma 

consistente em diversos autores. Ao expandirmos nossa pesquisa nesse sentido, 

percebemos que esses aspectos se tornaram a base narrativa sobre a qual se construíram 

historicamente a maior parte das imagens do rei. Nesse sentido, destacamos a noção 

defendida por Richard Abels
27

, de que praticamente todas as narrativas realizadas sobre 

Alfredo acabaram por apresentar uma mesma imagem, mesmo que moldada de formas 

diversas e de acordo com o uso pretendido por cada autor: a do rei sábio, estudioso, 

religioso, preocupado com o bem-estar de seu povo e capaz de defender este contra 

inimigos estrangeiros. Para o autor, isso ocorre porque a principal fonte contemporânea ao 

período que possuímos é a biografia de Alfredo, em que somos apresentados a uma 

representação do monarca construída pelo mesmo e por seus cortesãos para dar sentido a 

sua vida.  Essa imagem se mostrou tão atrativa que acabou por determinar todas as outras 

imagens que foram construídas de Alfredo ao longo do tempo
28

.  

Levando em consideração que a História não é a imagem do que aconteceu no 

passado, mas sim uma representação deste atravessada pela subjetividade daquele que a 

escreve
29

, sendo um discurso em constante mudança em que um mesmo objeto é passível 

de diferentes interpretações
30

, decidimos nos dedicar ao estudo dos usos das imagens de 

Alfredo segundo a perspectiva teórica de usos do passado
31

. Essa perspectiva surge no 
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final do século XX a partir da preocupação de se repensar os significados que a 

Antiguidade teve para sociedades e contextos modernos e contemporâneos, procurando 

compreender porque diversas nações europeias voltaram seu olhar para esse período da 

história, buscando estabelecer relações de herança cultural e continuidade histórica com os 

mesmos. Expandindo essa noção também para o período medieval, e levando em 

consideração essa característica única que o monarca e suas representações possuem, o 

foco de nossa pesquisa passou a ser o processo de recepção da imagem de Alfredo, o 

Grande.  

Dessa pesquisa surgiu a presente monografia, em que procuramos analisar uma 

obra em especifico: The son of Ethelwolf, publicada em 1789, da escritora irlandesa Anne 

Fuller. No primeiro capítulo, nosso objetivo foi demonstrar a importância imagética que 

Alfredo possuía e possui para a construção de narrativas históricas em diferentes 

momentos da história inglesa. Por meio de uma revisão historiográfica - focamos em 

apresentar os principais escritores, historiadores, estudiosos, juristas e antiquaristas que se 

dedicaram ao passado alfrediano, consideramos de extrema importância entender de que 

forma esse passado foi construído, destacando o caráter idiossincrático com que cada 

escritor tratou desse tema. Dessa forma, salientamos que Alfredo, desde o fim de seu 

reinado, já vinha sendo percebido como um rei cristão, sábio, capaz de defender seu povo e 

preocupado com o bem-estar físico, moral e religioso de seus súditos e, durante todo o 

período medieval, sua imagem passa a incorporar aspectos de lenda. Entretanto, durante a 

Idade Média foi a percepção de Alfredo como um famoso estudioso e sábio que se 

destacou.  

Já a partir do século XVI podemos perceber que, como a consolidação de sua 

imagem como um monarca que se destacava de outros estava estabelecida, não 

encontramos mais adições ao passado alfrediano, mas sim que sua imagem passa a ser 

considerada para usos políticos específicos. Assim, a recepção da imagem de Alfredo se 

expandiu no sentido de considerá-lo um importante legislador da história inglesa, até ser 

finalmente identificado como um monarca constitucional ou o responsável pela primeira 

constituição inglesa. No século XVII podemos perceber sua imagem sendo efetivamente 

politizada – por meio de diferentes interpretações e usos do passado alfrediano, antiquários 

e juristas estabeleciam se estavam ou não alinhados aos interesses reais. Entretanto, é 

apenas com a chegada da dinastia Hanôver que Alfredo, efetivamente, se torna o símbolo e 

o modelo de uma casa real; além disso, ao longo do século XVIII podemos perceber uma 

clara preferência por Alfredo enquanto um modelo para a monarquia - nesse período sua 

imagem já se encontrava relacionada com a do príncipe perfeito ou, ao menos, como o tipo 

de monarquia constitucional que se esperava dos monarcas naquele tempo.  

Destacamos aqui a forma com que Alfredo permaneceu na memória coletiva 

inglesa32
”, além de passar a ser utilizado para determinados fins políticos, religiosos ou 

nacionalistas. E é nessa tradição que encontramos a obra de Anne Fuller - nessa obra, a 

escritora desenvolve uma narrativa em que apresenta sua visão sobre a vida e a imagem de 

Alfredo, nos moldes de um romance de sentimentos, do tipo comumente realizado no 

século XVIII, especialmente por mulheres. Entretanto, ao dedicar sua obra ao futuro rei da 

Inglaterra, Fuller se insere em questões políticas mais amplas; levando em conta o contexto 

de sua produção e a clara interseção da obra com questões políticas do período, podemos 
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perceber como o passado alfrediano pôde ser utilizado para defender posições políticas 

especificas da autora em questão
33

. Além disso, a escolha dessa obra se deu devido a 

presença de algumas questões bastante interessantes sobre de que forma se configuravam 

as relações de poder e de gênero que estavam presentes nesse contexto especifico.  

Assim, no segundo capítulo procuramos apresentar o segundo referencial teórico 

que guiou a escrita dessa monografia: uma crítica feminista da literatura atravessada por 

um viés de gênero e, nesse sentido, destacamos que a narrativa de história das mulheres 

que desejamos realizar é uma narrativa política. Como a historiadora Joan Scott
34

 destaca, 

a História das Mulheres é um campo inevitavelmente político, assim como toda a História. 

Ao escrevermos essa monografia, não possuímos nenhuma intenção de ocupar um lugar 

neutro de escrita, objetivo esse que como Michel Foucault
35

 e Michel de Certeau
36

 há 

muito já argumentaram ser impossível de realizar - nosso desejo em analisar a escrita de 

uma mulher do século XVIII possui o compromisso político
37

 de recuperar as vozes 

femininas silenciadas pela História. Através do modelo cultural proposto por Elaine 

Showalter, considerado pela autora como o mais completo e satisfatório para analisar a 

diferença dos escritos femininos, reconhecemos a existência de importantes diferenças 

entre as mulheres como escritoras
38

 - entretanto, sua classe, raça, história e nacionalidade, 

dentre outros fatores, são tão importantes quanto o gênero. Segundo Showalter, os 

historiadores, ao distinguirem os papéis, as atividades e gostos dos gêneros, podem separar 

completamente as esferas femininas das masculinas, ou representar essas esferas como 

círculos intersecutivos, nos quais parte da esfera feminina cresce fora do limite dominante 

masculino, a assim chamada “zona selvagem”
39

. Assim, produção escrita das mulheres não 

estaria dentro ou fora da tradição masculina, mas dentro de duas tradições 

simultaneamente. Showalter enfatiza ainda que a análise da diferença só pode ser 

entendida nos termos de uma relação cultural complexa e historicamente fundamentada.
40

 

Além disso, ainda no segundo capítulo, analisamos a produção literária da autora 

como um todo, mesmo que de forma breve, com o objetivo de que nossa leitura de The son 

of Ethelwolf pudesse se beneficiar – pretendíamos identificar temas, ideais e representações 

que se repetiam ou variavam significativamente de um livro para o outro, assim como 

quais foram os estilos de escrita utilizados pela autora e qual foi sua relação com o 

contexto mais abrangente da sociedade de sua época. Nesse sentido, salientamos que Anne 

Fuller foi uma das primeiras mulheres a se dedicar ao gênero de escrita de ficção gótica
41

 e 

possui três livros publicados, The Convent; or, The History of Sophia Nelson, de 1786, 
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Alan Fitz-Osborne, an Historical Tale, de 1787 e The Son of Ethelwolf, an Historical Tale, 

de 1789, e mesmo que todas as obras de Fuller possam ser consideradas góticas, as duas 

últimas, mais similares entre si, se caracterizam por ser uma tentativa da autora em 

combinar temas e assuntos tipicamente góticos com a forma tradicional de narrativa
42

 

histórica de caráter nacional, ambos nos moldes do livro The Recess, or, A tale of other 

times, de 1783 da autora Sophia Lee
43

.  

Entretanto, destacamos que não entendemos que exista algum tipo de laço fixo de 

identidade comunal que conecte as mulheres à história, no tempo ou na cultura
44

 - nosso 

foco está justamente na questão da diversidade e na diferença apresentada por essas 

mulheres, sejam políticas, culturais e sociais como também históricas. Nesse sentido, o que 

procuramos evitar, com tais referenciais teóricos, foi reforçar estereótipos de gênero. 

Destacamos também nossa preocupação em analisar de que forma se deu a construção das 

personagens femininas realizada por Anne Fuller; levando em conta o que foi exposto, 

consideramos que a forma com que a autora representa suas personagens pode nos dar uma 

ideia que como esses ideais e conflitos, relativos a questão da feminilidade e, também, da 

masculinidade que estavam em jogo nas relações de poder da época de sua produção, ou 

seja, o século XVIII inglês. 

No terceiro capítulo, além de analisarmos o último livro de Fuller considerando os 

usos do passado, em que procuramos entender de que forma a autora se utilizou da 

imagem de Alfredo para seus próprios interesses e para expressar sua própria visão de 

mundo e da política, procuramos analisar seu livro por meio de um viés de gênero, em que 

além de identificar as imagens e grupos de ideias que aparecem no livro e considerar as 

convenções e lógicas especificas que atravessam o discurso construído por Fuller, também 

analisamos qual foi a forma pela qual a autora se posicionou com relação a lógica de 

temporalidade de seu tempo, a construção imagética do papel do feminino e do masculino 

e sua relação com conceitos como liberdade e monarquia no contexto em que escreveu. 

Para a análise da obra, nossa perspectiva é de que qualquer construção de conhecimento se 

encontra atravessada por sistemas de significação intersubjetivos e por relações de poder 

que devem ser entendidos historicamente e dentro do contexto especifico de sua produção 

ou recepção. 

Um dos aspectos mais interessantes é o estilo de literatura que a autora escolheu 

para apresentar sua narrativa sobre Alfredo – a obra, publicada em 2 volumes, combina a 

construção de uma atmosfera gótica e seus principais temas com uma narrativa histórica de 

caráter nacionalista. Essa forma de narrativa difere do romance nacional, mais comum no 

século XIX – enquanto esses buscavam investigar os efeitos que as grandes mudanças na 

História, seja nacional ou global, exerceram sobre a vida de sujeitos comuns, as narrativas 

históricas e nacionais se encontravam intimamente ligadas ao antiquarismo
45

 - sua atenção 

está mais focada em evidências materiais fragmentadas ou em textos antigos, como é o 

caso de Fuller, que se utiliza de fontes históricas, como o testamento de Alfredo e um 

tratado de Tácito; além disso podemos considerar que a utilização de textos antigos 

somada a construção da narrativa que se baseia na biografia de Alfredo escrita por Asser, 
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tem como objetivo uma conexão com o passado antigo com que a autora se relaciona. 

Como John W. Foster salienta, essa forma de narrativa, que nos dias atuais são 

consideradas góticas, se caracterizavam por explorar momentos históricos de ruptura, 

conflitos e sofrimentos, enquanto estabeleciam conexões com narrativas orais e partes 

esquecidas da História
46

, como é o caso da obra de Fuller. Além disso, se torna importante 

destacar a dedicatória presente na obra – nela, a autora faz referência direta a 

acontecimentos contemporâneos.  

Em 1788 a Inglaterra se encontrava em um momento crítico, a chamada crise de 

regência, em que o atual rei, George III, havia sido afastado em decorrência de uma 

doença, e seu filho aprovado pelo parlamento para substitui-lo nas obrigações reais. 

Entretanto, George IV era conhecido por levar uma vida extravagante, não sendo 

considerado por muitos como alguém que deveria reinar. Fuller dedica seu livro ao 

príncipe de Gales, construindo sua narrativa como um espelho em que o futuro rei deveria 

olhar para o passado, mais especificamente para Alfredo, como um modelo de um governo 

esclarecido e justo. A autora estabelece os méritos de Alfredo, afirmando que sua tentativa 

de embelezar seus feitos poderia apenas embaçar o verdadeiro valor do monarca como um 

exemplo a ser seguido. Além disso, durante a narrativa em si, em que Alfredo é construído 

como um rei merecedor de seu título e preocupado com o seu povo, seu personagem é 

espelhado pelo de seu principal inimigo, Guthrum, comandante dos atacantes escandinavos 

e apresentado como o modelo a não ser seguido – egoísta, orgulhoso, absolutista e sem 

preocupações reais com seus súditos. Ou seja, apesar de defender a instituição da 

monarquia em sua obra, a autora se mostra em conformidade com um tipo de pensamento, 

próprio de seu tempo, de que os príncipes deveriam ser esclarecidos e não possuir o poder 

absoluto; essa característica se mostra ainda mais relevante ao levarmos em conta que a 

reputação de Alfredo esteve ligada durante séculos com a criação de um suposto sistema 

rudimentar do que seria o parlamento inglês e de instituir o tribunal por júri, instituições 

essas vistas como tipicamente inglesas e utilizadas para destacar uma suposta 

superioridade do povo britânico. Dessa forma, acreditamos que a defesa que Fuller faz da 

monarquia está intimamente ligada com outros conceitos importante para a autora – a 

liberdade e o esclarecimento.  

Esses conceitos se tornam ainda mais importantes quando analisamos a construção 

das personagens femininas presentes na obra – mesmo que construídas de forma a reforçar 

papeis de gênero, como a submissão e a pureza devida a todas as mulheres consideradas 

apropriadas a esse período, uma característica que todas possuem é a do esclarecimento 

com relação a temas em que seriam normalmente tuteladas pelos homens de sua família, 

além disso outra característica importante para essas personagens é a liberdade, que pode 

apenas ser encontrada se aliada ao esclarecimento e a educação, não sendo entretanto, uma 

prerrogativa exclusivamente masculina. Como as autoras Gilbert e Gubar afirmam, as 

mulheres do século XVIII se encontravam presas a representações de si mesmas realizadas 

por escritores homens de sua época, que se limitavam a apresentá-las apenas em dois polos 

opostos – ou como uma mulher-anjo ou como uma mulher-demônio. Entretanto, pela 

escrita e de processos de ruptura, Fuller e essas mulheres estavam, nesse período, 

revisando criticamente essas imagens e apresentando na escrita suas próprias visões de 

mundo e valores.  
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A ideia da pesquisa surgiu diante de uma indagação, ao longo da graduação, sobre 

como foram retratados os agentes históricos da sociedade romana antiga na historiografia 

moderna. Enquanto aluno de graduação em História, chamou-me atenção a preocupação 

com um estudo mais plural da História Antiga, que utilize como fonte também a cultura 

material, valorizando um olhar que não se centre apenas nos “grandes homens” e 

acontecimentos políticos; dialogando, assim, com a Arqueologia Clássica para 

compreender a subjetividade das culturas humanas do período. Os primeiros passos foram 

dados no edital de iniciação de científica da UFPR nos anos de 2014/2015. O plano de 

trabalho inicial era estudar a infância no mundo romano antigo, mas pela dificuldade de 

acesso às fontes para o andamento da pesquisa, o foco foi mudado, não retratando apenas 

as crianças, mas ampliando o tema para as relações familiares romanas antigas.  

Assim, o objetivo passou a ser o estudo de caso de lápides romanas encontradas em 

regiões anfiteatrais, realizando uma análise da construção de memória dos sujeitos 

históricos presentes nessa cultura material e, também, os sentimentos entre familiares 

presente nos epitáfios, visto que, na maioria dos casos, os epitáfios foram custeados pela 

família do enterrado. A presente monografia é um aprofundamento da pesquisa voluntária 

de IC , que foi realizada durante dois anos (2014-2016); destaco a importância da IC para a 

construção dessa pesquisa pois, em reuniões com a orientadora, foi possível delimitar a 

escolha de trabalhar como essas fontes, que se tratam de um conjunto de lápides romanas 

antigas presentes em regiões anfiteatrais, feitas em pedra e escritas em latim. A maioria das 

fontes selecionadas, que ao todo são 21, tem como datação os séculos I-III d.C, ou seja, ao 

período político do Principado e estão presentes na coleção italiana Epigrafia Anfiteatrale 

dell'Ocidente Romano, que divide-se em cinco volumes.  

As lápides são referentes tanto a membros da elite local e organizadora dos jogos 

anfiteatrais quanto aos próprios gladiadores que deles participavam. A problemática da 

pesquisa repensou e discutiu as análises dos espetáculos anfiteatrais que privilegiaram 

apenas uma história política tradicional, possibilitando a discussão de conceitos e aspectos 

culturais e sociais da Roma Antiga em torno desses jogos, como: relações 

familiares/interpessoais, sentimentos afetivos, construção e seleção de memória, e estudo 

do status social presente (cidadãos, gladiadores, escravos e libertos, por exemplo). Pude 

perceber e categorizar as possibilidades de estudos sociais e culturais oferecidos pelas 

fontes selecionadas para, assim, aprofundar e discutir o estudo de três eixos de análise das 

lápides: as memórias, os sentimentos e as relações familiares. 

 Com este enfoque, aliando estudo de família na Roma Antiga com a epigrafia 

funerária, a pesquisa pôde buscar um olhar ainda mais plural para a sociedade romana 

antiga, em diálogo interdisciplinar com a Arqueologia Clássica, ressaltando a importância 

das fontes epigráficas para a historiografia e para compreender as subjetividades. Isso se 

fez possível porque o diálogo entre Arqueologia e História nos permite uma aproximação 

com o cotidiano desses agentes sociais, e não somente retratá-los com base na visão de 

uma elite dominante. A monografia divide-se em três capitulos: o primeiro traz um balanço 

historiográfico sobre conceitos e temas pertinentes à pesquisa, com Arqueologia Clássica, 

ciclo da vida, família e escravidão na Roma Antiga, apresentando como a pesquisa se 



diferencia ou se aproxima das abordagens discutidas e o que ela tem de contribuição para 

esses debates dentro da historiografia. No segundo capítulo, há uma discussão sobre a 

importância da área de estudos epigráficos – sobretudo a epigrafia funerária, da qual fazem 

parte as fontes da monografia – para a produção historiográfica sobre a antiguidade 

romana; isto posto, explica-se a metodologia adotada para análise das fontes, da qual faz 

parte a catalogação e descrição das mesmas ao final do capítulo. No terceiro e último 

capítulo, articulamos a interpretação das lápides catalogadas com as discussões 

historiográficas realizadas ao longo do primeiro e do segundo capítulo, apresentando como 

conclusão a contribuição do estudo desses epitáfios para os conceitos estudados 

anteriormente, e ressaltando os objetivos da pesquisa de fortalecer o diálogo entre 

Arquelogia e História (no caso, por meio da epigrafia). 

A realização de leituras bibliográficas sobre temas como epigrafia, família na Roma 

Antiga e escravidão/liberdade foi fundamental para nortear o olhar historiográfico da 

pesquisa. Uma das principais influências da monografia está na historiadora Renata Senna 

Garraffoni
47

, no livro Gladiadores na Roma Antiga: dos combates às paixões cotidianas, 

fruto de sua tese de doutorado. A autora afirma que os historiadores necessitam produzir 

interpretações de cotidiano e de dia a dia que sejam mais dinâmicas, e que valorizem a 

pluralidade dos sujeitos. Esta abordagem proposta por Garraffoni sugere uma 

desconstrução dos jogos anfiteatrais pautados na tradicional ideia da “plebe ociosa” e 

ansiosa por diversão, bem como de compreendê-los apenas como uma demonstração do 

poder político do imperador. A epigrafia colabora para essa possibilidade, pois é uma 

maneira distinta de representação (ou de autorrepresentação) dos membros da sociedade 

romana antiga, revelando suas ações históricas, seus sentimentos, desejos, relações 

interpessoais, emoções e, enfim, subjetividades.  

Essa monografia avança no sentido de ressaltar a importância de retratar os 

espetáculos anfiteatrais com um viés cultural e social, levando em consideração não o que 

as fontes oficiais (repletas de julgamentos morais de uma elite) narraram sobre tais eventos 

históricos e seus personagens (como gladiadores e escravos), mas sim entender que os 

personagens envolvidos nos jogos eram dotados de vivência e agência histórica, não sendo 

definidos somente pelas suas relações com os anfiteatros, seja em sua organização (no caso 

da elite) ou em suas experiências de combate (no caso dos gladiadores). Neste caso, o foco 

se dá em suas memórias familiares e afetivas deixadas pelos epitáfios das lápides, 

revelando subjetividades e vivências desses personagens. 

Outra discussão bibliográfica foi essencial para o desenvolvimento das etapas da 

pesquisa: ao se estudar as relações familiares – pensando no termo de modo bem amplo –, 

deve-se ter em mente o cuidado para não se cometer uma série de anacronismos ao utilizar 

este conceito, buscando um referencial teórico para isto. Destaco aqui Mary Harlow e Ray 

Laurence
48

, cujo conceito de ciclo da vida é fundamental para a compreensão da estrutura 

familiar romana, analisando as expectativas familiares e sociais de cada fase da vida do 

cidadão romano, bem como de cada papel na família. Os epitáfios possuem uma 

diversidade de personagens que são, em sua maioria, libertos e escravos. Assim, faz-se 

necessário também revisar e discutir como estas posições sociais, que são conceitos 

construídos por uma sociedade, já foram abordados e estudados pela historiografia, e de 

que modo a pesquisa, com o estudo das fontes, pôde repensar e inovar essas concepções. 
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Uma abordagem sobre escravidão e liberdade no mundo antigo que dialoga com o 

posicionamento adotado pela pesquisa é o de Geza Alföldy, em História social de Roma
49

.  

O historiador interpreta a sociedade romana não como dividida entre classes (pois 

esse seria um conceito anacrônico), mas sim entre estamentos. Ele procura, em sua obra, 

privilegiar a agência social dos escravos e as suas diversas possibilidades de vida, de 

liberdade e de ascensão, compreendendo, ainda que de um ponto de vista econômico, a 

escravidão como um conceito não-homogêneo, com diversas possibilidades e situações. 

Como escravos e libertos são os personagens majoritários presentes nos epitáfios das 

lápides de regiões anfiteatrais contempladas pela pesquisa, esta oferece o deslocamento 

para uma possibilidade de análise que não se paute apenas em aspectos econômicos para 

retratá-los enquanto agentes históricos, mas também na construção da memória e de 

relações interpessoais. Não buscamos aqui definir o que era ser escravo ou liberto, mas 

sim valorizar, mesmo que eles fossem oprimidos e em condições jurídicas inferiores a 

cidadãos, suas sociabilidades, vivências e agências, que não podem ser ignoradas pela 

historiografia. O escravo, por meio do estudo dessas lápides, deixa de ser “coisificado”; as 

lápides e a epigrafia são, portanto, uma ferramenta importante para se realizar uma 

historiografia da escravidão nesse período que não se paute apenas em determinações 

estritamente econômicas e opressivas dadas pelas elites dominantes da época. 

A metodologia adotada para a análise das fontes se pautou na catalogação descritiva 

das lápides com base em seus aspectos gerais (materialidade e o conteúdo de seus 

epitáfios). Em seguida, fez-se necessária uma categorização pelo grau de parentesco entre 

os personagens dos epitáfios, e pela posição social dos mesmos (se eram da elite local, 

gladiadores ou outro tipo de escravos). É possível, assim, aferir que tipos de relações 

surgem e a qual camada social pertencem, e aprofundar, posteriormente, uma análise mais 

específica sobre como família, memória e sentimentos estão presentes nos epitáfios. 

Portanto, nessa segunda etapa metodológica, foquei nas especificidades das fontes; são 

discutidas as identidades e as individualidades que estão presentes em cada lápide, 

destacando de que modo a agência cultural e social de cada personagem se faz presente na 

memória construída. 

Passada essa apresentação da metodologia adotada, trarei agora os resultados 

obtidos por ela de acordo com o objetivo inicial, de buscar um olhar plural para aquela 

sociedade por meio de fontes epigráficas (no caso em questão, as lápides). No estudo das 

fontes, o primeiro fator a chamar atenção foi o fato de que a maioria das lápides estudadas 

foi feita por mulheres para seus entes falecidos. É possível, por meio das lápides, dar voz 

às mulheres na sociedade romana, já que estas estão construindo uma memória que está 

relacionada às suas vivências e experiências em sociedade. Vejamos como exemplo essa 

lápide
50

, datada do século I: 

 

Em memória à Flávia Atheniadi, 

 a encantadora filha de 

Appia Iustina e Flavius Augustalis, liberto e tabelião. 

 

 

 O dedicante principal (um contador liberto imperial, Flavius Augustalis), 

juntamente a sua esposa, Appia Iústina, dedica uma memória póstuma à filha do casal, 

Fláviae Athenaidi, a qual se referenciam carinhosamente como “encantadora filha”. É 
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interessante observarmos que, apesar de o financiador ser o contador e liberto Flavius 

Augustalis, sua esposa se fez presente prestando homenagem à sua filha neste epitáfio meio 

desse epitáfio, demonstrando a importância do papel da mulher neste núcleo familiar. 

Além disso, a referência sentimental à filha nos faz pensar sobre a importância desta filha 

para o casal, contrariando abordagens que tragam a indiferença nas famílias da 

antiguidade, ou mesmo uma predileção absoluta aos filhos homens, perspectiva que 

desmerece a importância das meninas nas famílias. 

Outro resultando fundamental da análise das fontes foi a percepção de que a maior 

parte das lápides selecionadas dos catálogos se refere aos gladiadores, e não à elite 

organizadora dos espetáculos – que certamente possuíam melhores condições financeiras 

para custear uma lápide, o que levanta um questionamento interessante sobre a importância 

da memória póstuma para os gladiadores e seus familiares. Chamou a atenção o fato de que 

a maior parte das lápides, como citado anteriormente, são de esposas para seus falecidos 

maridos; é constante e recorrente os epitáfios terem como dedicantes as mulheres que 

foram companheiras dos gladiadores, o que pode ajudar a enxergá-los para além da 

clássica figura estereotipada de um homem rude, violento, guerreiro e bárbaro. 

Chama a atenção também, por meio da epigrafia, dois pontos fundamentais para se 

compreender as relações familiares no mundo romano antigo: é perceptível que todas as 

lápides da pesquisa centram a construção de memória na família nuclear (cônjuges, mães, 

pais, filhos e filhas), dado que, como já expuseram Saller & Shaw
51

 ao estudarem epigrafia 

funerária, contrasta com a ideia da época de que o conceito de família era o de uma família 

estendida (envolvendo todos os parentes com igual importância, como tios e sobrinhos). O 

estudo das lápides funerárias, portanto, colabora para uma análise das relações familiares 

na sociedade romana antiga que não se paute somente nas fontes legislativas ou literárias. 

Assim, apresenta uma análise mais cotidiana e possivelmente mais prática do que era a 

família na antiguidade romana.  

Na historiografia, muito se propagou, pelas ideias de Philipe Ariès
52

, a ideia de 

“indiferença” nos períodos antigo e medieval sobre a infância e a vida em família. A carga 

de sentimento nas memórias deixadas pelas lápides nos faz pensar que, apesar da alta 

mortalidade e das expectativas rígidas de gênero, essa indiferença estava longe de poder 

ser generalizada como um fato. A lápide
53

 abaixo, por exemplo, foi dedicada pela filha, 

sem nome citado, ao pai Claius Iulius Iucundus, gladiador essedarius morto aos 25 anos, o 

que indica que a filha é uma criança de cerca de 10 anos de idade, o que nos faz repensar o 

papel social da infância no mundo romano antigo, buscando outras alternativas de análise 

que também fujam à tradicional ideia de abandono, trato violento ou indiferença por parte 

dos pais: 

 

Caius Iulius, gladiador essedarius, 

 Viveu 25 anos 

Pai de uma filha. 
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A conclusão obtida pelos resultados das análises foi que a variedade (em gênero e 

posições sociais) de sujeitos e relações expostos pelos epitáfios permite, ao historiador, 

diferenciadas contribuições e questionamentos para os estudos e debates acerca de temas 

da sociedade romana, como: espetáculos anfiteatrais, gladiatura, escravidão, adoção, 

infância, elites locais, cargos públicos, colonização, visão sobre a morte no ciclo da vida, 

escravidão/liberdade e análises de gênero. Foi possível, portanto, demonstrar de que forma 

a epigrafia contribui para desconstruir as visões generalizantes ou estereotipadas sobre os 

personagens envolvidos nos jogos anfiteatrais, auxiliando na construção de novos modelos 

interpretativos, e a importância da expansão desse campo para estudos culturais referentes 

ao período da História Antiga. 
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O trabalho monográfico aqui abordado tem por objetivo apresentar o protagonismo 

do rei aragonês Pedro III, o Grande, dentro do cenário político em fins do século XIII, na 

Península Ibérica e regiões do mar mediterrâneo. A fim de responder ao questionamento de 

como este personagem – tendo como pano de fundo as relações de poder entre a coroa e as 

Cortes catalãs – contribuiu para a construção da história de Aragão e Catalunha, assim 

como com a política peninsular legada aos seus sucessores na coroa.  

A pesquisa teve como ponto de partida a análise da obra de Bernart Desclot 

intitulada Livro do rei Dom Pedro
54

, objetivando identificar as relações e influências entre 

corpos políticos na Península Ibérica da última metade do século XIII, através do governo 

de Pedro III de Aragão. Contudo, ao longo da investigação as ramificações apresentadas 

conduziram nossa pesquisa a uma nova problemática, que consistia em identificar o 

protagonismo de Pedro III, cujo governo rendera tensões entre o monarca e seus nobres, 

criando condições significativas para o desenvolvimento das Cortes catalã-aragonesas, 

assim como o desenvolvimento da Catalunha como província independente, o que marcou 

de forma indelével a história da coroa aragonesa e seus territórios anexados.  

Para tanto, em uma abordagem inicial, fez-se necessário a recuperação do recurso 

narrativo como legitimador da memória, como proposto nas reflexões de Hannah Arendt 

acerca da imortalidade dos homens
55

 através do recurso narrativo histórico, ou ainda por 

Le Goff
56

 acerca do papel do historiador, cuja escrita resulta de um ato de escolha com 

objetivos específicos, o que ao longo dos séculos servirá como um legitimador de poder e 

ferramenta política. Neste sentido, marca-se como fio condutor da análise a nova história 

política apresentada pela escola dos Annales
57

 e pelas reflexões teóricas de autores como 

Jacques Julliard
58

, René Remond
59

 e Jacques Le Goff
60

, tais perspectivas possibilitaram 

                                                 
54

 DESCLOT, Bernat. Livro do rei Dom Pedro. Tradução: COSTA, Joao R. dos S. da; e VIANNA, Luciano 

V. São Paulo: Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência “Raimundo Lúlio” (Ramon Llull), 2014. Sendo 

esta uma das Quatro Grandes Crônicas que compõe o conjunto de crônicas medievais da 

Catalunha Além da crônica escrita por Desclot, também compõe este conjunto: o Llibre dels fets (livro dos 

feitos) de autoria de Dom Jaime I de Aragão; a Crônica de Muntaner, escrita por Ramón Muntaner; e a 

Crônica de Pedro, o Cerimonioso. 

55
 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

56
 LE GOFF, Jaques. Documento/Monumento. In: História e Memória. (Tradução) LEITÃO, Bernardo. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 1996. pp. 485-499 

57
 BURKE, Peter. A Escola dos Annales (1929-1989): a revolução francesa da historiografia. (Tradução) 

ODALIA, Nilo. São Paulo: Editora da UNESP, 2010. 

58
 JULLIARD, Jacques. A política. In: História Novas Abordagens. (Org.) LE GOFF, Jacques & NORA, 

Pierre. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979. 

59
 REMOND, René. Por uma História Política. Rio de Janeiro: UFRJ / FGV, 1996. 

60
 LE GOFF, Jacques. A Política: será ainda a ossatura da História?  In: O Maravilhoso e o Cotidiano no 

Ocidente Medieval (1972). Lisboa: Edições 70, 1975. pp. 221-242. 



repensar os argumentos teóricos a cerca da política e das relações de poder existentes entre 

a coroa aragonesa e os demais corpos políticos abordados.  

Com efeito, a compreensão obtida a partir do estudo da crônica de Desclot, 

enquadrado aqui como gênero histórico, extravasa seu termo original, cujo conceito 

compreendia apenas na compilação da narração de acontecimentos em ordem 

cronológica
61

, passando no medievo a preocupação com a forma narrativa e tornando-se 

uma mescla entre historicidade e literatura biográfica. Aliás, tais proposições, 

acompanham as discussões da narrativa histórica como elemento de construção do 

conhecimento histórico, levantadas por José D’Assunção Barros
62

 e Manoel Salgado 

Guimarães
63

, permitindo-nos entender que as contribuições, existentes nos elementos 

cronísticos da obra de Bernat Desclot, possibilitam uma construção do conhecimento 

histórico a partir da narrativa histórica e política da vida de Pedro III. Por fim, o 

aprofundamento da análise e o acesso às fontes cronísticas, nos levou à pesquisa da 

construção de legitimidade régia a partir de referenciais como Jacques Revel
64

, pois, 

entendemos que as principais fontes utilizadas, para o desenvolvimento da dissolução dos 

questionamentos enunciados neste trabalho, tratam-se de textos narrativos que permeiam o 

gênero biográfico.  

Em grande medida tal inspiração parte do trabalho de Le Goff
65

, que nos permitiu 

reposicionar a percepção sobre elementos ou documentos tidos como biográficos, e que 

haviam sido utilizados no século XIX e XX de forma rígida, a partir de uma fonte única e 

que desconsiderava as interpretações de seu contexto originador, sem questionamento ou 

sem problematizá-los, impossibilitando a dilação da compreensão dos organismos que 

cercavam o biografado. 

Também foi utilizado como recurso de pesquisa parte da bibliografia a cerca da 

coroa aragonesa, das cortes catalãs e do reinado de Pedro III, a fim de ampliar o 

conhecimento histórico destes elementos, como também permitir a análise crítica das 

fontes abordadas, facilitando desta forma a identificação dos processos políticos e suas 

interações existentes. Destaca-se neste ponto a obra de La Fuente
66

 e José Terrero
67

 que 

nos permitiram a visão clássica e panorâmica da história de Aragão; Andrés Soler
68

, cuja 

obra apresenta, a partir de um discurso diversificado, a história da Coroa de Aragão; 
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Antonio Gudiol
69

, cujo texto permitiu o aprofundamento da simbologia existente nos ritos 

de coroação do rei de Aragão; Luis Felipe Arregui Lucea
70

, Carlos L. Haro
71

 e Estebán 

Sarasa Sánchez
72

, cujas contribuições foram indispensáveis para o entendimento das 

funcionalidades, estruturação e representatividade das Cortes Catalãs; Steven Runciman
73

 

que grandemente influenciou nossa compreensão a cerca das Vésperas Sicilianas - um dos 

pontos centrais do governo de Pedro III –; e finalmente Flocel Sabaté
74

, que através de uma 

discussão atualizada retoma importantes aspectos da economia e política aragonesa. 

A partir desta metodologia, o trabalho foi desenvolvido dividindo-se em quatro 

capítulos, tendo três eixos principais: o primeiro sendo a reflexão da narrativa como 

elemento de construção do conhecimento histórico; o segundo, correspondendo aos 

capítulos II e III, sendo caracterizado pela abordagem e exercício do reinado de Pedro III; e 

o terceiro sendo a análise das relações entre o monarca e os corpos políticos aragoneses. 

 Assim, no primeiro capítulo, lançamos mão da reflexão acerca da importância da 

narrativa histórica e da biografia histórica, como elementos de construção do conhecimento 

histórico e problema historiográfico, respectivamente. Tais considerações foram 

necessárias por entendermos que, estas reflexões, corroboram para a análise da crônica de 

Desclot, pois, acreditamos estar ela relacionada aos dois gêneros enunciados. E que ao 

longo da pesquisa congregaram em uma análise, além da fonte primária, outras fontes
75

, 

constituindo um corpus documental, abordados nos capítulos subsequentes e que 

possibilitaram o entendimento das relações políticas existentes no recorte proposto, assim 

como, nos permite um vislumbre da sociedade em que reinou Pedro III e como tal 

personagem se mescla à história de Aragão e Catalunha.  

No segundo capítulo, realizamos primeiramente a recuperação do contexto histórico 

em que nasce a coroa de Aragão por identificarmos que os processos históricos, nos quais 

se desenrola o reinado de Pedro III, estão ligados de forma bastante direta aos processos 

político-culturais decorrentes do surgimento da coroa aragonesa. O nascimento do reino 

aragonês, tendo como limite territorial os reinos de Navarra, o império Almoravide, o reino 

de Castela e o reino Franco, impulsiona no início do século XII a união entre Aragão e 
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Catalunha. Em um primeiro momento, tal configuração será determinante para a formação 

social e cultural do reino, em um segundo momento (durante o século XIII e XIV), se 

apresentará como um fator decisivo para o avanço da coroa aragonesa sobre o mar 

Mediterrâneo. Desta forma, na sequência do capítulo, é apresentada a transição do infante 

D. Pedro a Pedro III de Aragão, o Grande, rei de Aragão e Conde da Catalunha. Tal 

processo se torna importante para a compreensão da política de governo de Pedro III, que 

se manifesta desde a posse como conde de Barcelona aos 11 anos e sua nomeação como 

procurador geral da Catalunha em 1257. Por fim, neste primeiro capítulo entra em cena o 

embate entre o poder eclesiástico e secular, que imprime característica ao século XIII, não 

somente de Aragão como também de toda a Europa, servindo a seu tempo, como o grande 

pano de fundo para as inter-relações dos reinos ibéricos, como também para a formação da 

coroa Catalã-aragonesa durante o reinado de Pedro III.   

Já no terceiro capítulo, perpassamos o reinado de Pedro III, o Grande, no período 

imediato à sua coroação em 1276, até o fim de seu reinado em 1285. No capítulo mais 

extenso deste trabalho, procuramos apresentar as batalhas travadas por Pedro III no plano 

interior e exterior da coroa. É neste capítulo que evidenciamos as duas representações mais 

marcantes, utilizadas por muitos estudiosos do governo de Pedro III: o envolvimento nas 

Vésperas Sicilianas e a excomunhão papal. Com efeito, após nossa pesquisa, podemos 

observar que todos os demais eventos ligados ao reinado de Pedro III, decorrem, em 

grande medida, do envolvimento de dom Pedro nas Vésperas Sicilianas, seja como 

consequência ou como causa. A exemplo disso, a decisão do auxílio aos sicilianos e a 

consequente entronização de Pedro como rei da Sicília, possibilitando ao monarca 

consolidar parte de seu projeto de expansão pelo Mar Mediterrâneo, mas também a sua 

conseguinte excomunhão pelo papa Marinho IV opositor do levante siciliano e partidário 

de Carlos d’Anjou, então rei da Sicília. Esta manobra de Pedro III irá gerar consequências 

marcantes para todo o território da coroa aragonesa; carente de financiamento para dar 

sequência à sua empresa sobre o Mediterrâneo, na guerra contra o rei angevino, Pedro III 

recorre aos nobres catalães e às cortes catalã-aragonesas, resultando na consagração das 

Cortes Gerais como legitimadores dos direitos individuais do reino e moderadores do 

poder monárquico de Aragão, até meados do século XV.  É possível entrevermos neste 

contexto o estabelecimento de uma cultura independentista dos nobres catalães em relação 

ao seu rei aragonês, indo na contra mão dos regimes monárquicos do porvir. A dinâmica 

política desenvolvida no governo de Pedro III de Aragão irá transbordar o seu reinado e 

atingirá seus sucessores, que darão continuidade, no final do século XIII e início do século 

XIV, à política expansionista herdada de Pedro III e Jaime I, como também a questão 

jurídica proveniente das cortes.   

Por fim, no quarto e último capítulo, é apresentado o relacionamento de Pedro III, 

sua nobreza e as cortes [de uma forma amplificada ao que diz respeito às cortes de Aragão, 

Catalunha e Valência]. Neste capítulo, não se primou pelo enfoque da análise individual 

das três cortes pertencentes à coroa, mas sim das Cortes Gerais (que reunia os três reinos) 

como corpo político, quando necessário, pinçamos eventos pontuais em relação às cortes 

particulares, para referenciar uma experiência relevante entre Pedro III e seus membros.  

Neste sentido, a evolução das Cortes ocorridas durante o governo de Pedro III, mais 

notadamente a Corte Geral de 1283, deixa à história catalã um modelo jurisprudencial que 

irá servir de base para as diputaciones aragonesas (dos reinos de Valencia, Catalunha e 

Aragão, consideradas a evolução das Cortes) que irá resultar na Generalitat de Catalunya, 

conhecido como sistema institucional organizado politicamente autônomo, presente ainda 

hoje no território outrora pertencente a coroa aragonesa. 

Enfim, a pesquisa aqui referida nos levou a conclusão de que as relações de poder, 

no cenário abordado, correspondem ao grau de influência a que um corpo político pode 



submeter o outro, não sendo situações estanques, podendo-se inverter tal influência ou 

poder de acordo com a resultante de uma negociação ou situação engendrada por um dos 

elementos. É sob este prisma que identificamos as relações de Pedro III e as cortes catalãs, 

e cujo protagonismo do monarca resulta em uma integração jurídica da Catalunha. 

Resultado este, proveniente das negociações entre o rei e as Cortes, a fim de aplacar as 

tensões emergentes no decorrer do governo de Pedro III, o Grande, e até mesmo de 

episódios que antecedem seu governo. Finalmente cabe destacar o caráter legitimador da 

crônica de Desclot, do reinado de Pedro III e de seu protagonismo como monarca de 

Aragão, tanto no âmbito militar, quanto sucessório, configurando-se instrumento de 

validação de seu governo expansionista e seu papel essencial na história jurídica da 

Catalunha. 
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A partir do estudo do contexto sociopolítico e da presença do Iluminismo em 

Portugal, discutimos a educação de meninos nobres, em Portugal, na segunda metade do 

século XVIII, com o objetivo de investigar a concepção de educação para a formação da 

nobreza portuguesa naquele contexto. Para isso, foram analisadas duas fontes primárias: 

Cartas sobre a educação da mocidade (1759), obra escrita por Antonio Nunes Ribeiro 

Sanches, e os Estatutos do Real Colégio de Nobres (1761). 

Ulrich Im Hof assegura que, no século XVIII, se sonhava com um mundo melhor e 

desejava-se construí-lo através de reformas, sobretudo no aspecto político e religioso. A 

reforma educacional estava incluída e era permeada pelas melhorias nas áreas apontadas 

acima, pois se pretendia criar um homem renovado e melhor, virtuoso; a educação 

transmitiria os novos valores e conhecimentos necessários. O mesmo Im Hof, nesse 

sentido, alude a diversas reformas de cunho educacional no contexto do Iluminismo. 

Como herança da Reforma e Contra-Reforma o Iluminismo recebeu, 

principalmente dos protestantes, a valorização da alfabetização. No protestantismo, o 

ensino era apreciado principalmente para a aprendizagem do catecismo, para que o 

conhecimento bíblico não ficasse retido exclusivamente nas mãos de pastores letrados. Os 

iluministas, porém, almejavam a difusão de outro tipo de conhecimento, inclusive às 

camadas populares, direcionado a uma melhora na sociedade, sendo a reforma das escolas 

e a erradicação do analfabetismo uma tarefa essencial a eles. Todos deviam ter uma 

formação a fim de se tornarem úteis ao Estado e à sociedade: no caso dos camponeses, por 

exemplo, deviam aprender a ler e serem incentivados à leitura de cartilhas para o 

desenvolvimento da agricultura e de uma economia doméstica e nunca incitados para que 

questionassem a ordem estabelecida. Ainda segundo Im Hof, o Iluminismo descobriu o 

povo e o integrou ao mundo burguês. Em relação à educação de nobres e burgueses, ela 

devia se voltar para que tais indivíduos fossem úteis ao Estado, desenvolvendo virtudes e 

patriotismo (transmitido, também, às camadas populares) e para que estivessem dispostos, 

desinteressadamente, ao bem comum.
76

 

Portugal não ficou à margem desta tendência geral, como mostram as reformas 

educacionais ocorridas no ensino das primeiras letras (1759) e no ensino universitário 

(1772). Carlota Boto destaca que as reformas pombalinas na educação tinham como 

objetivo formar súditos esclarecidos e reformar e fortalecer o Estado, que selecionava e 

fiscalizava professores, bem como as matérias a serem lecionadas.
77

 O novo modelo 

português de escola estatal teve início com o Alvará Régio de 28 de junho de 1759, 

implementando a Reforma dos Estudos Menores (primeiras letras) e extinguindo as escolas 

jesuítas. Em 1772, ocorreu a reforma dos estudos maiores ou da Universidade de Coimbra, 

o que a autora aponta como um segundo momento das reformas. As mudanças na 

Universidade ocorreram após a publicação do Compêndio Histórico da Universidade de 

Coimbra (1771), no qual a atuação dos jesuítas era severamente criticada e eram 

apontadas as transformações imprescindíveis a serem feitas nos cursos jurídicos e de 

Medicina, considerados atrasados e inadequados. Por fim, aponta Boto: “Reformar os 

estudos universitários – bem como reformar a instrução de primeiras letras e secundária – 
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era o passaporte para a reforma do Estado; um Estado que se pretendia incluído em seu 

tempo – competitivo e potente”.
78

 

Observamos, então, que Portugal estava inserido no contexto de transformações do 

Iluminismo e que as mudanças no âmbito educacional se direcionavam para uma reforma, 

também, no âmbito do Estado. A educação serviria, sobretudo, para formar súditos 

adequados aos interesses estatais, não aos individuais. 

Francisco J. C. Falcon, em seu livro Iluminismo, chama a atenção para a 

superficialidade de se entender o Iluminismo como uma simples “causa” da Revolução 

Francesa. Considera a atualidade do Iluminismo, por trazer diversos debates e posições, e 

afirma que somos herdeiros de tal movimento, tanto no estilo de pensamento, ou seja, na 

crença que temos na verdade “única e indiscutível” da ciência, quanto na realidade política, 

demonstrada pelo autoritarismo e elitismo, avesso à participação popular.
79

 Por sua vez, 

Jorge Grespan, em Repensando a Revolução Francesa, apesar de olhar para a ligação 

entre essa revolução e o Iluminismo, ressalta que não considera que aquele “movimento de 

ideias” tenha sido mera “elaboração teórica” daquele “movimento prático”. Grespan 

também aponta como mal-entendida, a ideia de que o Iluminismo almejava ao 

conhecimento total, pois, na verdade, ele defendia o direito à dúvida e à crítica. Para ele, o 

conceito iluminista de razão era distinto do racionalismo cartesiano, valorizando a 

experiência, os sentidos e os sentimentos. Grespan também chama a atenção para a 

diversidade de pensamento dentro do Iluminismo, um “movimento de ideias” com 

capacidade de autocrítica e revolucionário, por ser contestável e mutável. O autor afirma 

ainda que na Inglaterra revolucionária do século XVII (Revolução Puritana, 1640, e 

Revolução Gloriosa, 1688) surgiu um pensamento crítico, que refutava e recusava o 

Absolutismo monárquico e que influenciou de forma decisiva o setecentos na Europa.
80

 

Deixando a relação entre Iluminismo e Revolução para um segundo plano, Ulrich 

Im Hof preocupa-se com o advento do Iluminismo em diversos países da Europa. Em A 

Europa no século das Luzes, afirma que, a partir do Iluminismo, com figuras como 

Voltaire, Fergusson e Iselin, passou a haver uma visão de História calcada no progresso; 

para ele, o Iluminismo foi uma reação ao Barroco, à Ortodoxia e à Contra-Reforma. Em 

relação ao nosso interesse de pesquisa, é importante mencionar que Im Hof afirma que, na 

Espanha, apesar de considerada atrasada, podem ser encontrados importantes nomes do 

Iluminismo e tentativas de reforma por homens inteligentes que detinham cargos 

administrativos na monarquia Bourbon, e que, em Portugal, o Iluminismo se propagou 

através da figura de Marquês de Pombal.
81

 Nesse caso em particular, o texto de Kenneth 

Maxwell sobre o Marquês de Pombal revela importantes aspectos para o nosso estudo. 

Kenneth Maxwell parte da ambiguidade da figura de Pombal, e apresenta algumas 

discussões sobre ele. Comenta que os ingleses não viam Pombal com bons olhos, que os 

culpava por problemas em Portugal. O Marquês, apesar de ser considerado por seus 

detratores pessoais de limitado esclarecimento e tirano – um governante despótico –, foi 

tido por alguns historiadores portugueses do século XIX como a “personificação do 

espírito das luzes”, de um despotismo racional para enfraquecer o poder da nobreza, dos 

ingleses e dos jesuítas. Foi atacado e aprovado pelas mudanças que realizou. O período 

pombalino aparece, assim, como uma justaposição de ideias de progresso e de atraso, com 
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as de iluminismo e despotismo. Para Maxwell, Pombal foi um tirano que atingiu seus 

objetivos.
82

 

Acerca da posição de Portugal na Europa, além do texto de Ulrich Im Hof, acima 

indicado, Maria do Rosário Themudo Barata, preocupando-se em apresentar informações 

sobre a relação de Portugal com a Europa Moderna, levando em conta o Brasil e o mundo 

ultramarino, comenta que Portugal foi uma das primeiras nações a formar um Estado, 

exportando seu modelo organizacional. Porém, com a perda de poder no fim da Dinastia de 

Avis, as fronteiras terrestre e marítima passam a ser dominadas pela Espanha. A autora 

também comenta sobre o reinado absolutista de “feição paternalista” de D. João V, tido 

como a “época áurea” do absolutismo português, em que as riquezas ultramarinas, 

inclusive o ouro brasileiro, foram utilizadas no mecenato. Nesse reinado, reassumiu-se a 

neutralidade portuguesa nas questões europeias – a qual desejava aliar à fidelidade à 

Inglaterra – significando, naquele contexto, independência e a garantia do Atlântico. Seu 

filho, D. José, prosseguiu com tal política, o que não significou, no entanto, que Portugal 

não tenha enfrentado guerras. Maria do Rosário T. Barata ressalta que, com D. José I e o 

Marquês de Pombal, o poder do Estado ficou mais forte, cortando-se relações com a Santa 

Sé, em 1760, “pelas razões do poder iluminista”.
83

 

Especificamente em relação à educação, transformações na sua concepção estavam 

ocorrendo em toda a Europa. Como exemplo, temos a educação de Ferdinando de Parma
84

, 

“um príncipe iluminista”, filho de Filipe e de Luisa Elisabetta, e neto, por parte de mãe, de 

Luís XV e, por parte de pai, de Filipe V, rei da Espanha. Os pais de Ferdinando 

fortaleceram o Estado através da criação de escolas públicas, da apreensão dos bens e da 

supressão dos tribunais da Igreja católica. Por admirarem os enciclopedistas, resolveram 

educar Ferdinando com princípios iluministas, colocando-o sob tutela e ensino de Auguste 

de Keralio e de Etienne de Condillac, além de pensadores como os padres filósofos 

Jacquier e Le Seur e do abade Millto, historiador e posteriormente acadêmico. A educação 

desse jovem, abordada por Elisabeth Badinter, mostra-se um desafio, sendo ele 

supersticioso e com ideais próximos aos dos camponeses de Parma, além de afeito a 

paixões libertinas, algo de que seus tutores tentaram afastá-lo. Por fim, quando governante, 

Ferdinando restabeleceu os tribunais da Inquisição e se submeteu ao Papa, apesar de 

preservar, oriundo de sua educação, o gosto pelas ciências e um censo de justiça. Elisabeth 

Badinter expõe o contraditório príncipe como “a conjunção de uma religiosidade atrasada 

com uma cultura sofisticada”, apesar de ter dado mais atenção ao aspecto religioso e se 

sentido culpado por isso.
85

 

Com estas leituras, pudemos contextualizar nosso objeto – a educação de meninos 

nobres em Portugal – e a nossa discussão, na medida que o século XVIII está caracterizado 

pela ocorrência de diversas mudanças políticas e sociais. Especificamente em relação à 

área educacional, Tereza Fachada Levy Cardoso, destaca uma situação que demonstra a 

importância dessa área para a o Estado português; ou seja, 
A própria cronologia das reformas da educação promovidas na 

Europa nos sugere a possibilidade de o governo português ter-se 

antecipado a outros países europeus, ao implantar a educação 
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pública como dever do Estado: Portugal, 1759; Prússia, 1763; 

Saxônia, 1773; Polônia, 1773; Rússia, 1773 e Áustria, 1774. 

Desse modo, tanto no aspecto de promover as reformas no 

Estado relativas à educação quanto na questão da implantação do 

ensino público gratuito, que passou a patrocinar, a monarquia lusa 

passou à ação, enquanto na França, por exemplo, os debates 

sobre o tema ainda se desenrolavam.86 

 

Nosso trabalho de pesquisa constou, basicamente, na realização da leitura e análise 

comparativa entre as Cartas sobre a educação da mocidade
87

 e os Estatutos do Real 

Colégio de Nobres (publicados em 1761)
88

, que demonstram, de certo modo, a presença 

das ideias apresentadas por Sanches no contexto das reformas educacionais em Portugal. 

Para além da comparação entre os mencionados documentos, analisamos a 

concepção de educação que estava sendo proposta no século XVIII em Portugal. Para 

tanto, nos aproximamos de uma proposta metodológica que, conforme Marcos Antônio 

Lopes, pretende tornar a história “verdadeiramente histórica”, através de uma criticidade 

que adentre os propósitos dos textos antigos, compreendendo o sentido do pensamento 

político em harmonia com o seu “mundo histórico” (contexto), integrando texto e contexto 

para uma interpretação histórica adequada. Quentin Skinner foi um dos expoentes desta 

metodologia e, além do entendimento do contexto sociopolítico, destaca a importância do 

conhecimento da trajetória de vida dos autores, atentando para as pequenas diferenças em 

seus textos e o diálogo com a tradição intelectual anterior e contemporânea.
89

 

Ao utilizar tal metodologia para o estudo da educação de meninos nobres em 

Portugal do setecentos, entende-se que a situação sociopolítica, marcada pela 

especificidade do Iluminismo português e a laicização do ensino, sem o abandono total de 

valores cristãos, mas sem o controle dos jesuítas, nos ajudará a compreender o significado 

de “educação” para aquele contexto, especialmente no que se refere para quem ela seria 

dirigida. 

As Cartas sobre a educação da mocidade foram escritas por Antonio Nunes 

Ribeiro Sanches e dirigidas ao Monsenhor Pedro da Costa de Almeida Salema. Nas 

Cartas, Ribeiro Sanches apresenta uma história do ensino e da pedagogia na Europa desde 

o início do cristianismo, com o objetivo de justificar uma educação sob a guarda do 

Estado: defendia a laicização do ensino e da sociedade. Em sua escrita, observa-se a 

influência do newtonianismo e de Locke e Fleury.
90

 Propunha uma modificação nos 

hábitos sociais da nobreza, com o enfoque na instrução, na tolerância e na utilidade 

pública. Apesar de propor mudanças no sistema educacional, não defendia uma educação 
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universal, para que não houvesse estímulos de migração para as cidades, despovoando o 

campo. 

Os Estatutos do Real Colégio de Nobres, documento assinado pelo rei Dom José e 

pelo Secretário de Estado do Reino, regulava o funcionamento do referido 

estabelecimento, no qual seriam educados “cem Porcionistas” (alunos), que deveriam ficar 

sob a tutela e proteção do rei. Sobre as obrigações religiosas, observa-se que os valores 

cristãos são cultivados e os alunos devem assistir a missas, por exemplo, mas em horas 

determinadas e depois voltando às obrigações civis. É interessante notar que o Reitor do 

Colégio deve tutelar os colegiais, mas não pode fazer mudanças no Colégio sem 

autorização do rei. Basicamente, os Estatutos tratam das obrigações dos colegiais em 

relação à religião, além de como devem ser escolhidos e quais os deveres do Reitor, Vice-

Reitor, Prefeito, Vice-Prefeito, Colegiais (exigências para ingresso no Colégio, vestimenta, 

horas de estudo), dos Professores e dos “familiares” do Colégio, bem como o 

funcionamento e administração da instituição. No Colégio era ensinada a Língua Latina, 

Grego, Francês, Italiano e Inglês, além de Retórica, Poética, Lógica, História, Matemática, 

Arquiteturas Militar e Civil, Desenho, Física, Cavalaria, Esgrima e Dança. 

Ribeiro Sanches tem como maior preocupação uma educação que seja controlada 

pelo Estado, inclusive para os filhos das famílias nobres, o que se daria pela fundação de 

um Colégio específico ou de uma Escola Militar. Os mestres deveriam ser submissos ao 

Estado, atendendo às ordens e vontades do Rei, e não da Igreja. Para corroborar sua 

opinião, Sanches critica o poder dos religiosos sobre a educação dos jovens nobres, pois 

isso possibilitava a influência da Igreja na política e no estado. O autor expõe a 

importância de uma educação de controle estatal para possibilitar o aumento do poder e 

melhor organização do Estado. Nos Colégios deviam se formar os melhores cidadãos, 

preocupados em servir ao monarca. Outra denúncia relevante de Sanches é sobre o 

excessivo poder da nobreza e seus privilégios, também prejudiciais para a formação de um 

Estado racional e forte. 

Os Estatutos do Real Colégio de Nobres representam a apropriação, pelo Estado, de 

algumas ideias expostas por Ribeiro Sanches. Os alunos seriam meninos nobres, que 

estariam sobre tutela direta do Rei, não de um Eclesiástico, ou seja, obedeceriam e seriam 

comandados pelo monarca, mesmo que indiretamente, pois no Colégio haveria um Reitor, 

com subordinados, que deveria satisfações ao governante. As obrigações religiosas não 

seriam deixadas de lado, mas não poderiam interferir nas obrigações civis e prejudicar os 

estudos, uma vez que o maior objetivo era formar os súditos do rei. Nos Estatutos fica 

claro que os colegiais devem ser nobres, estando qualificados com o “Foro de Moço 

Fidalgo”, e que o tratamento entre eles deve ser de equidade, refletida até nas vestimentas, 

que seriam uniformes. A vida dos internos seria regrada, com horários previstos para cada 

atividade. O regramento também é um ponto importante para a formação de bons 

subordinados ao Rei. 

Importante notar que a criação em Portugal de um Colégio de Nobres, considerando 

as observações de Ribeiro Sanches, atendia às novas necessidades dos Estados interessados 

em controlar os processos de formação social de seus súditos. Através do texto de Ribeiro 

Sanches e dos Estatutos, por ele influenciados, percebemos a concepção de educação para 

a formação da nobreza portuguesa na segunda metade do século XVIII. Sanches destaca a 

importância da educação em Colégios para a convivência e trato da vida civil e aponta a 

necessidade de se buscar um ensino adequado à formação completa de nobres 

verdadeiramente úteis ao Estado. Nesse sentido, os Estatutos registram expressamente que 

se esperava um melhor rendimento dos estudantes por intermédio de uma positiva 

emulação: “os referidos estudos se fariam mais férteis quando fossem cultivados em 



Collegios, nos quaes a regularidade das horas, e a virtuosa emulação dos Estudantes 

concorressem para elles se adiantarem nas suas profissões com maior brevidade”.
91

 
  

                                                 
91

  Estatutos, In: op. cit., p. 773-4. 



RESUMOS 

BANCA 2 

  



O PROTAGONISMO FEMININO NA ORGANIZAÇÃO MÉDICO-SOCIAL DE 

PROTEÇÃO À INFÂNCIA E À MATERNIDADE NA CIDADE DE CURITIBA: O 
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A monografia desenvolvida, que se constitui na continuação de pesquisa de 

Iniciação Científica realizada por nós entre 2014 e 2015, teve como objetivo realizar um 

estudo voltado para a investigação do protagonismo feminino, bem como das práticas 

filantrópicas femininas, no processo de organização de uma assistência médica de proteção 

à infância e à maternidade na cidade de Curitiba. Para isso, analisamos do contexto de 

idealização, criação, manutenção e modernização do Hospital das Crianças, atualmente 

conhecido como Hospital Pequeno Príncipe, no período que vai desde 1920 até 1980. 

Desde suas origens, a instituição contou com recursos humanos e financeiros oriundos do 

trabalho voluntário, caritativo e filantrópico realizado por médicos e, principalmente, por 

mulheres das elites e classes médias da cidade. 

Tal problemática de pesquisa se insere e tem seu ponto de partida em uma área 

mais ampla de estudos e discursos filosóficos e historiográficos de gênero que 

especialmente a partir do século XVIII passaram a defender a existência de uma acentuada 

associação entre os conceitos de feminilidade e bondade; associação que encontraria sua 

materialização e expressão máxima nas práticas da caridade e da filantropia modernas. A 

filantropia, prática complexa e multifacetada, fundamentada no trabalho voluntário e 

motivada pelas mais diferentes razões (morais, de reavivamento religioso católico ou 

protestante, referentes ao reformismo social ou a um humanismo racionalista, status de 

classe ou distinção social), é vista hoje por muitos historiadores como um elemento 

importante na vida de mulheres das elites europeias, norte-americanas e latino americanas 

especialmente a partir do século XIX, tornando-se uma ação integrada ao dia-a-dia das 

mesmas. 

 Defendemos que a filantropia foi o caminho pelo qual um bom número de mulheres 

começou a entrar, ainda que de forma tímida e convencional, na esfera da vida pública e 

política das sociedades. A partir das atividades filantrópicas, bem como por meio dos 

compromissos burocráticos e políticos que elas demandavam, algumas mulheres 

começaram a questionar a divisão sexual do trabalho e do poder (político, econômico e 

social), sustentada até fins do século XIX em um sólido sistema de gênero, o patriarcado. 

A filantropia acabou sendo também responsável pela ampliação da autoestima, da 

autoconfiança e da capacidade de agência de muitas mulheres, que começaram a ter acesso 

aos debates sobre os direitos e a responsabilidades civis até então desconhecidas para a 

maioria delas. 

 O estudo sobre a idealização, criação, manutenção e modernização do atual 

Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba se insere profundamente neste quadro teórico e 

historiográfico dos estudos de gênero. A pesquisa buscou então indagar e analisar como se 

operou a participação feminina ao longo da história da instituição no período em questão, 

1920 a 1980. O extenso recorte temporal se justifica pela necessidade de acompanhar a 

trajetória institucional a fim de observarmos de que forma e sob quais características a 

presença feminina se manteve e atuou no cotidiano e na memória do Hospital das Crianças, 

como também a fim de analisar os caminhos percorridos na assistência à infância e à 

maternidade pela instituição. 

O processo histórico de feminilização da filantropia é profundamente marcado pela 

ambiguidade e pela incompreensão. Recebeu críticas da própria historiografia feminista 

consolidada na memória do movimento pelos direitos das mulheres. Até hoje, questiona-se 



o fato de as ações filantrópicas e benemerentes estarem em muito alinhadas à ideologia da 

domesticidade e ao rígido sistema de gênero patriarcal. É verdade que a ideologia da 

domesticidade e os discursos maternalistas restringiram e refrearam as ambições femininas 

do conhecimento, da expressão individual e da ação no mundo público, mas ao mesmo 

tempo, e paradoxalmente, abriram possibilidades e caminhos de participação justamente 

através de um lugar que sempre as ancorou para fora da vida pública e da política: o lugar 

dos cuidados
92

.  

A experiência filantrópica nas sociedades liberais capitalistas está na origem da 

defesa e da mobilização em prol de políticas sociais e do processo de institucionalização da 

questão social que ocorre a partir do final do século XIX nos países europeus, nos Estados 

Unidos e em alguns países da América Latina. O protagonismo social e político de 

mulheres neste processo é analisado por esta pesquisa. As mulheres, na primeira metade do 

século XX, fizeram da assistência social o instrumento de sua agência pública, que 

acontecia por meio do trabalho voluntário e da mobilização social em prol da maternidade 

e da infância, por exemplo. 

Tal processo de institucionalização da questão social, que em muito se relaciona 

com o estabelecimento de diferentes dinâmicas de Estados de Bem-Estar Social, se deve à 

mobilização crescente de homens e mulheres em torno do combate aos problemas e 

desafios causados pelas profundas desigualdades sociais e econômicas do capitalismo 

industrial. O crescimento urbano, as migrações e imigrações de grandes contingentes 

populacionais, a falta de moradias, os quadros devastadores de epidemias, as péssimas 

condições de trabalho, o trabalho feminino e infantil em condições insalubres, o 

pauperismo generalizado, a exploração da prostituição e o abandono das crianças são 

algumas das mazelas que constituem o que convencionalmente se chamou de questão 

social em fins do século XIX e início do XX. 

Com o objetivo geral de compreender as dimensões sociais e políticas da relação 

entre gênero, assistência e benemerência, a partir das ações públicas das mulheres ligadas 

às associações filantrópicas, principalmente no que diz respeito à proteção à infância e à 

maternidade, a monografia foi dividida em três capítulos. 

O capítulo um dedicou-se a uma discussão pormenorizada a respeito da construção 

histórica da associação entre o conceito de feminilidade e bondade, no sentido de 

compreender como a feminilidade foi identificada, por discursos naturalistas e 

maternalistas, com a benevolência, o mundo dos sentimentos e dos cuidados. Refletimos 

também como a materialização e o argumento de legitimação fundamental de tal discurso – 

de ‘feminilização da bondade’ – encontrou amparo histórico nas práticas da filantropia e da 

caridade praticada historicamente por muitas mulheres. Buscamos destacar assim as 

dimensões de poder e de agência que tal identificação com a benevolência conferiu às 

mulheres. 

Abordamos, ainda, as críticas liberais e marxistas acerca das práticas caritativo-

filantrópicas muito presentes no século XIX. Alguns escritores e periodistas, a exemplo de 

Charles Dickens, apesar de reconhecerem as boas intenções e as motivações sinceras 

destas iniciativas, afirmavam que elas criavam um agravamento da humilhação dos pobres, 

bem como certo ressentimento de classe. Segundo a interpretação de Tocqueville, por 

exemplo, a filantropia fomentava a dependência entre os mais pobres. Entre os socialistas e 

comunistas marxistas a crítica assumiu um caráter político muito mais grave, uma vez que 

interpretavam a filantropia como um instrumento das classes proprietárias, detentoras do 

capital, de pacificar e domesticar os trabalhadores, disseminando entre eles valores 
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antirrevolucionários, como a resignação e o conformismo, além de reforçar a hierarquia 

entre ricos e pobres, entre superiores e inferiores.  

As diferenças conceituais entre caridade e filantropia também ganharam espaço no 

primeiro capítulo. A caridade é um conceito que tem sua origem e etimologia em 

concepções cristãs. Dentro da perspectiva religiosa, a caridade seria um dom espiritual 

elevado, de amor a Deus; o “carisma” ou o amor de todos os cristãos, concedido por Deus 

àqueles que o conhecem pela fé, bem como as manifestações exteriores e solidárias, no 

mundo terreno, deste amor/carisma. Já a filantropia é entendida como uma ação mais 

ampla em seu escopo de possibilidades de benemerência, abrangendo desde as antigas 

práticas caritativas religiosas cristãs, até ações de defesa das artes, dos doentes, da cultura, 

dos patrimônios públicos e históricos e, até mesmo, dos animais; utilizando-se para isso, 

muitas vezes, de conhecimentos técnico-científicos. 

As diferenças conceituais entre autonomia e agência, também foram alvo de 

reflexão, no sentido de demonstrarmos como o conceito de autonomia foi profundamente 

relacionado com uma condição humana ideal, utópica e irreal, colocada “fora da história” e 

das subjetividades humanas. Por essa razão, o conceito foi muito criticado por teóricas 

feministas, que acreditam que ele silenciava as hierarquias na distribuição do poder, 

naturalizando o fracasso de mulheres, pobres e de etnias diversas do padrão hegemônico. A 

noção de autonomia é então problematizada e paulatinamente abandonada por feministas 

pós-estruturalistas em benefício da adoção do conceito de agência (agency), a partir de um 

processo de historicização da teoria da prática dos sujeitos. 

No segundo capítulo, contextualizamos a dinâmica de construção de políticas de 

Bem-Estar no Brasil, que ocorrem a partir do primeiro governo Vargas e principalmente no 

Estado-Novo, no que se refere a institucionalização da questão social de modo amplo e da 

institucionalização da proteção à infância e à maternidade em específico. A construção da 

memória da assistência social institucionalizada e sua relação com a inserção de 

sentimentos na política também foram temas debatidos. Enfatizamos em seguida como, 

neste processo, a memória da participação e do protagonismo feminino na organização da 

assistência social e da assistência de proteção à infância e a maternidade sofreu um 

profundo apagamento e silenciamento. A memória da filantropia e da assistência social 

institucionalizada é masculina. Infelizmente, ainda é quase apenas a agência masculina que 

é reconhecida, legitimada e lembrada. Hospitais, escolas, laboratórios, prédios públicos e 

privados e universidades, por exemplo, levam quase sempre o nome de homens
93

.  

Outra questão importante, neste sentido, é que apesar de o amparo à mãe e à 

maternidade figurarem entre uma das principais preocupações institucionais dos governos 

Vargas, a figura da mulher era sobretudo patriótica e instrumental. As políticas públicas e 

programas sociais formulados valorizavam, acima de tudo, a família e a infância, e não a 

mulher
94

. O Estado Novo brasileiro se utilizava habilmente da retórica maternalista, com 

isso, camuflava suas reais pretensões paternalistas, eugênicas e de culto à masculinidade. 

Até mesmo os médicos bebiam de tal ideologia. Mulheres mães e pobres eram dignas de 

piedade, porém não de direitos
95

. 

A atuação da filantropia médica, pautada em princípios técnicos e científicos e na 

proposição de políticas higienistas e maternalistas, no processo de organização da 
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assistência institucionalizada de proteção à infância e à maternidade no Brasil também foi 

abordada neste segundo capítulo. O novo discurso médico-social que começava a se 

estabelecer em fins do século XIX era profilático e preventivo e enfatizava a importância 

da criação de novas especialidades, baseadas em um conhecimento científico específico 

sobre o corpo feminino e da criança, tais como a pediatria, a obstetrícia e a puericultura. 

 Ainda no capítulo dois, dissertamos acerca da história social da infância de modo a 

compreender que o surgimento de uma consciência mais humanitária em relação às 

crianças surgiu apenas a partir do começo do século XVII, junto com as transformações 

sociais e morais que acompanham o desenvolvimento da Modernidade Ocidental
96

. No 

Brasil, é somente a partir do século XIX que começamos a observar a intensificação de um 

processo no qual a família passa a se organizar cada vez mais em torno da criança, que 

passa então a ser objeto de vários tipos de investimento, como o econômico, o afetivo e o 

educativo
97

. Finalmente, ao final do capítulo, contextualizamos a condição de mulheres, 

crianças e médicos na Curitiba do início do século XX, a fim de investigarmos como 

lançaram-se as bases para a organização de uma assistência à saúde da infância e da 

maternidade em uma cidade em vias de modernização e higienização. Insalubridade, 

epidemias, adensamento populacional fomentado pela cada vez maior onda imigratória, 

insuficiência de moradias e de infraestrutura sanitária eram alguns dos problemas 

enfrentados no período e que ocasionavam números assustadores de mortalidade infantil
98

. 

Problemas que foram enfrentados por muitos médicos e, principalmente, mulheres por 

meio da formulação de projetos e inciativas de caráter filantrópico que objetivavam a 

proteção da infância e da maternidade. 

O capítulo três, por fim, teve como objetivo traçar alguns aspectos da história do 

Hospital das Crianças, no período que vai de 1920 a 1980, a fim de detectar, problematizar 

e caracterizar a participação de mulheres e o trabalho feminino nos caminhos percorridos 

pela instituição, desde sua idealização até seus primeiros passos rumo à ampliação e 

modernização das atividades e dos serviços prestados à comunidade. Para isso, analisamos 

três tipos de fontes primárias: publicações veiculadas pela imprensa local (Diário da Tarde 

e Gazeta do Povo, no período que vai de 1917 até 1930), documentação hospitalar – que 

consiste em um Livro Relatório da década de 1940 e o Livro Ata da Associação 

Mantenedora do Hospital, fundada em 1956 em razão de necessidades orçamentárias – e 

uma entrevista realizada por nós com Ety Gonçalves Forte – que assumiu a Associação 

Mantenedora no ano de 1966 e é reconhecida por seu trabalho voluntário em todas as 

memórias oficiais do Hospital (histórico veiculado em endereço eletrônico e edições de 

Livros Comemorativos), bem como entre funcionários, médicos e pacientes, até os dias 

atuais. 

O primeiro tipo de fonte primária foi levantado ainda durante a realização da 

Iniciação Científica por meio da pesquisa e seleção de publicações nos periódicos locais 

Diário da Tarde e Gazeta do Povo, consultados na Divisão de Documentação Paranaense 

da Biblioteca Pública do Paraná. O objetivo da pesquisa com os jornais foi buscar textos 

que abordassem o processo de idealização, construção e criação do Hospital das Crianças, 

bem como reportagens que de alguma forma discutissem ou levantassem temas acerca da 

filantropia feminina e médica, da assistência social e proteção à infância e à maternidade 

em Curitiba, da ideia de benemerência feminina, dos altos índices de mortalidade e 

patologia infantil, etc. Concentramos a pesquisa em torno de publicações do início do 
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século XX, mais especificamente entre 1917 (ano da fundação de uma filial paranaense da 

Cruz Vermelha – o que só foi possível graças à mobilização de um grupo de mulheres 

concentradas principalmente em torno do Grêmio Recreativo e Literário das Violetas, com 

o apoio do Grêmio Bouquet, ambas associações femininas) e 1930 (ano da fundação do 

Hospital das Crianças, resultado de um longo processo de organização e mobilizações 

filantrópicas, comandado por mulheres ligadas à diretoria da Cruz Vermelha Paranaense e 

das elites e classes médias da cidade). 

Foi no periódico Diário da Tarde em que se coletou uma quantidade maior de 

informações sobre mulheres e assistência materno-infantil. Após a leitura e o levantamento 

de fontes nos dois periódicos teve-se a impressão de que a Gazeta do Povo possuía certo 

foco temático mais "político-administrativo-econômico" e masculino, quando comparada 

ao Diário da Tarde, mais opinativo e com uma abordagem mais ampla no que se refere aos 

costumes, à cultura e ao cotidiano da sociedade. Não foram encontrados na Gazeta textos 

que abordavam de maneira mais problematizada a ação benemerente feminina. Salvo 

exceções e de maneira geral, as matérias da Gazeta do Povo diziam respeito a eventos 

específicos, como notícias diversas a respeito da Cruz Vermelha Paranaense e do processo 

de criação do Hospital das Crianças. As matérias incluíam anúncios de festas e eventos 

caritativos a fim de arrecadar fundos para o projeto, notas sobre as reuniões de 

planejamento, a notícia da aquisição do terreno, o processo de construção do edifício, a 

inauguração e o início do funcionamento da instituição. Já no Diário da Tarde, além de 

publicações a respeito destas informações cronológicas, pontuais e pouco analíticas a 

respeito da Cruz Vermelha no Paraná e do Hospital das Crianças, foram encontradas 

também muitas matérias que abordavam diferentes temas relacionados ao comportamento, 

à moral e ao cotidiano com enfoques de gênero. Várias publicações de primeira página 

intituladas "Feminismo" foram encontradas e traziam as mais variadas discussões, tais 

como direitos políticos para mulheres, moda/vestuário feminino, os diretos da mulher 

dentro do casamento e no trabalho, o feminismo na Guerra, e, finalmente, a caridade e o 

maternalismo, apresentados como os maiores valores morais femininos para a época
99

.  

A mobilização em torno da criação de um necessário Hospital das Crianças em 

Curitiba esteve presente nas matérias de ambos os jornais ao longo de toda a década de 

1920, com recorrentes apelos à população para que auxiliasse o projeto. Em ambos os 

periódicos, é nítida a percepção dos jornalistas de que a função social da assistência, que 

deveria ser assumida ou pelo menos auxiliada e subvencionada pelo Estado, estava sendo 

exercida de fato e sobretudo por organizações caritativo-filantrópicas privadas e 

autônomas. Neste contexto, os médicos e as mulheres ganham na imprensa local grande 

destaque, reconhecimento e elogios por suas iniciativas benemerentes
100

. 

O segundo tipo de fonte refere-se à documentação disponível na instituição 

hospitalar. O Hospital não possui um departamento específico de documentação histórica, 

por isso as fontes disponíveis referentes ao período do estudo foram recolhidas e 

pesquisadas internamente por funcionários e somente depois liberadas para visualização, 

após aprovação da diretoria. Infelizmente, em razão das sucessivas trocas de diretoria 

(públicas e particulares), muitos documentos e registros se perderam. Tivemos acesso 

somente a dois materiais: o Livro Relatório da década de 1940, redigido em 1951 pelo Dr. 

Haroldo Beltrão, que foi diretor da instituição durante os 12 anos anteriores; e o Livro Ata 

da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro, no período que vai de 

1956 a 1966, ano de posse de Ety Forte na diretoria da Associação. 
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O Livro Relatório da década de 1940 é uma descrição técnica detalhada da situação 

e das atividades do Hospital neste período. Observa-se pelo movimento de entrada de 

pacientes na instituição que o Hospital passou a atender crianças de todas as regiões do 

interior do Estado. A percepção do Hospital como um órgão de saúde pública consolidado 

se faz muito presente e há o claro desejo em se acompanhar os progressos da medicina. O 

equilíbrio financeiro mostra-se um desafio constante.  A análise do Livro Ata da 

Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro evidencia o propósito da 

entidade em atuar no apoio financeiro ao Hospital e novamente reflete a ampla presença 

feminina na história – agora na manutenção – do Hospital das Crianças. O caráter 

filantrópico que norteou a atuação da Associação, que atuou exclusivamente com o fim de 

beneficiar a instituição hospitalar e suas crianças; e jamais em benefício próprio ou de 

interesses pessoais de seus membros também é percebido constantemente nos debates 

transcritos nas atas. A Associação Mantenedora – para a qual a figura de Ety Gonçalves 

Forte é tão cara – marca novamente a participação da população e das mulheres na 

manutenção e modernização de uma instituição paranaense reconhecida hoje até mesmo 

internacionalmente. 

A entrevista com Ety Gonçalves Forte (que nasceu em São Paulo em 1938 e 

dedicou sua vida ao trabalho voluntário) se realizou de forma bastante espontânea, sendo 

priorizado sempre o relato pessoal e os acontecimentos e impressões que ela se dispunha a 

nos contar acerca de sua trajetória de vida e junto à história do Hospital. A partir de sua 

narrativa sobre si mesma e sobre sua atuação junto à Mantenedora, percebe-se que Ety não 

se contentou com a tradicional arrecadação de fundos, que em muito norteava a caridade e 

a filantropia naquela época. Ela se envolveu ativamente na administração do Hospital, 

inseriu-se nas esferas do poder público a fim de defender seus projetos e ideias, também 

mobilizou e articulou a comunidade em favor da causa de manutenção e ampliação do 

Hospital. Envolveu-se intensamente e emocionalmente com as crianças da instituição, 

estabelecendo uma relação afetiva de carinho com as mesmas.  

Seu protagonismo público se deu por vias convencionais, e não pela via da 

profissionalização feminina. Foi pela assistência, pela benevolência e pela filantropia (ou, 

em suas palavras, pela “sua obra de voluntariado”) que ela inovou e se recaracterizou. Ety 

constrói, inclusive, sua narrativa de vida a partir de sua experiência com as ações 

benemerentes. A narrativa de si inclui elementos intelectuais, racionais, espirituais, 

emocionais e sentimentais. Ety diz ter se guiado pela intuição, pelo impulso de “ir lá e 

fazer, testar, experimentar”, pela persistência e insistência, pela coragem e determinação, 

pelo amor e pelo coração. Sua capacidade de articulação, de mobilização e de 

convencimento em prol de uma causa é realmente impressionante. Seu lugar de direção e 

de autoridade, incomum para uma mulher naquele período, frente ao Hospital demonstra 

sua capacidade indiscutível de agência – ou seja, sua capacidade de intervenção, de se 

impor enquanto sujeito social.  

A agência de mulheres marca, portanto, a história do Hospital das Crianças, atual 

Complexo do Hospital Pequeno Príncipe. A Associação Mantenedora, que após 1966 

esteve muito personalizada na figura de Ety Forte, reflete não só protagonismo feminino 

como a ativa participação, mobilização e contribuição da comunidade curitibana em prol 

da proteção à infância e à maternidade. Em meio a um preconceito social ainda muito 

enraizado que incidia contra mulheres benemerentes e em posições de poder e autoridade, 

Ety demonstrou ser imperiosa e vitoriosa. Desde sua entrada na gestão da Mantenedora, o 

Hospital iniciou seu hoje famoso e referencial atendimento oncológico (1968), articulou a 

proteção às crianças e adolescentes vítimas de violência e abuso sexual (1970), construiu 

diversos outros prédios que aumentaram não só os atendimentos como o escopo de 

serviços, programas e departamentos ligados à saúde da infância, inaugurou UTI’s para 



atendimento pediátrico e cardíaco, entre tantas outras conquistas obtidas após 1980, como 

a instalação de institutos médicos de pesquisa reconhecidos internacionalmente e uma 

faculdade de medicina voltada exclusivamente para especializações em saúde da criança.  

A humanização dos atendimentos, o carinho dedicado aos pacientes e uma política 

profundamente sentimental e emocional são conquistas da instituição, de Ety e das 

inúmeras e anônimas mulheres que passaram pela história do hospital – transformando a si 

mesmas, a história de domesticidade feminina e a história da assistência e da proteção à 

infância em nossa cidade.   
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 As fontes estudadas apresentam reações ao espetáculo de teatro O Grande Deboche 

produzido em 1985 pelo grupo de teatro amador curitibano, Grupo Delírio. O tom cômico 

e satírico do espetáculo despertou variadas recepções que nos chamaram a atenção para a 

heterogeneidade da sociedade e das múltiplas perspectivas de mundo presentes no seio 

desta. A análise destas distintas recepções tem como objetivo demonstrar a complexidade e 

variedade de relações de poder que concorrem simultaneamente em um período histórico. 

Compreendemos também como certas tramas históricas – como a censura – continuam se 

manifestando após o fim da Ditadura mesmo com mudanças organizacionais no poder 

político institucional. 

 A monografia foi dividida em dois capítulos. O primeiro expõe algumas das 

relações entre o teatro e a sociedade. O segundo trata das questões entre o Estado, a cultura 

e o teatro no período do Regime Militar e da transição para a democracia. O primeiro 

capítulo se inicia com a apresentação das fontes analisadas. O caso ocorreu na metade de 

uma década política e socialmente agitada no Brasil, período marcado pela transição entre 

o Regime Militar, em posse do poder estatal desde o Golpe de 1964, e os subsequentes 

governos democráticos, já representados em 1985 pela presidência do primeiro civil desde 

o Golpe, o ex-líder do Arena, José Sarney. As discussões deste caráter não deixavam de 

ocorrer em Curitiba, e é neste contexto que os então alunos do Curso Permanente de Teatro 

do Teatro Guaíra (CPT) produziram o espetáculo O Grande Deboche.  

 O espetáculo foi organizado e encenado pelo Grupo Delírio com o objetivo de 

“cantar a liberdade, de todas as formas”
101

, e seu tom satírico era refletido pelo título. O 

Deboche contava com 6 atores que se dividiam em mais de 60 personagens, discutindo 

formas de liberdade em diversos espaços da vida. O cartaz do espetáculo também refletia 

esta conotação, e exibia uma caricatura de Dom Pedro I montado, completamente nu, em 

seu cavalo no momento do Grito da Independência. Para divulgar a peça, o elenco tomou a  

atitude que era de praxe na época e colou cartazes pela Rua XV mas, alguns dias depois ao 

passarem novamente pelo local, eles viram que os cartazes haviam sido depredados. Um a 

um, cartaz por cartaz, havia um buraco onde antes estava o pênis de D. Pedro. 

 Os cartazes terem sido depredados desta maneira nos indica a presença da censura 

manifestada por algum indivíduo ou grupo social. O modus operandi policial da época para 

casos como este previa retirar o cartaz, ou simplesmente passar tinta por cima dele. 

Ofendidos com a obscenidade da peça – pior ainda! - obscenidade com um dos grandes 

símbolos nacionais, decidiram remover a caricatura julgada imprópria para ser exibida em 

público. O curioso caso do cartaz, no entanto, só pôde ocorrer após uma disputa do Grupo 

Delírio pelo direito de exibir seu espetáculo. Como era o caso para atores deste período, a 

relação com a censura acompanhou todo o seu processo de formação. Ao final de cada 

semestre dos quatro anos de curso os alunos apresentavam seus trabalhos, e mesmo estes 

trabalhos eram acompanhados por agentes censórios. Para o Delírio, a relação com os 

órgãos de censura e a interferência destes no processo de produção não era nenhuma 

novidade, não somente isso, mas era algo que a classe teatral combatia há décadas. 
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 Apesar disso, chamou a atenção dos observadores da época – e a minha ao deparar-

me com a fonte em 2015 – o fato de que, mesmo já em 1985 e sob a presidência civil de 

Sarney, os atores tiveram de submeter o roteiro e os ensaios da peça para inspeção da 

censura. Inicialmente censurados, o elenco entrou com os recursos cabíveis na burocracia 

e, com alguns cortes, conseguiu a liberação para a apresentação do espetáculo. A peça foi 

coberta por uma matéria do Jornal do Estado que, além de apresentar algumas 

características do Deboche, também nos apresenta algumas das leituras que os sujeitos da 

época tiveram do acontecimento: 
Uma vez que trata de diversos assuntos intimamente ligados ao conceito de 

liberdade nos diversos segmentos da sociedade moderna, ou seja, a família, a 

religião, o sexo, o preconceito, o corpo humano, a peça acabou sendo vetada pelo 

Departamento de Censura da Polícia Federal apesar de estarmos em plena Nova 

República.
102

 

 

 Percebemos como as discussões sobre a liberdade, que motivaram a escrita da peça 

segundo os autores, foram também entendidas pela leitura da época enquanto motivadoras 

do veto do espetáculo. Mais do que isso, é interessante ressaltar como os próprios autores 

da matéria percebem a incoerência entre o veto do Deboche e o novo regime democrático 

que se desenhava, ao questionarem a execução da censura “apesar de estarmos em plena 

Nova República”. Este ponto levantou uma das primeiras perguntas direcionada às fontes: 

por que, mesmo sem mais o interesse da censura política associada ao Regime Militar, o 

espetáculo foi censurado? 

 Além disso, o levantamento inicial das fontes aponta pelo menos quatro recepções 

distintas  ao Deboche, em posições variadas quanto ao que é liberdade e ao que pode e 

deve ser dito em público. Primeiro, a recepção governamental que censurou o espetáculo e, 

mesmo o tendo liberado posteriormente, julgou-o como impróprio para o público geral. 

Segundo, a da classe e público teatral que apoiaram o espetáculo e o tornou um sucesso de 

bilheteria. A recepção midiática que corroborava as demandas de liberdade dos artistas. 

Finalmente, a recepção de parcelas da sociedade civil que censuraram o cartaz “imoral” da 

peça. O reconhecimento destes distintos posicionamentos delimita uma de nossas 

perspectivas de estudo nesta monografia, a análise da heterogeneidade de uma sociedade 

que financia, produz, censura e consome produções culturais. Mesmo embarcados em uma 

mesma temporalidade e participando do mesmo contexto sócio-político, as questões postas 

no período são analisadas e sentidas de maneiras muito distintas pelos indivíduos. 

 Tendo em vista a apresentação de manifestações espontâneas de censura vindas da 

sociedade, percebemos, como esta não era uma forma de repressão que partia 

exclusivamente de cima para baixo. Assim, buscaremos analisar quais são alguns dos 

elementos em comum entre o incômodo que certas manifestações – como o falo exposto no 

cartaz da peça – desperta em diferentes espaços sociais. Questões comportamentais – o uso 

de drogas, o descaso pelo trabalho formal e a sexualidade – se apresentam com um papel 

importante nestas relações, com certas manifestações conservadoras dirigindo especial 

atenção aos desvios sexuais. Buscamos, assim, romper com visões dicotômicas na leitura 

das relações entre o Estado e a sociedade. 

 Ainda no primeiro capítulo é dedicada atenção a questões metodológicas da 

História do Tempo Presente e de sua relação com a memória. O historiador Carlos Fico 

compreende uma das principais características deste tipo de História “a circunstância de 

estarmos, sujeito e objeto, mergulhados em uma mesma temporalidade que, por assim 

dizer, não terminou.”
103. P

ontuamos, também, algumas ressalvas dirigidas a esta forma de 
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se escrever História. No nosso caso, esta relação temporal está presente também pelos 

membros do Delírio continuarem plenamente ativos em suas carreiras artísticas no 

momento de escrita da pesquisa, tendo assumido nestes últimos 30 anos posições de grande 

influência no teatro curitibano.  

 Entendemos também a influência da contemporaneidade do historiador na escolha 

da fonte para análise. Pontuamos como motivador da pesquisa o incômodo com as 

dicotômicas e generalizantes discussões políticas que tomaram conta da mídia e da 

sociedade brasileira no processo de impeachment de Dilma Rousseff em 2016. Esta 

proximidade temporal com o objeto de estudo desperta diferentes relações da fonte com o 

presente, mas longe de buscar uma verdade histórica no passado, procuramos fugir dos 

reducionismos ao demonstrar a heterogeneidade presente na sociedade. Nesta questão 

levamos em consideração a compreensão de Michel Foucault sobre esta ser uma forma de 

história perspectiva, definindo-a enquanto influenciada pela contemporaneidade e 

subjetividade do historiador.
104

 

 A monografia foi realizada com base em distintas fontes, mas de fundamental 

importância foram os relatos orais dos membros do Delírio para expôr o acontecimento. 

Assim, detalhamos a “imbricação constituinte”
105

 entre memória e História do Tempo 

Presente, e as complexidades que esta relação abarca, tendo em vista como a memória se 

adapta com o tempo, e distintas subjetividades apresentam diferentes memórias sobre um 

mesmo período e evento. Não obstante, compreendemos, como apontado por Margareth 

Rago, como as próprias fontes – oficiais ou não – são subjetivas e sujeitas a distintas 

interpretações
106, e que a pesquisa não fala pelas fontes, senão que pela nossa perspectiva.

 

 As memórias podem nos revelar esferas ocultas, como diz Paul Thompson.
107

 É a 

memória dos indivíduos que nos comprovou como, mesmo com consenso midiático, 

intelectual, e manifestações populares em defesa da liberdade de expressão, os desejos de 

liberdade expressados pelo Deboche não encontram uma ressonância homogênea pela 

sociedade. Este choque de compreensões de mundo despertam inúmeros conflitos e 

resistências, seja nas relações entre os aparelhos estatais e a sociedade – como a censura 

institucional – ou entre os próprios indivíduos – como a censura moral social ao cartaz.  

 Para além dessas discussões, quando compreendemos que certas questões 

continuam se manifestando no tempo, buscamos questionar uma leitura de ruptura 

dramática entre o Regime Militar e o democrático. Por mais que saibamos das diferenças 

entre estes, a depredação do cartaz do Deboche nos mostra como não é somente o Estado 

que manifesta certas atitudes antissociais. Neste ponto ressaltamos a reflexão de Emma 

Goldman que aponta como diferentes Estados e instituições se formam e desaparecem na 

temporalidade, mas a individualidade perdura, com os indivíduos subjugados a 

coletividade tanto em regimes de esquerda como de direita
108

. As tensões e tramas 

históricas que se desenvolvem simultaneamente em uma temporalidade permanecem se 

manifestando e nem sempre se associando à da forma de governo institucional vigente. 
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 Quanto à relação da memória de certos períodos históricos, discorremos também 

sobre o que Carlos Fico qualifica como “eventos traumáticos” do século XX: as grandes 

guerras, os genocídios colonizadores e as ditaduras latinas. Após a passagem destes 

eventos, Fico aponta como acontece uma disputa pela memória que tende a enaltecer certas 

atitudes de resistência social e política à medida em que condena atitudes opressoras do 

Estado.
109 Entretanto, as fontes

 nos mostram como, enquanto parcelas da sociedade civil resistiam 

à Ditadura, outras parcelas corroboravam com os discursos que criticavam as 

“imoralidades” e a subversão dos artistas. Entendemos que análises que vitimizem a 

sociedade ao passo em que vilanizem o Estado não nos fazem nenhum favor na tentativa 

de compreensão do nosso mundo contemporâneo e de suas relações de poder. 

 No subtópico final do último capítulo, “Os vagabundos e as desvairadas” são feitas 

reflexões quanto aos conceitos de cultura em discussão no período, com a entrada no 

vocabulário político-intelectual brasileiro de termos como “cultura alienada”, 

“colonialismo” e “autenticidade cultural”. Estes conceitos ganham impulso com as 

produções de intelectuais do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, como Álvaro Vieira 

Pinto e Rolando Corbisier, cujas discussões, para o sociólogo Renato Ortiz, são as matrizes 

para as reflexões quanto à cultura no Brasil desde então.
110

 As discussões teatrais passam a 

abarcar estes conceitos, como nos aponta Rosângela Patriota, enquanto o espaço teatral se 

politizava, e em Curitiba durante o Regime Militar estas discussões não deixaram de 

ocorrer.
111

 Dramaturgos como Oraci Gemba – grande referência do período, que chegou 

inclusive a se tornar superintendente da Fundação Teatro Guaíra – se dedicaram a 

encenação de espetáculos de forte cunho político-social, tendo consciência do papel do 

teatro nestas discussões.
112

 

 As relações de poder que perpassam o teatro e os artistas não se limitam ao 

conteúdo político de suas discussões, ou suas relações com o Estado. Por mais que, como 

aponta Ortiz, com o Golpe de 64, o Brasil embrenha-se cada vez mais em um processo de 

racionalização da sociedade, este não se limita aos espaços administrativo-burocráticos, 

mas, como comportamento, se estende aos próprios indivíduos
113

. A racionalização 

implica, entre outras coisas, a valorização do trabalho formal e outras questões 

comportamentais, como a sexualidade e o uso de drogas, e percebemos como isto afeta o 

cotidiano dos artistas mesmo em relações que não envolvem diretamente o Estado. Os 

relatos dos membros do Delírio nos apontam como o teatro não é considerado profissão, e 

como a própria sociedade dirige um olhar de incredulidade e preconceito aos sujeitos que 

se dedicam à arte, e não a um trabalho “sério”. 

 Entretanto, não buscamos discutir se a exaltação a certas formas de comportamento 

e a repressão aos desvios surgem antes do Estado ou da Sociedade, visto que retornaríamos 

à infrutífera busca pelo mito das origens. O que buscamos expor é como as relações de 

poder se reproduzem tanto nos aparelhos do Estado como na sociedade, e isto é 

representado de diversas maneiras. A censura, o desprezo à arte enquanto trabalho, e a 

repressão a “imoralidades” expostas por discursos de liberdade sexual, são efetivadas tanto 

institucional como socialmente.  

 A associação da imagem dos atores aos adjetivos de “vagabundos e desvairados” é 

realizada por diversas esferas da sociedade. Quanto às questões de repressão à sexualidade, 

analisamos estas sob a compreensão de que a sexualidade não é algo do que o poder tem 

                                                 
109 FICO, Carlos. “Censura, ditadura e 'utopia autoritária'.” In: COSTA, Cristina. Seminários sobre a censura. São Paulo: Balão Editorial/Fapesp, 2012. p. 65.

 
110

 ORTIZ, Renato. Cultura Brasileira e Identidade Nacional. São Paulo: Brasiliense, 2012  p. 46 
111

 PATRIOTA, Rosângela. “Arte e resistência em tempos de exceção” In: Revista do Arquivo Público 

 Mineiro, Belo Horizonte, jan./jul. 2006. pp. 120-133. p. 123. 
112

 PLÍNIO, José. O teatro de Oraci Gemba. Curitiba: Fundação Cultural de Curitiba, 2005. p. 6. 
113

 ORTIZ, Renato. Op. cit. p. 81. 



medo, mas através dela estes temores se expressam114. Goldman aponta como um dos 

principais baluartes da autoridade é a uniformidade,115 logo, compreendemos como 

desvios ao comportamento dominante – no caso da sexualidade, patriarcal, 

heteronormativo e monogâmico – se se manifestarem em larga escala, podem abalar a 

crença na infalibilidade da autoridade. Este, aliado a outros fatores, motiva as múltiplas 

formas de repressão aos “desvios” comportamentais individuais. 

 O segundo capítulo se inicia com uma discussão bibliográfica da historiografia do 

Regime Militar. As análises deste período, como vimos, tendem a consolidar memórias 

estereotipadas, tanto nas leituras das ferramentas de repressão do Estado, quanto na 

exaltação a certas formas de resistência. Demian Melo enxerga uma tentativa nestas 

leituras, não de apagar os conflitos históricos nacionais, mas sim de inseri-los em uma 

lógica mais abrangente de harmonia social.116 A questão de harmonia nas diferenças da 

sociedade brasileira, no entanto, é muito mais longeva do que o Regime e as análises deste. 

 Assim, com base em reflexões de Renato Ortiz e Carlos Fico, traçamos uma 

genealogia da conciliação das diferenças na sociedade brasileira. Desde a consolidação do 

chamado “mito das três raças” na virada do século XIX para o XX, por leituras dos anos 

1930/40, como Gilberto Freyre e a “democracia racial” que enxerga unidade na 

diversidade da sociedade brasileira. O Regime Militar deu muita importância ao campo 

cultural desde o início da Ditadura, Costa e Silva, por exemplo, enxergava a necessidade 

de uma “humanização do desenvolvimento” através da cultura117. A leitura de harmonia 

nas diferenças sociais brasileiras – mesmo com todos os problemas que analisamos – se 

mostra importante nos planos culturais militares, visto que estes são traçados com o 

objetivo de integração nacional. 

 Analisamos então o contexto histórico do período nos subcapítulos sequentes, e a 

influência da expansão do capitalismo internacional na execução do Golpe de 1964. A 

relação do Estado com a cultura no período apresenta algumas ambiguidades. É quando 

mais se financiou produções, através de instituições como a Funarte e a Embrafilme, mas 

se testemunhou um acirramento da censura a partir da instauração do Ato Institucional no. 

5 em 1968. Assim, a censura não se deu na totalidade da produção, mas à especificidade 

dos discursos118. Recordamos que a censura institucional tem uma longevidade muito 

maior do que o Regime, o próprio aparato representado pelo Diretório de Censura de 

Diversões Públicas (DCDP), que foi reformado com o AI-5, existe desde os anos 1940. A 

censura institucional, entretanto, apresentou duas facetas que Carlos Fico qualifica 

enquanto censura moral, direcionada às artes, e a censura política direcionada à mídia.119 

 Por mais que compreendamos a moral também enquanto uma questão política, esta 

distinção se mostra útil na análise dos diferentes discursos. Assim, ao problematizar as 

motivações censórias, a relação da censura moral com a “ameaça comunista”, buscamos 

demonstrar a heterogeneidade por diversos espaços sociais. Tanto a sociedade apresenta 

variadas leituras de mundo, como os militares também não eram homogêneos, dividindo-

se, pelo menos, entre moderados e “linha-dura”120, e as elites que o apoiaram tampouco 

eram uniformes. Através da análise bibliográfica e das múltiplas recepções ao Deboche 

expusemos na Nova República a heterogeneidade que percebemos nos múltiplos grupos 

que compõe a sociedade brasileira e a complexidade dos processos históricos. Buscamos 
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compreender como certos discursos se reproduzem tanto no macro – censura institucional 

– como no micro – a censura popular – e romper com visões que reduzam esta 

multiplicidade de perspectivas a um Estado mal e vilão e uma sociedade vitimizada. 
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 É difícil pensar na história da animação sem lembrar das obras de Walt Disney. 

Seja sob a forma de desenhos animados veiculados no cinema e na televisão ou de filmes 

de animação, suas criações tornaram-se referências mundiais tanto para espectadores 

quanto para os estudiosos que se empenham no assunto. Lucena Júnior
121

 atribui o sucesso 

de Walt Disney à sua “combinação exata de engenhosidade técnica, imaginação e talento 

artístico”. Para o autor, o entroncamento desses três pontos é essencial para se pensar a 

história da animação – esta, compreendida enquanto uma arte que opera uma linguagem, 

envolvendo uma seção operacional e uma seção expressiva interligadas122. Entendendo os 

filmes de Disney enquanto produções realizadas no bojo de uma determinada época e 

sociedade e de acordo com interesses econômicos, sociais e culturais envolvidos na 

confecção e distribuição dessas animações, é possível tomá-los como fontes históricas para 

entender melhor seu contexto de produção.  

 Partindo das obras cinematográficas Cinderela (1950)123 e A Bela Adormecida 

(1959)124, produzidas pelos estúdios Walt Disney, busca-se propor uma interpretação 

acerca desses dois filmes, tanto no âmbito estético da composição cinematográfica quanto 

no campo ético, ambos relacionados ao contexto histórico de produção das obras. Mais 

amplamente, intenta-se contribuir para o campo interdisciplinar de estudos que abrangem 

as relações entre História e Cinema e, mais detidamente, busca-se compreender as 

especificidades dos materiais audiovisuais escolhidos como fontes históricas, realizando, 

para tal, o cotejo com as histórias escritas “originais” e localizando quais as principais 

transformações nas narrativas, efetuadas por Walt Disney, de forma a se pensar os 

possíveis significados histórico-sociais para tais mudanças. Por fim, almeja-se identificar 

como as personagens femininas são caracterizadas nas animações e de que forma estas 

escolhas na produção dos filmes articulavam-se com algumas diferentes dimensões do 

papel social da mulher no contexto sociocultural dos Estados Unidos na década de 1950. 

 No primeiro capítulo desta pesquisa, abordamos a origem dos contos Cinderela e A 

Bela Adormecida, assim como apresentamos um breve histórico das técnicas de animação, 

área em que Walt Disney se destaca e forja novos modos de fazer. Também traçamos 

algumas formas de se pensar a relação entre cinema e contos de fada e apresentamos o 

resumo das narrativas literárias originais de Cinderela e de A Bela Adormecida, assim 

como o de suas versões fílmicas da Disney. Por fim, identificamos as principais rupturas 

entre as narrativas fílmicas e os contos de origem, refletindo sobre tais escolhas. No 

capítulo 2, enfocamos as representações das mulheres nas animações Disney e, para isso, 

apresentamos o contexto histórico de produção dos filmes escolhidos como fontes para esta 

pesquisa, principalmente no que tange às relações entre a cultura de consumo 

estadunidense e os estúdios Walt Disney. Também apresentamos um panorama geral das 
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mulheres na cultura americana no período e, mais detidamente, como elas apareciam no 

cinema de Walt Disney, tanto nas telas como nos bastidores dos estúdios. Já no capítulo 3, 

realizamos a análise fílmica das principais personagens presentes em Cinderela e A Bela 

Adormecida, sendo elas: Cinderela e sua madrasta Tremaine; princesa Aurora e a vilã 

Malévola. Para tal, analisamos algumas cenas dos filmes. 

 Presentes originalmente na coletânea de contos Histoires ou Contes du temps passé 

[Histórias ou Contos do tempo passado], publicada em 1697 e escrita por Charles Perrault, 

as histórias atualmente conhecidas como Cinderela e A Bela Adormecida foram 

primeiramente intituladas Borralheira ou A chinelinha de cristal e A Bela Adormecida no 

bosque. Escolheu-se essas duas histórias como principais fontes para o trabalho partindo, 

na primeira etapa da pesquisa, dos contos escritos originais e comparando-lhes às 

adaptações cinematográficas da Disney, visando identificar as semelhanças e, 

principalmente, as mudanças mais significativas de uma narrativa a outra. 

 Inserindo os filmes Cinderela e A Bela Adormecida num recorte espaço-temporal 

cinematográfico mais amplo, podemos situar estas duas animações naquilo que Ismail 

Xavier125 chama de representação naturalista de Hollywood, que seria o sistema pautado 

no princípio da montagem invisível e da construção de um mundo a ser observado através 

da “janela” do cinema, consolidado depois de 1914, principalmente nos EUA.  

 Dentro deste modelo de narrativa, o interesse pelo realismo em cada detalhe 

implica a preocupação com a coerência na evolução dos movimentos – num aspecto físico 

– e na captação desses movimentos de forma com que eles pareçam terem se desenvolvido 

por si mesmos, cabendo à câmera apenas coletar as imagens reais. Nesse sentido, é 

importante destacar o uso da técnica da rotoscopia na elaboração de determinadas cenas 

dos filmes de animação, caso das obras que são analisadas nesta pesquisa. A técnica da 

rotoscopia baseava-se na observação, por parte dos desenhistas, das cenas interpretadas por 

atores contratados, de modo a transpassarem melhor para suas ilustrações os movimentos e 

expressões dos atores, conferindo aos personagens desenhados maior grau de semelhança 

às figuras humanas e seus comportamentos. Para Xavier126, o sistema naturalista no 

cinema acaba por conferir uma sensação de realidade aos mais diversos tipos de universos 

projetados na tela. É claro que Cinderela e A Bela Adormecida não podem ser relacionados 

diretamente ao sistema naturalista de representação, uma vez que são constituídos por 

animação; porém, articulam-se com diversos aspectos desse sistema representativo, como 

explicitado no caso da técnica da rotoscopia e da montagem invisível, típica do cinema 

clássico.  

 De forma mais ampla, os dois filmes apresentam atmosferas fantásticas, enredos de 

fácil compreensão, que acabam por levar a determinadas “morais da história”, além da 

presença de personagens frequentes, membros da nobreza – com a exaltação da figura da 

princesa – ou a participação de seres mágicos (como as fadas). Além disso, é interessante 

perceber que tanto as narrativas escritas quanto as dos filmes, seguem uma estrutura linear, 

sem flashbacks ou flashforwards, por exemplo, e com pontos de viradas e clímax bem 

definidos e dentro dos moldes de um modelo clássico de narrativas.  

 Uma divergência importante que identificamos entre os filmes de Cinderela e A 

Bela Adormecida e suas versões originais, é o maniqueísmo acentuado entre personagens. 

Em Cinderela, esse processo é observável entre a menina que intitula o filme e sua 

madrasta e irmãs – as quais, na animação, ganham contornos mais perversos e detalhados 

do que no conto escrito. Já na animação de A Bela Adormecida, o aspecto maniqueísta é 

bem notado entre as figuras da princesa Aurora e Malévola. No filme, Malévola deixa de 
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ser uma fada má amargurada – como é caracterizada no conto escrito – e adquire contornos 

de uma criatura das trevas, um demônio, assim como Aurora não apresenta nenhuma 

característica de malevolência ou dissimulação.  

 Outra coisa relevante é o desfecho das histórias. O filme de Cinderela encerra-se 

com o casamento entre o Príncipe e a garota – essa, numa fuga total de sua realidade 

anterior de sofrimento –, enquanto que, no conto escrito127, há a reconciliação da jovem 

com sua família, a qual Cinderela leva para morar em seu palácio. Quanto ao desfecho de 

Bela Adormecida em seu filme, pode-se dizer que é elaborado de forma bastante diferente 

da narrativa escrita. Como em Cinderela, a animação termina com a união do casal 

principal, que levaria a um futuro feliz e próspero na vida das princesas. O casamento entre 

Aurora e o príncipe de fato ocorre na narrativa de Perrault128, entretanto, não encerra o 

conto escrito – muito pelo contrário, depois do matrimônio, muitas coisas terríveis 

acontecem, como as tentativas de assassinato da mãe ogresa do príncipe e seu próprio 

suicídio. Nesse caso de A Bela Adormecida, é possível interpretar que o final tumultuado e 

obscuro encontrado em Perrault foi eliminado do filme para adequá-lo ao público infantil, 

ao mesmo tempo em que corrobora para a concepção de que o final feliz é aquele marcado 

pela efetivação do matrimônio.  

 Segundo Laura Mulvey129, a ilusão dada pelo cinema clássico ao espectador – de 

um rápido espionar num mundo privado –, acaba por jogar com as fantasias vouyeristas 

dos observadores. Apropriando-se da teoria psicanalítica enquanto um instrumento político 

capaz de demonstrar o modo pelo qual o inconsciente da sociedade patriarcal estruturou a 

forma do cinema, essa autora acredita que essa forma de fazer cinema, advinda de uma 

cultura patriarcal, utiliza-se de um processo de espetacularização da mulher, pelo qual o 

homem é o principal responsável pelo desenrolar da narrativa, articulando o olhar e 

executando as ações que deflagrarão o acontecimentos importantes, enquanto a mulher 

torna-se figura passiva, disponível essencialmente como objeto para ser olhado. Em 

Cinderela e em A Bela Adormecida, é possível perceber que as jovens mulheres que 

intitulam os filmes e supostamente deveriam ser as protagonistas de suas histórias, acabam 

por realizar poucas ações importantes nas narrativas, precisando da intercessão de outros 

personagens, mágicos ou não, para a definição de seus desfechos nas narrativas.  

 O abismo entre personagens acabou virando um recurso usado com frequência 

pelos estúdios de Walt Disney em suas animações. No caso dos filmes que apresentam 

contos de fadas, este recurso foi usado, por via de regra, para separar as vilãs das princesas, 

tornando essas últimas objeto de identificação quase que imediato aos espectadores dos 

filmes. É possível dizer que o maniqueísmo simplifica a personalidade dos personagens 

envolvidos, no caso, as mulheres, as quais são separadas dentro da narrativa como boas, ou 

más, sem maiores complexidades. O maniqueísmo entre personagens femininas foi algo 

recorrente no cinema clássico Hollywoodiano nos anos de 1940-50 e foi por meio desse 

recurso que mulheres com personalidades fortes ou que davam mais atenção a outras áreas 

da vida além do âmbito doméstico e familiar foram retratadas como megeras em filmes de 

drama romântico ou como bruxas em filmes de terror. Este foi o caso de atrizes como Joan 

Crawford e Bette Davis e pode ajudar a explicar o contexto no qual as personagens 

Tremaine (madrasta de Cinderela) e Malévola (a fada má em A Bela Adormecida) 

ganharam contornos intensamente perversos, aliados às suas realidades familiares sem a 
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presença de um homem, suas personalidades autoritárias e suas vozes graves. Podemos 

dizer que essas vilãs quebram com a ideia de homem/ativo e mulher/passiva na narrativa, 

ao mesmo tempo em que são as únicas que se posicionam contra a união entre a mocinha 

boa e o príncipe – e são duramente punidas por causa disso.  

 O tipo de desfecho atribuído aos filmes da Disney também é muito coerente com os 

valores do contexto histórico no qual Cinderela e A Bela Adormecida foram levados ao 

cinema (anos de 1950). Lois Banner em American Beauty130 aborda a concepção de Betty 

Friedan, de que naquela década houve a ressurgência de ideais vitorianos, a partir dos quais 

uma mística feminina reforçando a domesticidade, a maternidade e uma sexualidade 

subordinada aos homens ganhou espaço131. Esse processo teria sido produzido no bojo 

das tensões pós-guerra, em face da volta de uma economia de tempos de paz, e surtiria 

efeito em diferentes âmbitos da sociedade estadunidense, como no cinema, a partir do qual 

donas de casa eram glorificadas e mulheres com carreira profissional eram retratadas como 

perigosas ou neuróticas. Segundo Banner132, na década de 1950 predominaram dois 

modelos de aparência física: um adolescente e infantilizado e outro voluptuoso e mais 

agressivo. A beleza adolescente era imatura e tinha a intenção primária de assegurar um 

marido. Podemos situar as personagens Cinderela e Bela Adormecida nesse primeiro 

modelo físico, a partir do qual as mulheres deveriam ser vistas como crianças, expressando 

sua condição adulta essencialmente pela sexualidade. O ideal da “loira burra” que tinha 

“mais diversão” e a qual “os cavalheiros preferiam” agora virava a imagem de beleza 

dominante para as mulheres americanas, tendo como principal modelo Marilyn Monroe.  

 A partir de História dos Estados Unidos133 (KARNAL, 2007), é possível perceber 

qual era o contexto histórico mais amplo dos EUA no período de criação de Cinderela e A 

Bela Adormecida, isto é, o pós-guerra vitorioso e bem-sucedido economicamente, porém 

permeado por contradições e desigualdades sociais. Sean Purdy, no capítulo O século 

americano, ressalta que a indústria cultural teve papel fundamental na difusão de valores 

capitalistas tais quais o consumismo, além de fornecer representações do que seriam os 

modelos padrão de família, de papéis de gênero e estilos de vida. Nesse sentido, apesar da 

crescente popularidade da televisão, o cinema ainda encontrava-se como um dos veículos 

de comunicação e entretenimento mais importantes no período.  

 As produções de Walt Disney inserem-se nesse contexto de difusão dos valores 

americanos durante os anos de 1950, ao menos de duas maneiras: enquanto passava a 

voltar parte importante de sua produção à TV, continuava a lançar grandes sucessos de 

bilheteria, tais quais os filmes escolhidos para esta pesquisa. Além disso, Disney possuía 

outros investimentos que viriam a se tornar sucessos mundiais, como a construção da 

Disneyland enquanto parque temático difusor de suas obras e a confecção e venda de 

diferentes produtos associados à sua marca, como bonecos, roupas e acessórios. Todos 

estes investimentos podem ser encarados como relacionados ao que Purdy134 cita como a 

difusão de valores consumistas, a partir da grande indústria de cultura que Walt Disney 

criou ao redor de suas obras – estas, convertidas em produtos com divulgação e demanda a 

nível global. É interessante observar a posição que Walt Disney vinha adquirindo nos EUA 

como um todo e, mais especificamente, em Los Angeles, lar dos maiores estúdios 

cinematográficos no país. Este sucesso de Walt Disney e seu anseio por prestígio dentro da 
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indústria cinematográfica e de entretenimento nos EUA viria a cristalizar-se com a abertura 

de seu parque temático Disneyland em Anaheim em 1955. Uma notícia veiculada no jornal 

The Disneyland News135 discursa justamente sobre a popularidade do Parque entre 

importantes personalidades do entretenimento, celebridades dos filmes e da TV. 

 Walt Disney também teve papel-chave na execução da chamada Política de Boa 

Vizinhança – tópico bem abordado por Tota136 –, tendo realizado um tour pela América 

Latina com financiamento do Departamento de Estado dos EUA, o que resultou na criação 

de seu famoso filme Saludo Amigos (1943), o qual ajudou na manutenção de um clima 

pacífico e amigável nas relações entre EUA e América Latina. Além disso, Disney 

participou ativamente da organização militante Motion Picture Alliance for the 

Preservation of American Ideal, a qual imbuída de patriotismo, tinha como objetivo manter 

o cinema como catalisador dos ideais e estilo de vida americanos. A partir destes 

elementos, nota-se que Walt Disney posicionava-se estreitamente em conformidade não só 

com os interesses do governo americano como também dos poderosos da indústria 

cinematográfica.  

 Este aspecto da integração de Walt Disney com diferentes grupos importantes 

dentro dos EUA é ressaltado também por Robert Sklar137, o qual acredita que Disney e 

suas produções, surgidas num momento de quebra de antigos mitos culturais dos EUA – 

com a Depressão, a crença no trabalho e perseverança como meios para o sucesso 

encontrava-se abalada  – teriam conseguido angariar a aclamação de públicos importantes 

do cinema (o que compra entrada, os críticos e seus próprios colegas de Hollywood), 

devido à relação harmoniosa que suas obras mantinham com as mudanças de gostos e de 

estados de espírito do público da época.  

 Para Sklar138, houve mudança importante nos trabalhos de Disney: se as primeiras 

animações de Mickey e da Sinfonia Tola eram baseadas num mundo de total fantasia, 

libertos da carga do tempo e de responsabilidades, numa espécie de desordem hilariante 

característica dos primeiros anos de Depressão, a partir de 1932 os desenhos passaram a 

pautar-se muito mais numa representação idealizada do mundo, segundo a qual é preciso 

obedecer a regras e aprender as morais das histórias (como os contos, por exemplo). Além 

disso, Sklar aponta que nesse período a série emocional dos personagens e enredos passou 

a expandir-se e, no caso das animações de Disney, essa mudança pôde ser percebida a 

partir da maior antropomorfização dos personagens e da crescente aproximação das 

histórias com o modelo de melodrama convencional – com heróis, vilões e finais felizes 

marcados. Ora, esse modelo de animação mais complexa emocionalmente e com alto teor 

moral pode ser  encontrado em Cinderela e A Bela Adormecida, filmes nos quais há a 

presença marcada de heroínas, vilões e finais felizes que são alcançados por meio do 

comportamento moral correto.  

 A partir de uma série de elementos (como as atividades destinadas às mulheres nos 

filmes e os seus comportamentos), buscamos identificar as principais modificações 

executadas pelos estúdios de Walt Disney nas adaptações cinematográficas de Cinderela e 

de A Bela Adormecida. Verificou-se que essas transformações concernem à acentuação do 

maniqueísmo entre mulheres, o enfoque na beleza das mocinhas, seus comportamentos 

mais passivos e seus desfechos que enfatizam um apelo ao matrimônio como sinônimo de 

um final feliz. 
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 Tais mudanças podem ser relacionadas à tentativa dos estúdios de moldar melhor as 

histórias ao modelo de melodrama em voga na época – com heróis e vilãs marcados e 

finais felizes – e também à posição conivente assumida por Walt Disney com relação aos 

modelos dominantes de vida amplamente em voga nos EUA em meados do século XX, 

principalmente a partir do cinema, o qual teve papel fundamental na difusão de valores 

capitalistas tais quais o consumismo, além de fornecer representações do que seriam os 

modelos padrão de família, de papéis de gênero e estilos de vida139.  

 É possível concluir que os profissionais de Disney, usando como base os contos 

escritos originais, forjaram modelos imagéticos para as histórias pautados numa linguagem 

cinematográfica naturalista, voltados à comercialização massiva, produzindo e reiterando 

valores muito relacionados às várias instâncias do contexto de criação dos filmes. 

 

                                             Visto da orientadora:  
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A ELEIÇÃO E A ATUAÇÃO DE MARCEL MAUSS NO COLLÈGE DE FRANCE: 

DIÁLOGOS ENTRE ARQUEOLOGIA E SOCIOLOGIA (1930-1940) 

Autor: Miguel Kancelskis Drigo 

Orientador: Profº Dr. Rafael Faraco Benthien 

Palavras-chave: Marcel Mauss; Collège de France; Sociologia 

 Marcel Mauss (1872–1950), notório sociólogo-antropólogo do início do século XX, 

fez parte da Escola Sociológica Francesa. Assim eram identificados os intelectuais que 

estiveram próximo ao projeto de sociologia idealizado por Émile Durkheim (1858-1917), 

tio de Mauss. O grupo contava com a participação de etnólogos, historiadores, filósofos e 

linguistas, revelando desde o começo um intenso diálogo entre os saberes das ciências 

humanas. Houve, então, um encorajamento dos que estavam ligados ao projeto da Escola 

Sociológica a ingressar nas instituições francesas para que estes expandissem e 

solidificassem o método de pesquisa sociológico durkheimiano. Dessa forma, podemos 

notar a eleição de Mauss para a cátedra de Sociologia na renomada instituição francesa 

Collège de France (doravante CF) como indício do sucesso desse projeto de 

institucionalização das Ciências Sociais no sistema de ensino e pesquisa francês. Além 

disso, uma vez ligado a tal cadeira, este sociólogo trabalhou próximo à arqueologia, 

apropriando-se dessa ciência para explorar temas durkheimianos. Nesse sentido, dividimos 

a pesquisa realizada para a monografia em dois momentos. Primeiramente buscamos 

entender o contexto da criação da cadeira de Sociologia no CF e posteriormente a eleição 

de Mauss para ocupá-la. Em um segundo momento, procuramos conhecer quais os temas 

pesquisados e os cursos dados por este sociólogo francês no CF. Essa parte da monografia 

teve como foco os trabalhos que envolviam a sociologia dos povos celtas e germânicos, em 

evidência no período.  

 Assim, o primeiro capítulo da monografia versa sobre as reformas educacionais 

realizadas na França da Terceira República, o papel do Collège de France dentro do 

sistema de ensino e pesquisa francês e o surgimento do grupo conhecido como a Escola 

Sociológica Francesa, além de conter uma breve análise da trajetória intelectual de Marcel 

Mauss.  

 A partir de 1870, ocorreram uma série de reformas estruturais no sistema 

educacional francês, visando sua “modernização”. Estas foram iniciadas por Napoleão I, 

que estabeleceu um quadro básico da educação, favoreceu as chamadas grandes écoles – 

instituições de ensino superior voltadas para a elite burocrática do estado – e ainda instituiu 

um exame nacional e padronizado para a conclusão do ensino secundário, o 

baccalauréat
140

. Este exame também era um pré-requisito para os três diplomas oferecidos 

pelas faculdades de letras e ciências: a licence, a agrégation e o doutorado
141

. Porém, na 

Terceira República Francesa, o baccalauréat juntamente com o ensino secundário e 

superior passaram por novas reformas, sendo a mais conhecida delas implantada pela 

Comissão Ribot, entre 1899 e 1902. Ao fim destas reformas, o ensino secundário foi 

dividido entre um ciclo de quatro anos, com as opções entre o currículo clássico e o 

moderno, e outro ciclo de três anos com quatro opções, entre elas: Latim-Grego, Latim-

Línguas Modernas, Latim-Ciências e Ciências-Línguas Modernas
142

. No que tange ao 

ensino superior, o movimento reformista logrou algumas vitórias com a fundação da École 
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Pratique des Hautes Etudes (EPHE), que tinha como objetivo permitir um treinamento 

voltado à pesquisa acadêmica. Além disso, houve a junção de diversas faculdades, 

presentes nas províncias e/ou em Paris, em universidades, com o intuito de se 

assemelharem ao modelo alemão de ensino superior. No meio dessas reformas, o Collège 

de France manteve uma posição marginal ao sistema educacional francês, já que não 

fornecia diplomas e não havia turmas regulares, mas possuía uma inegável legitimidade 

institucional
143

. Uma eleição ao CF era vista como uma consagração de uma trajetória bem 

sucedida, sendo reconhecida pelos pares e pelo Estado
144

. 

 É nesse contexto educacional que Marcel Mauss realiza seus estudos e, 

posteriormente, consegue postos de trabalho e pesquisa. Proveniente de uma família de 

letrados e industriais judeus da cidade provincial de Épinal, Mauss estuda Filosofia na 

Universidade de Bordeaux, onde seu tio então lecionava
145

. Após conseguir sua licence, 

este se divide entre a Universidade de Bordeaux e a Universidade de Paris para se preparar 

para a agrégation em filosofia, a qual consegue passar em terceiro. Mauss decide continuar 

seus estudos na EPHE, onde se aproxima de Sylvain Lévi e Antoine Meillet, ambos 

professores nesta instituição. Também é onde conhece Henri Hubert, futuro amigo e colega 

de trabalho. Neste período, Émile Durkheim, juntamente com Mauss, Meillet, Lévi, Hubert 

e outros, lançam a revista l’Année Sociologique com o intuito de divulgar suas pesquisas e 

defenderem aos seus pares a importância do método sociológico para as ciências 

humanas
146

. Em 1901, Mauss consegue seu primeiro cargo na EPHE ao ser efetivado para 

lecionar na cátedra de “Religiões dos povos não civilizados”. Seis anos depois surgem duas 

oportunidades para Mauss adentrar aos quadros do CF, na qual ele logrou uma distinção na 

primeira tentativa
147

. Com a Primeira Guerra Mundial, o sistema de ensino e pesquisa 

francês é diretamente afetado, já que diversos jovens intelectuais vão lutar nela, incluindo 

alguns membros da equipe durkheimiana. Após a guerra, Marcel Mauss, o filósofo Lucien 

Lévy-Bruhl e o etnólogo Paul Rivet fundam o Instituto de Etnologia, importante instituição 

que tinha como papel a divulgação da etnologia
148

. 

 Após esse panorama do sistema de ensino e pesquisa francês, do Collège de France 

e da trajetória intelectual de Marcel Mauss, no segundo capítulo da monografia buscamos 

analisar o contexto de criação e a eleição de Mauss para a cátedra de Sociologia no CF. 

Utilizando as atas das assembleias do CF, necrológios e textos autobiográficos dos 

professores do CF, correspondências entre intelectuais da época e discursos proferidos 

durante as assembleias, procuramos entender de que forma diferentes capitais, entendendo-
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os conforme proposto por Pierre Bourdieu
149

, eram ativados e mobilizados dentro de um 

campo intelectual. E, também, se seria possível identificarmos essa eleição como um 

sucesso do projeto de institucionalização das Ciências Sociais no sistema educacional 

francês. É importante perceber que numa disputa para o Collège de France, a primeira 

eleição, ou seja, a que define o título da cátedra, é a mais importante. De acordo com Ana 

Almeida (2001), “na prática, a cátedra já é criada para um candidato específico (não 

nomeado na Assembleia), e a segunda etapa (assim como a indicação do segundo 

colocado) funciona apenas para as formalidades”
150

. 

 Assim, em 1929, quando Jean Izoulet falece e deixa a cátedra de Filosofia Social 

vaga, os colegas de Mauss pensam nele
151

. Dessa forma, na Assembleia de 6 de novembro 

de 1929
152

, três títulos são apresentados. Sendo o primeiro de História da Filosofia na 

Idade Média, apresentado por Edouard Le Roy, Paul Manceaux e Stéphane Gsell, visando 

a eleição de Étienne Gilson, um filósofo católico; o segundo de Filosofia Social, 

apresentada por Antoine Meillet, Pierre Janet e Sylvain Lévi, visando a eleição de Mauss; 

e, por fim, Organização Política e Econômica da Europa, proposta feita por Marcel 

Marion, visando a eleição de Georges Blondel. Após duas rodadas de votação, Filosofia na 

Idade Média e Filosofia Social terminam empatadas, cada qual com vinte votos. Na 

segunda assembleia para discutir o título da cadeira, em 12 de janeiro de 1930
153

, ocorrem 

algumas mudanças. Edouard Le Roy apresenta a proposta de História da Filosofia Francesa 

e, desta vez, o candidato visado era Jacques Chevalier, filósofo católico conservador. Por 

sua vez, Meillet e Lévi propuseram a criação de uma cadeira de Sociologia, e não mais de 

Filosofia Social. Novamente, após duas rodadas de votação ambas, as propostas terminam 

empatadas com vinte e dois votos cada. Em uma terceira assembleia que discutiu as 

propostas das cadeiras, houve novas mudanças. Segundo nos revelam cartas de Lucien 

Febvre endereçadas à Edmond Faral, professor no CF, “os partidários de Mauss se 

reuniram e visaram duas candidaturas de ‘conciliação’: a minha e a de Gilson. Pareceu-lhes 

finalmente que Gilson, melhor localizado para morder sobre a ‘direita’ havia mais chance 

que eu [Febvre] de reunir uma maioria”
154

. Esse trecho da carta nos revela a mobilização 

de capitais políticos e confessionais nas eleições do CF e também um pouco dos bastidores 

da eleição. Assim, na assembleia de 15 de junho de 1930
155

, três propostas são feitas. A 

primeira, defendida por Edouard Le Roy, propunha uma cátedra de História da Filosofia 

Francesa, para Jacques Chevalier. A segunda, feita por Louis Massingon, História da 

Filosofia na Idade Média, visava a eleição de Étienne Gilson. Por fim, a cadeira de 

Sociologia, defendida por Meillet, Charles Andler e Pierre Janet. O fato de Charles Andler 

também discursar nesta assembleia para defender a cadeira de Sociologia
156

 pode ser visto 
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como outro indício da atuação de capitais políticos nas eleições, já que este era um colega 

de militância de Mauss, pois ambos ajudaram a fundar o jornal L’Humanité, idealizado por 

Jean Jaurès. Com isso, na assembleia de 15 de junho de 1930, com os votos dos 

conservadores divididos entre Gilson e Chevalier, a proposta da cadeira de Sociologia 

consegue a maioria e vence o pleito. Na sequência, na assembleia de 23 de novembro de 

1930, Marcel Mauss é eleito para ocupar a cadeira. Este vence a indicação em primeira 

linha enquanto que Maurice Halbwachs, outro membro da equipe durkheimiana, vence a 

indicação em segunda linha. 

 Com essa eleição, defendemos a possibilidade de apontar para uma 

institucionalização das Ciências Sociais em caráter qualitativo, para além do quantitativo. 

Entre durkheimianos que haviam postos no sistema de ensino e pesquisa francês no pós-

Primeira Guerra Mundial havia: Marcel Mauss na EPHE e no CF, François Simiand na 

EPHE, Maurice Halbwachs na Universidade de Strasbourg, Antoine Meillet e Sylvain Lévi 

no CF, Isidore Lévy, Jean Poirot, Paul Fauconnet e André Piganiol na Sorbonne, Jean 

Marx e Henri Jeanmarie na EPHE, entre outros
157

. Dessa forma, entendemos que os 

membros da Escola Sociológica Francesa buscaram posições de destaque em suas 

carreiras, principalmente em Paris, onde as instituições de ensino superior possuíam maior 

peso. 

 Após conseguir a cátedra de Sociologia no CF, Marcel Mauss trabalhou, ao longo 

dos dez anos que lá esteve, com alguns temas recorrentes, principalmente aqueles que 

versavam sobre a sociologia dos povos celtas e germânicos. No capítulo três da monografia 

procuramos entender de que forma a Arqueologia aparece nos trabalhos de Mauss pós-

1930. Para tal, utilizamos como fontes alguns textos produzidos por Mauss no período em 

que esteve ligado ao CF
158

. Essa aproximação com a Arqueologia se deve à sua relação 

próxima com o arqueólogo e historiador, Henri Hubert, falecido em 1927. A frutífera 

parceria teve início em 1899 quando ambos lançam o ensaio Essai sur la nature et la 

fonction du sacrifice e continua com a publicação de outros trabalhos em conjunto, como 

Esquisse d'une théorie générale de la magie (1904) e Mélanges d'histoire des religions 

(1909). Dessa forma, Mauss já dava indícios que trabalharia com a obras póstumas de 

Hubert na sua carta de apresentação à eleição do CF, na qual afirma que “ensinarei não 

somente minha obra, mas as ideias e provas dessas ideias que meus amigos haviam 

elaborado, de Durkheim e de Hubert à Doutté e Maurice Cahen”
159

. Além disso, na aula 

inaugural ao CF, Mauss sugere que “de Henri Hubert, o livro sobre os celtas foi impresso. 

Eu [Mauss] penso que nossa devoção comum, de Lantier, de Marx, e a minha, farão 

aparecer um segundo volume sobre a sociedade celta. Com a colaboração de M. Jansé, 

espero publicar Os Germânicos”
160

. Ao longo dos anos em que esteve ligado ao CF, Mauss 

continuou trabalhando com este tema. No resumo do curso que Mauss proferiu entre 1937 
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e 1938, este afirma que “os trabalhos são destinados a publicar o livro (curso) de Henri 

Hubert, sobre os Germânicos. As lições foram consagradas à expor e, um pouco, colocar 

em dia os capítulos de pré-história e, se não, à melhorá-los, pelo menos à enriquecê-los um 

pouco de novos fatos”
161

. Contudo, podemos perceber de forma mais manifesta a 

influência dos temas de sociologia dos povos celtas e germânicos em um texto escrito por 

Mauss em 1938, intitulado Différences entre les migrations des Germains et des Celtes. 

Neste texto, a relação entre a Arqueologia e a Sociologia também são expressas 

nitidamente, como quando Mauss comenta que “os germânicos nos aparecem, de outra 

parte como, antes de tudo, pouco numerosos e pouco diferentes dos outros povos. A 

civilização da primeira Idade do Ferro, convencionalmente chamada de Hallstatt, 

caracterizava tanto os Celtas como os outros povo”
162

. Com isso, podemos entender essa 

aproximação entre a Arqueologia e a Sociologia, como aparece em textos de Mauss e 

Hubert, como uma forma de mostrar às outras áreas das ciências humanas a validade do 

método sociológico que estava sendo proposto pela equipe durkheimiana. Conforme 

Karady (1976) nos explica, os sociólogos trabalharam uma relação de interdependência 

com as ciências humanas já estabelecidas no sistema educacional francês – caso da 

História, Geografia, Filosofia e Psicologia – buscando garantir uma legitimidade científica 

às Ciências Sociais
163

. 

 Assim, a pesquisa buscou analisar uma trajetória, a de Marcel Mauss, tendo em 

vista estudar alguns aspectos das Ciências Sociais na França da Terceira República, 

principalmente aqueles relacionados com a Escola Sociológica Francesa. O grupo de 

Durkheim, e podemos também dizer de Mauss, auxiliou na difusão do estudo sociológico 

na França e, mais do que isso, ajudou na difusão do método sociológico entre as outras 

ciências humanas. Segundo Victor Karady (1988) e Johan Heilbron (1985), a equipe 

durkheimiana influenciou em inovações metodológicas importantes na área das 

humanidades, como nos Annales, no estruturalismo de Claude Lévi-Strauss e também nos 

herdeiros da Geografia Humana de Vidal de La Blanche
164

. Assim, ao se investigar uma 

trajetória como a de Marcel Mauss, percebemos elementos que perpassam esse tema maior 

da pesquisa, sendo que a partir de sua eleição notamos diferentes ações de seus colegas 

para facilitar sua candidatura e também como esta cadeira em uma renomada instituição de 

pesquisa na França o auxiliou na divulgação do método sociológico durkheimiano. Da 

mesma forma, ao explorarmos seus trabalhos publicados entre 1930 e 1940 relacionando a 

Arqueologia com a Sociologia, vemos que a defesa de que o método sociológico poderia 

ser usado para as outras ciências sociais não era somente realizada de forma 

propagandística, mas algo que este sociólogo aplicava em suas pesquisas, assim como seus 

colegas. 

Assinatura do Orientador 
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 Em 21 de outubro de 1969, o exército da Somália, comandado pelo General 

Mohamed Siad Barre, assumiu o governo da República da Somália através de um golpe 

militar. O regime perdurou por vinte anos e deixou marcas profundas no país. Um ano após 

a frente do governo e ocupando o cargo de presidente do país, Barre declarou que, em 

1969, o país iniciou uma Revolução, trilhando um novo caminho que incluía a adoção do 

socialismo científico. Assim, com o apoio da União Soviética, a Somália se tornou a 

República Democrática da Somália.  

 Nesse sentido, o trabalho buscou construir uma análise da obra “Sweet and Sour 

Milk” do autor somali Nuruddin Farah, publicada em 1979, com base nos processos 

históricos pelos quais a Somália passou nas últimas décadas do século XX, tendo os 

africanos como agentes de sua própria história. Procuramos explorar como o novelista 

somali retrata a vida na Somália durante o período do regime do General Siad Barre (1969-

1991) focando, sobretudo, nos impactos que a violência produzida pelo governo de Barre 

tiveram na vida dos habitantes da Somália. Por conseguinte, perpassamos o contexto 

histórico do golpe militar que levou o General ao poder, assim como as relações que se 

construíram entre o regime e seus aliados e opositores, tema exposto na obra de Farah. E 

trabalhado de forma a evidenciar as heranças do colonialismo italiano e inglês, as relações 

patriarcais desta sociedade e as dificuldades de conformação de um Estado moderno da 

Somália. Portanto, na elaboração da pesquisa tentamos compreender as causas e as 

consequências do golpe militar de 1969, buscando as raízes históricas deste acontecimento. 

Procuramos conceber também, de que forma Nuruddin Farah retrata os eventos históricos 

que permearam o país e como, em sua perspectiva, a oposição entre tradição e 

modernidade, combinados a formação de uma nação permeada pelo nacionalismo forneceu 

a chave para Siad Barre permanecer no poder durante mais de duas décadas.  

 O primeiro capítulo traz uma breve narrativa histórica sobre a Somália, 

compreendendo o período de 1950 a 1991. A partir dos eventos históricos retratamos como 

o antigo protetorado italiano (Somália italiana) e a Somalilândia britânica, conquistaram 

sua independência em 1960, e ainda no mesmo ano se uniram formando a República da 

Somália. Durante quase uma década o país teve eleições presidenciais e foi comandado por 

dois partidos políticos: Somali Youth League e Somali National League, os quais estiveram 

diretamente envolvidos nas negociações de independência de ambas as coloniais somalis.  

 Desta forma, a elite política que passa a governar o país é composta por alguns 

poucos intelectuais que haviam estudado na Europa. Mas, sobretudo, por homens que 

tiveram estreitas ligações com o colonialismo e ocuparam posições de poder neste período 

(chefes das polícias coloniais, integrantes dos governos coloniais e ainda indivíduos que 

tinham prestígio dentro da sociedade somali, seja por status familiar ou por poder 

aquisitivo). Todavia, como ressalta Frantz Fanon
165

, esta elite que se consolida após a 

independência é formada por: “Meninos mimados ontem pelo colonialismo, hoje pela 

autoridade nacional, eles organizam a pilhagem dos poucos recursos nacionais.” e passa a 
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construir, segundo Mohamed Ingiriis
166

, uma nação focada em seus interesses pessoais e 

sua permanência no poder. As eleições para Presidente e Primeiro Ministro em 1969, 

marcadas por fraudes e coerção
167

, levaram a grande maioria do país a desacreditar nas 

promessas feitas com a independência da Somália e reforçadas pelo nascimento do 

nacionalismo pan-somali, que buscava a unificação de todos os somalis sob uma bandeira e 

uma nação. Precisamente, ainda em 1969, o então presidente eleito Abdirashid Ali 

Shermarke é assassinado pelo seu guarda costas e cinco dias depois, os militares da 

Somália, liderados pelo General Siad Barre, tomam o poder.  

 Com a chegada de Siad Barre ao governo o país passa por reformas institucionais e 

legislativas, e com o apoio da URSS em 1970 declara a instituição do socialismo científico 

como ideologia dominante do regime. Para Ingiriis
168

, a escalada de poder do General 

contou desde o início com o suporte da KGB, haja vista que o alinhamento dos países 

independentes da África foi muito disputado pelos estadunidenses e soviéticos. No caso da 

Somália, posicionada na entrada do Golfo do Aden e vizinha da Península Arábica e da 

Etiópia, conquistar seu apoio era fundamental para os soviéticos, uma vez que os etíopes 

eram fortes aliados dos Estados Unidos e a localização do país controla a entrada para o 

Mar vermelho, que leva até o canal de Suez na entrada do Mar Mediterrâneo. Assim, ao 

longo de quase toda a década de 1970, o país do Chifre da África, recebeu armas, 

financiamento e treinamento da URSS. O fim da parceria se deu pela Guerra do Ogaden
169

, 

conflito que marcou a região e trouxe graves consequências sociais, políticas e econômicas 

para a Somália.  

 Destarte, o regime de Barre no país também se consolidou a partir da aliança com 

os soviéticos. Muitas das políticas adotadas, assim como no governo civil, visavam o 

fortalecimento do poder do General, dos clãs
170

 ligados a sua família e a eliminação de 

qualquer oposição.
171

 Sendo assim, analisamos a construção, consolidação e a queda do 

governo de Siad Barre na Somália, regime caracterizado por Mohamed Ingiriis
172

 como 

totalitário, centralista e clânico. Buscamos também desconstruir a ideia de que o Estado da 

Somália, com a queda de Siad Barre em 1991, entrou em colapso e se tornou um governo 

definido como Estado falido.
173

 Portanto, na contextualização histórica do governo civil e 

militar do país, procuramos construir uma narrativa histórica critica, problematizando 

                                                 
166

INGIRIIS, Mohamed H. The suicidal state in Somalia: The rise and fall of the Siad Barre regime, 1969-

1991.  New York: University Press of America, 2016. 
167

Ibidem. 
168

Ibidem, p. 97. 
169

Foi um conflito no Ogaden entre Somália e Etiópia e teve início em 1977, a Somália iniciou a guerra 

quando invadiu a Etópia conclamando o direito de reaver a região do Ogaden, predominantemente habitada 

por somalis. Por trás do conflito estavam Estados Unidos e União Soviética que financiaram e deram apoio 

aos países envolvidos. O conflito irá acabar com a relação entre Somália e URSS, o país africano passou a ser 

ter o apoio dos Estados Unidos e perdeu a guerra ainda em 1977, fato que trará graves consequências para o 

regime de Siad Barre. TEREKE, Gebru. The Ethiopia-Somali war of 1977 revisited. The Internation Journal  

African Historical Studies. V. 33, nº 3 (2000), p. 635. 
170

A designação de grupo clânico, esta ligada a tradicional divisão somali, na qual indivíduos com ancestrais 

em comum ligam-se uns aos outros pelos laços familiares. A Somália atualmente possui seis grandes famílias 

clânicas, estas tem subdivisões internas, que dão origem a sub-clãs. LEWIS, Ioan. Blood and Bone: the Call 

of Kinship in Somali Society. Trenton: red Sea Press. 1993, p. 48 
171

Ibidem, p. 111. 
172

INGIRIIS, Mohamed. Op. Cit. “The rise and fall...” 2016.  
173

O conceito de Estado falido varia muito, entretanto, a maioria das pesquisas concorda que Estado falido é 

quando o Estado perde o controle do uso da força ou ainda quando o Estado não é mais capaz de 

desempenhar as funções de desenvolvimento. Para mais informações ver: EZROW, Natasha; FRANTZ, 

Erica. Revisiting the concept of the failed state: bringing the state back in. In: Third World Quartely, Vol. 34, 

Nº 8, 2013, p. 1324.   



alguns conceitos que permeiam a leitura historiográfica sobre a formação dos estados pós-

coloniais a África.  

 No segundo capítulo da monografia trabalhamos a trajetória social e política de 

Nuruddin Farah procurando estabelecer qual o contexto em que o livro foi escrito, tentando 

assim delinear um panorama da vida e obra do autor. Estabelecemos também a ideia de que 

a novela “Sweet and Sour Milk”, primeiro livro da trilogia “Variations on the Theme of an 

African Dictatorship”, seria trabalhada como uma fonte histórica, tendo em vista que, 

como afirma John Williams
174

: “[...]“Sweet and Sour Milk” é tanto político quanto 

literário, faz história, o que não é dizer apenas que nos conta a história da Somália pós-

colonial, mas que participa em uma espécie de historiografia [...]”. Nesse sentido, quando 

Williams afirma que Farah “faz história” está trazendo a concepção de que o autor somali 

dá voz aos grupos de oposição ao regime no país, que contam uma história diferente da 

oficial.. Ele compõe uma historiografia que se opõe a história feita pelo regime de Barre, 

um texto que passa a divulgar para o mundo a fala dos dissidentes desse regime que não 

tiveram voz na história do governo. 

 Desta maneira, é sob a perspectiva de análise do livro “Sweet and Sour Milk” que o 

segundo capítulo se debruça sobre os principais temas trabalhados na novela. A questão 

central que permeia a narrativa de Farah é o entendimento de que as estruturas da família 

se repetem nas estruturas do Estado. Logo, a obra acompanha a vida de Loyaan, cujo irmão 

gêmeo Soyaan, morre no início do livro de maneira suspeita. Assim Loyaan inicia uma 

jornada em busca de respostas para a morte do irmão, integrante do governo de Siad Barre, 

que ao longo da narrativa se revela um forte opositor do regime. Antes de sua morte, 

Soyaan havia escrito memorandos que denunciavam a violência, opressão e as fraudes do 

governo do General. A existência destes documentos acaba sendo descoberta por Barre e 

Soyaan é silenciado, supostamente por um copo de leite envenenado dado ao dissidente por 

um médico russo. Sendo assim, o autor somali constrói um ambiente de confusão, medo e 

violência, retratando como era a atmosfera no regime de Siad Barre, onde pessoas eram 

constantemente detidas e até sequestradas para prestar esclarecimentos sobre possíveis 

atividades ilícitas. Este ambiente também é construído retratando a vida cotidiana na 

Somália, o que perpassa a herança colonial italiana, a presença russa e, sobretudo, a 

oposição entre a cultura oral, sob a qual o governo militar foi erigido e se legitimou, e a 

escrita, que para Farah, na perspectiva de Soyaan, era a única forma de derrubar o regime. 

Segundo Simon Gikanki
175

 Farah procura usar seus romances para criticar o mundo 

associado aos valores tradicionais sustentados pela oralidade, principalmente a cultura do 

silêncio promovida pelo Estado independente, assim ele invoca o modernismo como um 

contraponto à própria tradição.  

 Ademais, procuramos construir uma interpretação que localizasse Nuruddin Farah 

dentro do quadro de escritores africanos que escreveram após as independências. O escritor 

somali não parte de uma perspectiva nacionalista, mas traz críticas ao nacionalismo e 

constrói sua novela questionando o nascimento do Estado nação na Somália. Deste modo, 

assinalamos que sua obra apresenta uma perspectiva cosmopolita, similar a apresentada por 

Kwame Anthony Appiah
176

, no sentido de que Farah escreve em inglês e representa em 
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suas novelas a noção de que existem poderosos laços que conectam as pessoas através da 

cultura, religião, e grupos sociais, que não estão circunscritos apenas a ideia de nação. 

Indiretamente, ele também questiona a importância atribuída ao nativismo na determinação 

de autênticas literaturas africanas, levantando a ideia de que se pode conectar o resto do 

mundo à experiência somali através da literatura.  

  O terceiro capítulo do trabalho compõe um panorama que analisa e questiona a 

repressão civil na Somália durante o regime de Siad Barre. Nesta parte da pesquisa nos 

concentramos em dois eixos centrais: o primeiro diz respeito ao retrato que Nuruddin 

Farah fornece da violência e da repressão em “Sweet and Sour Milk”, perpassando as 

cenas de tortura, sequestro, ameaça e coerção descritas no livro. Assim a obra registra “[...] 

com uma sufocante intimidade, a brutalidade, a suspeita e a degradação mental e física, 

que são consequência de governos instáveis e totalitários.”
177

 O segundo eixo se volta para 

a reestruturação do Estado na Somália com a chegada de Barre ao poder em 1969 e a 

construção dos aparatos de repressão do Estado, para tal abordagem nos valemos do artigo 

“We Swallowed the State as the State Swallowed us: The Genesis, Genealogies and 

Geographies of Genocides in Somalia”, de Mohamed Haji Ingiriis
178

. Ademais abordamos 

também como a violência da descolonização, perpetrada por colonizadores e colonizados, 

ganhou novas cores e passou a ser utilizada pelo Estado como instrumento de coerção 

contra a população, sobretudo, na direção dos grupos opositores ao regime. Por 

conseguinte, construímos um questionamento focalizado na figura de Siad Barre enquanto 

chefe do governo, pensando no que Achille Mbembe
179

 chama de Commandement, 

conceito que tenta mostrar que um poder de inspiração colonial estava em muitos 

ambientes na África pós-colonial.  O argumento central do autor é de que com o fim do 

colonialismo, na sequência da criação do pós-colonial, os africanos assumiram o poder dos 

colonialistas - na figura do Estado, entendido este como vestígio institucional do 

colonialismo - como os donos do seu próprio destino. Entretanto, muitos destes líderes 

foram treinados pelo colonialismo, como é o caso de Siad Barre, e a expressão de seu 

governo se dá de forma que não há uma quebra com o colonialismo e a violência. Assim 

como no período colonial, é uma violência institucionalizada praticada pelo governo para 

defender o regime.  

 Nesse sentido, visamos propor uma discussão sobre a violência na Somália, 

ressaltando o contexto histórico do período e mostrando como a violência era perpetrada 

pelo Estado e quais os impactos desta repressão na população e na própria sobrevivência 

do governo enquanto detentor do monopólio da violência. Farah expõe as práticas 

violentas do regime e dá ênfase em como toda uma rede de cultura oral era utilizada como 

meio de controle das informações e como tal sistema sustentou muitas das práticas 

violentas do regime de Siad Barre. Como já afirmado, a novela trabalhada permanece 

como uma das poucas fontes que registram de forma explícita as práticas repressivas do 

regime. Assim pudemos elaborar uma discussão que versa tanto com a fonte, como com os 

trabalhos recentes sobre o regime de Siad Barre e a questão da formação do Estado na 

África após as independências.  

A partir disto, observamos que a pesquisa trouxe á luz questões ainda pouco 

debatidas sobre o tema, principalmente, no que tange ao retrato da violência do governo 
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militar na Somália. A obra analisada abrange um leque de temáticas relacionadas à 

colonização, descolonização, disputas imperialistas no período da guerra fria e, sobretudo, 

ao silêncio do período sobre a repressão do regime. A memória histórica do regime ainda 

está sendo construída, sobretudo, porque há poucas análises sobre o período e suas 

consequências.
180

 Muito do que se fala sobre o país está ligado à ideia de colapso do 

Estado, Estado falido, pirataria, anarquia do Estado ou ainda as questões da diáspora 

somali, iniciada no final da década de 80. “Sweet and Sour Milk” nos apresenta a visão 

que um somali tem do governo que o exilou, portanto foi fundamental compreender a 

trajetória pessoal de Farah e como ela implica na sua produção como romancista.  

A principal crítica que o livro expõe esta centrada na formação do Estado nação da 

Somália liderada por Siad Barre, através de um governo militar que não só oprimiu os 

somalis, mas que centrou seu poder na figura de um chefe militar que se vê como pai da 

nação. Todavia, Farah, por meio de sua narrativa, denota que sua posição não é uma crítica 

somente ao totalitarismo vivido pela Somália, mas levanta um questionamento sobre todos 

os regimes militares que os países africanos atravessaram naquele período. Siad Barre não 

é mencionado na obra, porque o grande Generalíssimo poderia ser além de Barre, Mobuto 

Sese Seko, Idi Amin ou algum outro líder militar que se valeu do poder personalizado para 

comandar o governo de seu país. Portanto, em sua crítica o autor somali transcende as 

barreiras geográficas do seu país e estende seus questionamentos a formação dos Estados 

nações na África, apontando que o nacionalismo inflamado somado ao contexto de guerra 

fria e a forte oposição entre tradição e modernidade resultou na formação de um Estado 

que deturpa as tradições a seu favor e se vale da modernidade para reprimir seus cidadãos. 

Aqui contrastamos a perspectiva de Farah, com a questão da historicidade das sociedades 

africanas. Para Jean-Fraçois Bayart
181

 à perspectiva analítica denominada de “paradigma 

do jugo” se sustenta fundamentalmente na denúncia de sua inobservância (ou ignorância) à 

historicidade das sociedades africanas ao submetê-las totalmente a fatores externos. Em 

suas palavras:  

A equação entre a falta de historicidade das sociedades africanas e 

a natureza patológica do poder dentro delas têm, contudo, suas 

raízes em uma tradição intelectual que remonta tão longe quanto à 

Aristóteles. [...] O tema do isolamento da África do resto do 

mundo, e das sociedades africanas entre si, é chave na negação de 

sua historicidade.
182

 

 

Assim, apontamos que foram as estruturas de poder criadas no período colonial e 

sustentadas pelos Estados independentes, que deram as bases para que homens como Barre 

chegassem e se mantivessem no poder, amparados pelo discurso da “natureza patológica 

do poder” na África e pelo caráter “dependente” do continente africano.  

A pesquisa se centrou nas questões políticas do Estado na Somália e com base na 

fonte tentamos analisar quais os contornos que o governo dava na vida dos cidadãos 

somalis, tendo Loyaan e Soyaan como exemplos do rumo que o regime poderia dar a vida 

de indivíduos integrantes ou não do governo. Assim objetivamos contribuir com os 

trabalhos que desconstroem as atuais visões sobre o país e problematizam a ditadura, haja 

vista que hoje a Somália é governada por um Presidente, após uma série de governos de 

transição, que segundo Ingiriis: “Vestígios do autoritarismo do regime de Siad Barre 

evaporaram, mas sua visão sociopolítica e vicissitudes tem prevalecido em Mogadíscio, 
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dominando o território político.”
183

 Destarte, o sistema político e a visão de Estado de Siad 

Barre tem ganhado cada vez mais impulso na Somália nos últimos anos. Mohamed 

Ingiriis
184

 afirma que muitas das tradições do sistema siadist
185

 de governar e muitos 

membros de seu antigo regime tem conquistado cada vez mais espaço dentro do novo 

governo.  

Por fim, nos estudos sobre Nuruddin Farah compreendemos que o novelista somali, 

para além das críticas ao colonialismo, foca, sobretudo, na agência dos somalis enquanto 

donos de seus futuros. Lidando com a herança colonial o autor constrói seus personagens 

inspirados em figuras reais que vivem neste mundo pós colonial, retratando as várias 

mulheres somalis que existem e os diversos homens que integram o país e tentando 

reconstruindo assim a realidade que estes indivíduos viveram neste período em suas várias 

facetas.   
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APRISIONADOS EM PÁGINAS: DISCURSO ACERCA DOS INDÍGENAS NO 

BOLETIM DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO PARANÁ (1918-2010). 

Autor: Frederico Custódio Pinheiro da Silva 

Orientadora: Martha Daisson Hameister 

Palavras-chave: IHGPR; história indígena; memória 

Essa investigação destina-se a identificar e problematizar o discurso contido na 

publicação oficial do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná acerca das populações 

indígenas. Para tanto, foram pesquisados 61 volumes do Boletim do IHGPR entre o 

período de 1918, data da publicação do primeiro volume, e 2010. Dentro desse universo 

documental identificamos 10 artigos e dois volumes dedicados à temática indígena. Esses 

foram localizados a partir de um índice geral publicado no ano de 2010, no volume 61, o 

que facilitou chegar até os escritos. Isso motivou o recorte cronológico desta pesquisa. 

Incluíram-se na análise todos os artigos arrolados nesse índice, cuja temática está associada 

aos povos indígenas, como fontes da pesquisa. Foi organizada uma tabela com o título do 

artigo, sua localização na coleção e nome do autor. Em alguns casos foi impossível saber 

sobre a atuação profissional. A partir da década de 1970, tornou-se mais fácil a 

identificação dos autores e suas atuações profissionais em diferentes áreas. Nosso objetivo 

foi mapear as temáticas e abordagens teóricas acerca desses elementos indígenas expressas 

nas páginas do boletim.  

Durante o curso de História temos contato com assuntos variados relativos ao 

conhecimento histórico. Somos provocados e inspirados por nossos professores. Estes 

mostram a nós uma infinidade de possibilidades e temas para exploração e ampliação do 

conhecimento histórico, possibilidades talvez não trabalhadas ou com pouquíssimos 

trabalhos sobre o assunto, como é o caso deste trabalho. Apesar de contarmos com boas 

produções sobre o IHGB, outros institutos históricos nacionais carecem de investigações 

mais aprofundadas. Acerca do elemento indígena nas produções destes então encontramos 

poucas análises. Considerando então as análises que focalizam o IHGPR esse número se 

reduz ainda mais, ficando restrito praticamente aos escritos produzidos no interior da 

agremiação, entretanto este assunto que será melhor discutido no texto completo desse 

trabalho de conclusão de curso. 

A trajetória dessa pesquisa iniciou-se com meu envolvimento nos trabalhos 

desenvolvidos no CEDOPE durante a graduação, onde tive contato com extensas 

documentações relativa aos indígenas. A partir de sugestões de colegas e professores,  

deparei-me com os boletins do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná, os quais são 

objeto dessa pesquisa. Esse Instituto, a exemplo de outras instituições semelhantes em 

praticamente todo o território brasileiro, nasceu espelhado e inspirado no IHGB. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB. Fundado em 1838 sob a 

égide da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional, instituição de fomento criada em 

1831, atuaria também sob os auspícios de D. Pedro II, vinculando a agremiação ao poder 

institucional do Império. Esta formação vincula ideologicamente o instituto aos poderes 

oficiais e a suas deliberações políticas e econômicas.186 Sendo assim, a produção do 

IHGB coligava-se a lógica do contexto em que se formava: a emancipação política do país, 
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a necessidade de criar uma história para a jovem nação brasileira, sendo assim inventar 

uma memória e tradições para esse país com meros 16 anos seriam o mister deste 

grêmio.187 Separar a antiga tradição colonial de sua nova configuração política e 

institucional, afinal a casa imperial estava em processo de desvinculação com a antiga 

metrópole, fazendo necessário a formação de uma história condizente a este processo, pois 

“o imperador precisava dos historiadores para legitimar-se no poder”.188 

Na argumentação de Geraldo Coelho o Instituto era um aparelho ideológico de 

Estado, a partir de uma acepção althusseriana do conceito, afirmando que esse aparelho do 

Estado representa interesses, doutrinas e opiniões específicas dentro do universo político 

nacional, sendo assim os intelectuais do IHGB participam e estão ligados a essa classe 

política dominante na sociedade brasileira.189 Portanto os associados ao instituto fazem 

parte de uma elite econômica e intelectual, que ao encontrar-se nesses espaços dominam-

no e determinam, através de critérios relacionais quem poderia adentrar as fileiras de seu 

nicho intelectual. Considerando essas afirmações concordamos que o IHGB se revelaria 

como um organismo de âmbito restrito, privado, acessível somente aos intelectuais ligados 

à classe dominante do Império. Fechado a possíveis pretensões de intelectuais 

considerados menores, elementos dominados na organização do sistema social. O IHGB 

fazia da condição de classe o critério para a legitimidade de seus integrantes190, 

fornecendo quase uma nobilitação de seus associados, que como membros da elite se 

reconheciam e compartilhavam ideias, fazendo das fileiras do instituto seu nicho 

intelectual.191   

Partindo dessa formação política e ideológica do IHGB vamos analisar como se 

formava o discurso dentro dela e quais as influências destas nas agremiações históricas que 

surgem após a década de 1860. Era necessário que se formasse uma história oficial 

brasileira, baseando-se na matriz ideológica imperial corrente na época. Construir uma 

história da nação, recriar um passado, solidificar mitos de fundação, ordenar fatos 

buscando homogeneidades em personagens e eventos até então dispersos.192 Sendo assim, 

um Brasil composto de raças miscigenadas, diferentes núcleos de povoação, diferentes 

atividades econômicas e diferentes realidades sociais, devido principalmente a relação 

entre os colonizadores e os nativos, como seria construída essa história nacional? Várias 

teorias, visões e interpretações se encontrariam dentro do IHGB. Algumas possibilidades 

discursivas para a interpretação acerca do Brasil diziam que a nação se fazia inviável 

devido a miscigenação racial. Modelos raciais deterministas como o monogenismo, 

poligenismo, darwinismo social e a teoria da evolução tinham muitos admiradores no 

interior do instituto. Entre seus membros mais destacados, nomeadamente Francisco 

Adolfo de Varnhagen, temos visões mais negativas e hostis da situação nacional e das 

atitudes que deveriam ser tomadas acerca da questão como, por exemplo, a submissão total 

dos indígenas ao civilizador branco, a eliminação do componente negro da sociedade 

brasileira e também a eliminação das populações que estivessem impedindo ou atrasando o 
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processo civilizatório e o progresso da nação.193 Apesar dessas posturas pessimistas e 

negativas preponderou uma vertente otimista nas interpretações históricas do IHGB e 

outros institutos, considerando o modelo elaborado por Von Martius como base principal 

para interpretar a história brasileira, partindo da concórdia das três raças para a formação 

nacional,194 porém levando sempre em consideração o papel do branco como civilizador, 

ao índio o papel de potencial civilizado se, é claro, despisse de suas iniquidades e, com a 

ajuda do branco, recuperasse a sua dignidade original e elevá-lo à civilização, ao negro 

restava o papel de empecilho para o desenvolvimento da nação, lembrança perene do erro 

da introdução da escravidão negra no país.195  

Partindo então dessas interpretações acerca da produção do IHGB no contexto do 

século XIX, podemos ponderar sobre a produção de outras instituições congêneres ao 

instituto carioca. Lilia Moritz Schwarcz analisa como se configura esta produção no 

Instituto Arqueológico e Geográfico de Pernambuco e também no Instituto Histórico e 

Geográfico de São Paulo. Estas análises fornecem alguns parâmetros para auxiliar na 

interpretação da produção do IHGPR posteriormente. A autora destaca que a agremiação 

pernambucana é o segundo instituto histórico formado no Brasil, fundado no ano de 1862, 

e o primeiro formado no Nordeste, simboliza, segundo a pesquisadora “ás aspirações 

políticas e culturais da província pernambucana”196 partindo dos mesmos princípios do 

IHGB de preservar a documentação e os monumentos da história relevantes para a 

elaboração de uma narrativa histórica brasileira. Documentos que também fossem 

relacionadas às províncias que formavam a antiga capitania de Pernambuco, contribuindo 

para a preservação da história da região e inserindo-a no contexto histórico nacional. Sendo 

assim, o foco na regionalidade dentro da produção no Instituto pernambucano atinge níveis 

ainda maiores do que os vistos na produção do IHGB, tomando a província como égide e 

matriz para as interpretações acerca dos variados temas da história nacional.197 Esse foco 

local também se reflete na escolha dos participantes dessa agremiação, completa de 

membros da abastada elite econômica da região, acomodando também setores da Igreja em 

suas fileiras. Essa configuração denota a dois movimentos significativos, o primeiro deles é 

a nobilitação dos seus associados, que tinham no instituto um símbolo de status e 

influência intelectual; o segundo seria o esforço feito por esses componentes para retificar 

a imagem dessas elites agrárias em face o seu declínio econômico, e consequentemente 

político, hegemonia que estava se transferindo mais ao sul, para província de São Paulo. 

Concernentes a interpretações acerca da província, seu objeto por excelência, Schwarcz 

destaca ainda as análises antropológica e etnográficas empreendidas por esse instituto, ao 

procurarem por uma “raça pernambucana”.198 

O congênere instituto paulista, chamado de Instituto Histórico e Geográfico de São 

Paulo, nome semelhante ao de sua contraparte carioca, tinha em seu interior intenções 

distintas: seguir o modelo idealizado pelo IHGB ao fazer suas análises e produções, 

procurando sempre a união e a congregação da história nacional; ou então destacar uma 

especificidade paulistana, através da qual desafiavam o projeto unitário do Instituto 

carioca, que pressupunha um consenso nacional, que não se verificava na época, e pouco 
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se vê nos dias atuais. Sendo assim, propunha-se como caminho alternativo ao ditado pela 

atuação do IHGB a reescrita da história nacional, constituindo uma historiografia 

marcadamente paulista que abarcasse em sua interpretação o país como um todo a partir 

dessa nova chave interpretativa que era São Paulo e seu desenvolvimento.199 Outra 

diferenciação teórica em relação ao IHGB era a fidelidade política diversa do instituto 

paulista, enquanto os cariocas se ligavam ao império e suas formulações políticas, o 

IHGSP se vinculava ao modelo republicano vigente no tempo de sua fundação, em 

primeiro de novembro de 1894, o mês da república, tendo inclusive o presidente da 

república como presidente honorário e sócio benemérito do Instituto. Acerca das 

interpretações sobre a história veiculadas por esses institutos podemos destacar a exaltação 

do papel de São Paulo na história nacional, demonstrando um elitismo em sua produção, 

segundo Schwarcz.200 O discurso racial também entremeia as discussões do instituto 

paulista, tendo em seu interior ecos das teorias raciais correntes no fim do século XIX e 

afetando a produção do instituto.201Sendo feitas estas considerações acerca do instituto 

histórico pioneiro e tendo-se analisado a produção realizada no interior do instituto carioca 

e seus congêneres nordestino e paulista, vamos tratar do IHGPR e seu boletim. 

O Instituto foi fundado em 24 de maio de 1900, no ensejo do quarto centenário da 

descoberta do Brasil, sua primeira denominação foi de Instituto Histórico e Geográphico 

Paranaense, depois passou a ser Geográfico e Etnográfico e hoje em dia se denomina 

Histórico e Geográfico do Paraná.202 Apesar de sua fundação datar do último ano do 

século XIX a jornada do Instituto histórico paranaense teve alguns percalços até 

estabilizar-se e começar a desempenhar suas funções. Idealizado por Alfredo Romário 

Martins, intelectual e político paranaense203, que envolvido com as questões políticas e 

históricas do estado conclamou em 24 de maio do ano de 1900 mais quinze intelectuais da 

cidade de Curitiba para dar início ao Instituto Histórico e Geográphico Paranaense, 

entretanto dificuldades foram encontradas ao longo do caminho e a empreitada do instituto 

teve várias pausas e reorganizações, até que em julho de 1916, com a formação de nova 

diretoria e ânimos mais afeitos, cumprisse-se uma antiga determinação do estatuto do 

grêmio, elaborado em 1900: a criação de uma revista ou boletim do Instituto, a ser 

publicada trimestralmente, versando sobre os temas históricos do estado e seus vultos mais 

destacados. Sendo assim, se publica em 1917, porém com marcação de 1918, o primeiro 

volume do Boletim do Instituto Histórico e Geográphico Paranaense. Em seus assuntos 

trazia primeiramente uma íntegra do primeiro estatuto do Instituto que nos dá valiosas 

pistas acerca das motivações e pretensões desta agremiação, entre os artigos publicados há 

de temas relacionados a assuntos históricos, geográficos e etnográficos paranaenses.204 

Sobre o primeiro estatuto do instituto podemos destacar dois artigos, um do capítulo 

primeiro e outro do capítulo quarto: o artigo número 1 do capítulo primeiro afirma que a 

função do instituto é “colligir, estudar, publicar e archivar os documentos que sirvam á 

historiografia do Paraná, promovendo a difusão do seu conhecimento pela imprensa e pela 

tribuna”;205 o capítulo quarto versa sobre a criação do boletim nos moldes citados 
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anteriormente e determinando ainda que se remeta os boletins publicados a arquivos, 

bibliotecas e institutos congêneres no país. Essas determinações arroladas no estatuto 

demonstram certo alinhamento institucional para com a missão de construção de uma 

história regional e nacional. De modo similar ao IAGP o Instituto Paranaense também 

busca contribuir para a formação de uma historiografia do Estado, tendo seu caráter 

regionalista bem prenunciado, buscando a formação de uma história para o Paraná e sua 

população. Discursos raciais ainda estavam presentes na época de fundação do instituto e 

na formação de seus membros, resultando assim em interpretações pautadas nessas 

referências. 

A fim de destacar esses posicionamentos e demonstrar um exemplo do tipo de 

análise proposta neste trabalho, vamos explorar um artigo publicado no primeiro boletim 

do Instituto. É salutar lembrar que vários outros artigos compõem o trabalho final.  

O artigo chama-se “Ligeiras notas sobre Ethnologia Paranaense” escrito pelo doutor 

Jayme Dormund dos Reis, médico sanitarista paranaense, tem 16 páginas e foi publicado 

no segundo fascículo do primeiro boletim. Em seu artigo o autor discorre sobre os 

movimentos de migração, colonização e dominação no espaço onde hoje conhecemos o 

Estado do Paraná. Primeiramente o autor afirma que a chegada do elemento branco 

português, dominando as hordas selvagens através de sangrentas batalhas, dá início a 

mistura das raças ao se relacionar com os elementos autóctones, formando uma base 

fundamental para essa miscigenação com os vencedores portugueses. Em seguida versa 

sobre as uniões desses selvagens e dos mestiços com portugueses aos espanhóis, presentes 

no território paranaense com suas missões, e dentro dessas promovendo a mistura racial. 

Em outro momento o autor comenta da introdução do africano nessa “ambiente” de 

cruzamentos, trazendo, em menor número suas características para a população da costa 

paranaense. Por fim, dois grandes movimentos de mistura de raça no estado: a vinda inicial 

de imigrantes europeus, que na época de pequena imigração se assentavam e faziam a 

mistura racial com os elementos locais e a grande colonização, tratando-se da vinda 

massiva de imigrantes europeus como elemento “fraternizador” de todas as características 

adicionadas à população paranaense ao longo de quase quatrocentos anos. Sendo assim, o 

autor encerra afirmando que esses sucessivos cruzamentos foram instrumentais na 

evolução do homem paranaense, que devido a essa herança misturada é resistente as 

intempéries, robusto, pujante, altivo, abnegado, apto a todas as energias. O Homem do 

Paraná. 

A partir do exposto é justo pensarmos em como a formação dessa instituição 

histórica, de sua revista e de seus participantes se dá, afinal, e a exemplo do IHGB, o 

Instituto Histórico e Geográfico do Paraná tem em suas atribuições e objetivos a formação 

de uma memória histórica para o estado do Paraná. Romário Martins acreditava que essa 

memória histórica ainda estava em construção e necessitava de um local dedicado para a 

elaboração desta206. Sendo assim, o discurso acerca dos índios presente, ou não nas 

páginas dos boletins históricos publicados revela, ou ao menos indica, o lugar do índio na 

história e na memória do Estado construída dentro do IHGPR. Conclusões acerca desse 

material estão em processo de elaboração e serão apresentadas no trabalho final, porém já 

percebemos algumas pistas em relação ao posicionamento da intelectualidade atuante no 

IHGPR, resta saber se essas opiniões e posições historiográficas se mantém ou se mudam 

durante a existência da publicação.  
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A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS 

NAS PÁGINAS DA IMPRENSA COMUNISTA – UM RETRATO ENTRE A 

GUERRILHA ARMADA DE PORECATU E A ATUAÇÃO DO PCB NO PARANÁ 

(1950) 

Autora: Caroline Gonzaga 

Orientador: Prof. Dr. Marcos Gonçalves 

Palavras-chave: Francisco Bernardo dos Santos, PCB, Guerrilha Armada de Porecatu 

 

O presente trabalho analisa os discursos jornalísticos, criados pela imprensa do 

Partido Comunista Brasileiro, sobre o camponês Francisco Bernardo dos Santos, que em 

1950 foi assassinado por estar envolvido nos conflitos de terra no norte do Paraná, 

classificados como Guerrilha de Porecatu (1944-1951). Para a análise foram utilizados dois 

jornais produzidos pelo PCB – Voz Operária e Imprensa Popular – ambos editados no Rio 

de Janeiro.  A monografia divide-se em três capítulos. O primeiro busca contextualizar a 

trajetória do Partido Comunista Brasileiro, que apoiou a insurreição dos camponeses na 

região de Porecatu. No segundo capítulo elucidamos como se desenvolveu o conflito e qual 

foi a trajetória de Francisco Bernardo dos Santos no ano de sua morte, também buscou-se 

problematizar o discurso jornalístico partidário e os interesses por trás das reportagens 

vinculadas sobre o camponês. Por fim, no terceiro capítulo, apontamos qual a finalidade da 

criação de mitos e heróis para o PCB dentro do jogo político da Guerra Fria.  

Partindo do pressuposto de que a atuação do PCB na Guerrilha Armada de Porecatu 

deu um novo rumo à história de Francisco Bernardo dos Santos, é primordial compreender 

a trajetória desse partido que surgiu em 25 de março de 1922. Nas palavras de Adriano 

Codato e Marcio Kieller vemos que “o Partido Comunista tem uma trajetória conturbada, 

desde 1922, ano de seu nascimento, até 1985, ano de sua legalização definitiva, não chegou 

a atuar nem quatro anos como uma organização reconhecida
207

”. Sendo um partido quase 

exclusivamente urbano num país de predominância agrária, o PCB nunca esteve na 

primeira divisão do jogo político, porém sempre demonstrou sua força mesmo nas piores 

fases de sua história
208

. Visto que o trabalho se debruçará em cima de fontes jornalísticas 

produzidas pelo partido é de suma importância compreender que sua imprensa, desde os 

primórdios, tinha objetivos específicos frente às notícias que retratava. O surgimento de 

seu primeiro jornal, em 1924 – Classe Operária – se deu por uma sugestão da 

Internacional Comunista. Com redemocratização, ocorrida em 1945, o PCB consegue 

finalmente se reestruturar e elege um senador, pelo Distrito Federal, e 14 deputados 

federais
209

. Com a eleição do presidente Dutra, assumidamente anticomunista, o governo 

brasileiro opta pelo apoio incondicional aos Estados Unidos durante a Guerra Fria
210

. Em 

07 de maio de 1947, o Partido Comunista Brasileiro é cassado pelo Tribunal Superior 

Eleitoral, por receber auxílio e orientação político-partidária estrangeira
211

.  Sendo assim, o 

partido abandona a via reformista e adota uma retórica mais revolucionária, pois, o Brasil, 
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“no pós guerra, teve que andar na corda bamba da conjuntura mundial sem rede de 

segurança”
212

. Por fim, é importante destacar também o Manifesto de Agosto de 1950, 

assinado por Luiz Carlos Prestes, que marca definitivamente a radicalização do partido 

frente às perseguições do governo Dutra. No Paraná, diferente dos grandes centros urbanos 

como Rio de Janeiro e São Paulo, havia ainda uma forte predominância agrária, o que faz 

com que o PCB regionalmente se preocupe mais atentamente com questões ligadas a 

reforma agrária.  

Os conflitos na região de Porecatu tiveram início em meados da década de 1940. 

A questão de distribuição de terras iniciou-se no Estado Novo, quando Getúlio Vargas 

lança, em 1938, a chamada Marcha para o Oeste, tendo como prioridade ocupar o 

território nacional. Manoel Ribas é então nomeado interventor do Paraná e inspirado no 

Homestead Act, de Abraham Lincoln, convida os trabalhadores rurais a se deslocarem para 

a região de Porecatu, no intuito de adquirir até 200 hectares de terras devolutas, com o 

preço mínimo de 18 mil-réis o hectare. O discurso do governo era de privilegiar a pequena 

propriedade, sem enfrentar diretamente os alicerces do latifúndio, e também produzir 

novos atores sociais: uma classe média livre das oligarquias rurais e insensível às ideias 

subversivas da esquerda
213

. Vários pequenos camponeses que se dirigiram as terras 

prometidas pelo estado, delimitaram suas posses e tentaram requerer legalmente a terra, 

ficaram sem resposta. No ano de 1944 esses camponeses fundaram duas Associações de 

Lavradores, formadas por mais de 700 famílias cansadas de esperar as respostas do 

governo aos seus requerimentos, e com o intuito de legalizar a posse das terras. Vemos 

então que as disputas se iniciaram e que os camponeses viram cada vez mais a necessidade 

de se organizar. Ao findar do Estado Novo, em 1945, a ideia de colonização inspirada no 

modelo norte americano é deixada de lado pelo governo Dutra. As terras ocupadas pelos 

camponeses, contando agora com benfeitorias como estradas e portos, passam a despertar 

grande interesse em políticos de Curitiba e grandes latifundiários de São Paulo. É então 

que enormes áreas de terras são vendidas deliberadamente para a formação de lavouras de 

café, com a promessa de que seriam entregues desocupadas de invasores
214

. Na gestão do 

governador Moisés Lupion (1946-1950) no Paraná, as violências e disputas já estavam 

estabelecidas. Em 1948 Miguel Gajardoni, farmacêutico residente do município de 

Jaguapitã, convidou Manoel Jacinto Correia, vereador comunista em Londrina, para 

conhecer a luta que estava ocorrendo na região de Porecatu. Após Correia escrever um 

relatório ao Comitê Central do PCB, o partido decide se envolver diretamente nos 

conflitos, liderando a resistência. Também em 1948 houve a formação de grupos armados 

na região. Em Porecatu, o Partido Comunista Brasileiro tentou implantar uma prática de 

aliança e apoio entre operários e camponeses, a fim de unificar suas lutas
215

. O PCB 

também levou para a região de Porecatu toda a campanha anticomunista que se 

desenvolvia na Guerra Fria. Apesar disso os camponeses envolvidos no conflito não eram 

comunistas. Vários são os depoimentos que confirmam esse posicionamento, destaca-se 

aqui o de Zé sem medo:  
Nunca fui comunista. Não estudei o comunismo, como é que eu posso 

ser? Sei tratar da terra, isto sim. Desde que me entendo por gente que 
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labuto na lavoura. Não, não sou comunista. Mas se defender a minha 

posse é comunismo, então eu sou!
216

 

Em 1950, o meio rural paranaense já estava extremamente conturbado. O governo 

do estado assumia a defesa da propriedade territorial e da especulação imobiliária, tratando 

os posseiros como caso de polícia
217

. O conflito na região durou até 1951, quando toda a 

guerrilha foi desarticulada pela polícia e agentes do DOPS (Delegacias Especializadas de 

Ordem Política e Social) de São Paulo e Paraná. Camponeses envolvidos nos conflitos 

foram presos e várias famílias foram obrigadas a deixar suas terras. 

Francisco Bernardo dos Santos apareceu sempre como um coadjuvante na história 

de Porecatu
218

.  Não foram encontrados até hoje documentos “oficiais” que comprovem em 

que ano nasceu ou como passou no decorrer de sua vida. Também não encontram-se 

registros do camponês no DOPS ou nas listas dos homens que lideravam a Guerrilha 

Armada. Era visto como mais um camponês vítima dos conflitos ocorridos no norte do 

Paraná. Porém, Francisco Bernardo dos Santos ganhou destaque em várias reportagens 

produzidas pela imprensa comunista e, a partir delas, buscou-se a construção de uma 

“história vista de baixo”, levando em consideração as experiências de pessoas “comuns” 

nas mudanças sociais
219

. O autor Jim Sharpe relembra que, tradicionalmente, a história tem 

sido encarada como um relato dos feitos dos grandes homens. Em 1966, quando Edward 

Thompson publicou seu artigo “The History from Below”, o desejo de historiadores que 

queriam escrever sobre as pessoas “comuns” se concretizou
220

. A história vista de baixo dá 

a possibilidade de pesquisar as “experiências históricas daqueles homens e mulheres, cuja 

existência é tão freqüentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada apenas de 

passagem na principal corrente da história”
221

.  

Tratando propriamente dos jornais utilizados como fonte vemos que o Voz 

Operária, principal periódico do PCB na época dos conflitos em Porecatu, teve sua 

primeira edição em fevereiro de 1949. Ângelo Priori afirma que o jornal manteve, no norte 

do Paraná, uma equipe de repórteres desde o mês de novembro de 1950 até o fim dos 

conflitos camponeses, em agosto de 1951
222

. O jornal Imprensa Popular foi criado em 

1948, com o objetivo de apresentar formulações mais amplas do que o jornal oficial do 

partido: Voz Operária.  

A primeira vez que Francisco aparece no jornal Voz Operária foi em março de 

1950. Na reportagem intitulada “’Grilo’ e banditismo no norte do Paraná”
223

 vemos que o 

delegado da região de Porecatu, juntamente com praças e jagunços invadiram a 

propriedade do camponês. Com medo de ser assassinado, foge pelo sertão do Paraná. 

Quando chega ao Rio de Janeiro tenta se dirigir a deputados e ao próprio presidente Dutra, 
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ação que não teve resultados. Em maio de 1950 recebemos a notícia do assassinato de 

Francisco Bernardo dos Santos
224

. É nessa reportagem que Francisco passa a ser visto pela 

imprensa comunista como um líder. Afirmam os redatores da reportagem, não 

identificados, que os latifundiários tentaram comprar os camponeses, mas que ao lado 

deles estava Francisco, que havia servido ao exército e tinha compreensão de seus direitos. 

Nessa mesma reportagem, intitulada “Os camponeses viugarão o sangue de Francisco 

Bernardo dos Santos”, vemos que a imprensa do PCB expressou anseios e ideias de 

Francisco, que não podem ser confirmados como verdadeiros, e que muito se assemelham 

aos discursos produzidos pelo partido em seu Manifesto de 28 de Janeiro,de 1948.  
Procurou o próprio ditador Dutra na esperança de uma providência. Mas 

Francisco Bernardo logo compreendeu o que era este govêrno com seus 

deputados e senadores: um govêrno contra os trabalhadores e o povo, um 

govêrno contra os camponeses, defensor furioso dos roubos (...) 

praticados pelos latifundiários contra os camponeses.
225

 

Francisco morreu no dia 17 de abril de 1950 quando regressava do Rio de Janeiro 

ao Paraná. Foi amarrado em uma árvore em praça pública, do mesmo modo que 

amarravam os escravos ao pelourinho, onde teve que permanecer por 18 horas, sendo por 

fim fuzilado. É possível perceber que as reportagens utilizam a morte de Francisco para 

fazer novos chamados à luta camponesa.  Na reportagem “O camponês Francisco 

Bernardo”
226

 vemos a citação de um memorial, cujo autor afirmam ser o próprio Francisco, 

feito com o intuito de ser entregue ao presidente Dutra. Nele podemos ler as palavras: 

“desejoso de levar até o fim a defesa das nossas terras, vim a esta Capita e daqui recorro a 

V. Excia. Solicitando urgentes providências a respeito, garantia de vida e manutenção na 

posse das terras que desbravamos em Florestópolis”. Em outubro de 1950, seis meses após 

a morte de Francisco, o camponês volta a ter destaque no jornal Voz Operária
227

. Mais 

uma vez a imprensa do PCB fala dos sentimentos de Francisco, que continuam tendo 

singularidades com os discursos adotados pelo partido no período, ainda mais se 

considerarmos que em 1950 o partido lança também o Manifesto de Agosto de 1950, 

reafirmando a necessidade de enfrentamento com o governo e o imperialismo norte-

americano. Em novembro de 1950 o jornal Voz Operária descreve uma nova tortura 

sofrida pelo camponês Francisco Bernardo dos Santos, que teria tido suas duas pernas 

quebradas, com o intuito de impedir sua fuga logo antes de ser fuzilado
228

.  

O jornal Imprensa Popular só começa a noticiar a história de Francisco um ano 

depois de sua morte. Numa reportagem que fala sobre o filho do camponês assassinado
229

 

– Carvalho – Francisco recebe mais uma vez o adjetivo de herói. A última reportagem do 

periódico Imprensa Popular que fala sobre Francisco data de 26 de junho de 1951
230

 onde 

deixam de lado a versão de que Francisco fora fuzilado pela polícia e afirmam que seu 

assassino foi um jagunço chamado Celestino, que o matou após deixá-lo vinte dias 

amarrado no fundo de um jipe. Várias são as incongruências na história de Francisco, ora 

ele era morador de Jaguapitã, ora de Florestópolis. Por vezes o jornal afirma que quem o 

matou foi a polícia, a mando do latifundiário Lunardelli e em outra ocasião foi o próprio 

jagunço do fazendeiro quem matou o camponês. Apesar disso, fica claro que o PCB noticia 
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os acontecimentos da maneira que lhes é mais favorável, sempre de acordo com as 

ideologias e anseios do partido.  

Para problematizar o discurso jornalístico criado pelo Partido Comunista Brasileiro 

utilizamos dois autores principais – James Scott
231

 e Dênis de Moraes
232

. O primeiro deles 

fala sobre o discurso público e discurso oculto. O discurso público seria aquele produzido 

pela elite, seja ela política, econômica ou cultural. Também pode ser considerado os 

comportamentos adotados pelos subordinados na presença da figura dominadora. Já o 

discurso oculto vem de encontro a essas opiniões, demonstrando outras formas de 

interpretar a realidade, vindas dos bastidores, fora do campo de observação direta dos 

detentores do poder. Porém, as relações de poder não são tão lineares quanto parecem, 

desse modo, não nos é permitido qualificar tudo o que é produzido em contextos 

determinados pelo poder como falso e tudo o que se diz fora como verdadeiro. Também 

não é possível considerar o discurso público como domínio da necessidade e o discurso 

oculto como domínio da liberdade. Infere-se portanto que os jornais do Partido Comunista 

Brasileiro, embora estejam no campo dos discursos ocultos, também podem vir a 

testemunhar inverdades, utilizar-se de fatos e argumentos para cooperar com suas 

ideologias e distorcer a realidade para que se encaixe na sua visão contrária aquela 

produzida pelos que detém o poder. Dênis de Moraes traz uma abordagem mais direta ao 

afirmar que o PCB “quer persuadir os leitores a aceitarem seus pareceres sobre a 

temporalidade histórica, com o argumento fascinante de que as mensagens emancipadoras 

englobam as reivindicações das maiorias excluídas”
233

. Desse modo vemos que ligar os 

anseios de Francisco com os ideias dos manifestos do partido seria para eles de grande 

ajuda na busca de convencimento de que suas ideias englobam os trabalhadores.  

Por fim, traçamos no trabalho a importância da construção de mitos e heróis para 

o PCB visto que Francisco Bernardo dos Santos muitas vezes foi retratado de forma 

heroicizada, como um defensor da luta camponesa. Para tal, utilizamos como exemplo e 

comparação o livro O Cavaleiro da Esperança, de Jorge Amado. Nele podemos observar a 

construção do “herói” mais importante para o Partido Comunista Brasileiro: Luiz Carlos 

Prestes. Conclui-se que o PCB teve um grande fascínio pela propagação de modelos 

míticos capazes de despertar fantasias padronizadas e adesões automáticas
234

.  Sendo 

assim, a figura do líder, do herói, é importante pois traz consigo um forte mecanismo de 

identificação onde o indivíduo deposita nessa figura uma forte carga afetiva. 
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UM ESTUDO SOBRE O REVISIONISMO HISTORIOGRÁFICO HISPÂNICO NA 

REVISTA ESPECIALIZADA EM CULTURA E POLÍTICA “ESTUDIOS 

AMERICANOS” (1942-1961) 

 

Autora: Yuria Santamaria Pismel 

Orientador: Marcos Gonçalves 
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 O presente trabalho procurou debruçar-se no estudo do revisionismo historiográfico 

hispânico presente na revista Estudios Americanos, editada pela Escuela de Estudios 

Hispano-Americanos de Sevilla, de setembro de 1948 a novembro-dezembro de 1961. 

Pretendemos contribuir para o crescimento das pesquisas acerca dorevisionismo 

historiográfico e sua relação com a Espanha do segundo período franquista (pós 1946), que 

tem suas bases gestadas a partir de 1942, como fruto do início de uma mudança de postura 

do regime franquista na sua política exterior em relação à América. O país inicia um 

afastamento dos regimes totalitários europeus, que iam perdendo força no cenário da II 

Guerra Mundial. A partir de 1946, no pós-guerra, a Espanha se vê em um posicionamento 

de isolamento internacional, em grande parte devido à permanência no país de um regime 

autoritário, que era repudiado pelas nações europeias. Em busca de reconquistar um papel 

diplomático mais ativo, a nação espanhola volta-se às suas ex-colôniasna América, na 

tentativa de restabelecer as ligações anteriormenteexistentes. O período é caracterizado 

pela proliferação de instituições e de revistas culturais e políticas, nas quais o revisionismo 

historiográfico hispânico adquire forças, fazendo parte do projeto político-ideológico do 

regime, através da exaltação da hispanidade, um modelo interpretativo que legitimava as 

ligações históricas, culturais e espirituais entre a Espanha e a América,na tentativa de 

desconstruir a "leyenda negra", conjunto de interpretações sobre o passado colonial 

disseminado em trabalhos historiográficos anteriores que descreviam as atrocidades 

cometidas pelos espanhóis contra os povos autóctones. Tendo em vista essas questões, 

buscamos compreender como se estruturou o revisionismo historiográfico hispânico da 

revista de síntese e interpretação Estudios Americanos. Realizamos uma revisão 

bibliográfica, tendo como objeto de estudo o revisionismo historiográfico hispânico como 

instrumento de análise na historiografia. O trabalho com as fontes dividiu-se no 

levantamento do conteúdo analisado pela revista, elaboração de um quadro comparativo 

com os temas abordados nas seções e os respectivos autores, arrolamento e 

análise.Buscamos compreender a manifestação do revisionismo historiográfico, que 

considera a “leyenda negra” como um discurso inventado e sem embasamento teórico ou 

histórico, em contraposição ao ideal da hispanidade, que é exaltado, com o intuito de 

fortalecer os laços culturais e espirituais entre a Espanha e suas ex-colônias americanas. 

 O trabalho resultante dessa pesquisa foi dividido em três capítulos. No primeiro, 

realizamos uma revisão bibliográfica com base em quatro eixos: uma discussão sobre 

memória e história. Dentro dos estudos de história e historiografia, o revisionismo aparece 

como instrumento inerente ao trabalho do historiador, uma vez que se trata de uma revisão 

de conhecimento e de conceitos históricos. Porém, Hector Gabriel Legorreta Cantera
235

 

alerta que o revisionismo historiográfico pode ser utilizado academicamente ou 

pejorativamente, sendo no segundo caso utilizado para legitimar interesses políticos ou 

ideológicos, realizando uma manipulação e instrumentalização da história, no que 
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poderíamos chamar de "usos do passado"
236

. Pierre Vidal-Naquet destaca que "A pior de 

todas as historiografias é evidentemente a historiografia de Estado"
237

. Assim, surge a 

necessidade de compreender os motivos pelos quais o historiador escolhe trilhar certos 

caminhos de estudo, desnaturalizando a objetividade dos métodos científicos. Tal questão 

foi analisada a partir de Fernando Catroga
238

, que trata da relação subjetiva existente entre 

memória e história Em seguida, esclarecemosque os motivos que nos levaram a adotar o 

termo "revisionismo historiográfico" e não "revisionismo histórico" relacionam-se com o 

fato de compreendermos que no ofício do historiador o revisionismo trata-se de contrapor-

se e analisar autores, conceitos e preceitos historiográficos anteriormente construídos. 

Partimos para um terceiro momento, no qual realizamos uma discussão bibliográfica sobre 

o revisionismo na historiografia e na escrita da história- com base em autores como Pierre 

Vidal-Naquet
239

, Luiz Felipe Viel Moreira
240

, Marco Antonio Villa
241

, José Luís Bendicho 

Beired
242

, Michael Goebel
243

, Carlos Rama
244

 e Teresa Aguirre
245

-, apontando para as 

particularidades de cada caso, e, portanto, para a necessidade de compreender as 

especificidades do revisionismo sobre o qual se decide estudar, entendendo as motivações 

que influenciaram seus usos. Concluímos o capítulo realizando um paralelo entre o 

revisionismo historiográfico e a hispanidade, com base nos estudos de Celestino Del 

Arenal, que aponta que após o processo de emancipação das colônias espanholas na 

América no decorrer do século XIX, "[...] perdida la posibilidad de recuperación territorial, 

lo que se pretendía era en la mayor parte de los casos salvaguardar una cierta unidad 

espiritual, cultural y económica que permitiese a España recuperar un papel internacional 

más activo"
246

. 

 O segundo capítulo foi reservado para uma análise das abordagens históricas e 

teórico-metodológicas, perpassando por um breve histórico dos vínculos intelectuais 

hispanoamericanos, ressaltando alguns aspectos desde o final do século XIX e no decorrer 

do XX, porém focando nas décadas de 1940-1950. Nesse momento nos aprofundamos na 

análise de Arenal, sobre o surgimento desde o século XIX de um movimento que 

impulsionou a criação do hispanoamericanismo, que buscava na herança do passado 
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colonial uma esperança social messiânica para o futuro, tendo em vista o cruzamento dos 

destinos da Espanha e América nesse período histórico sobre o qual se debruçavam.O 

hispanoamericanismo passou por diversas fases de amadurecimento e institucionalização 

como uma ferramenta oficial estatal de usos político-ideológicos, processo que alcança seu 

auge e maior repercussão no segundo período franquista, sendo reconhecido nesse período 

como o ideal da hispanidade. Os estudos de Raymond Carr
247

 e de Pedro Carlos González 

Cuevas
248

 nos auxiliaram a situar o contexto histórico, tendo em vista o isolamento no qual 

se encontrava a Espanha e a necessidade de reconquistar um papel mais ativo na política 

internacional.Esse período é característico pelo florescimento de revistas culturais que, 

embora não citassem o regime franquista diretamente, buscavam disseminar e exaltar o 

ideal da hispanidadeno mundo hispânico. Discutimos em seguidacomo foi definido o 

recorte temporal do trabalho, tendo em vista as orientações metodológicas de Bernard 

Lepetit e Jacques Revel sobre os "jogos de escalas"
249

e as escolhas temporais; e de Antoine 

Prost
250

 sobre noções de temporalidade. Optamos por definir o nosso recorte de 1942, ano 

de criação da Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla e do início de um 

distanciamento da Espanha com os regimes totalitários, acompanhado do fortalecimento do 

hispanoamericanismo através do ideal da hispanidade - perpassando por 1944, ano de 

publicação do livro de Carbia, 1945, final da II Guerra Mundial, em que o 

hispanoamericanismo é reativado através do ideal da hispanidade, 1948, quando é criada a 

revista Estudios Americanos,- a 1961, último ano da publicação. Assim seria possível 

compreender todo o processo de construção do revisionismo historiográfico hispânico, 

através da formação de um projeto hispanoamericanista do regime franquista 

fundamentado no ideal da hispanidade.Em seguida, partimos para uma análise sobre a 

abordagem teórico-metodológica empregada neste capítulo, tendo em vista as discussões 

de Claudio Maíz e Álvaro B. Fernández
251

, sobre a necessidade de considerar não a figura 

do intelectual como um indivíduo isolado, mas as noções de redes intelectuais. 

Perpassamos pelos conceitos de "história cruzada" e de "modernidade transatlântica", de 

Helenice Rodrigues e Heliane Kohler
252

. Terminamos o capítulo buscando trazer 

materialidade ao contexto, analisando as interpretações de Rómulo D. Carbia publicadas 

em 1944 sobre a “leyenda negra”: 
[...] todo se reduce a un juicio inexorable ordinariamente aceptado sin indagar su 

origen y según el cual España habria conquistado a América primero y la habría 

governado despúes, durante más de três siglos, haciendo alarde de una 

crueldadsangrienta y de uma opresión sin medida, cosas ambas que 

podríanconsiderarse como únicas en la história de todo el Occidente.
253

 

 O autor expõe uma narrativa de condenação do passado historiográfico relacionado 

à lenda negra, carregada de rancores e ressentimentos, e busca defender e proteger a 
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Espanha dessas interpretações repletas de 'calúnias' e 'desrespeito'. Carbia estabelece quase 

que uma relação de ódio com os discursos anteriormente difundidos sobre o passado 

colonial, principalmente o de Bartolomé de Las Casas, que, segundo Carbia, auxiliou 

substancialmente na fundamentação da lenda negra. Através dos estudos do conceito de 

"mito" realizados por Matthew Restall, como "uma ficção de modo geral tida como 

verdadeira"
254

, foi possível compreender que o revisionismo historiográfico hispânico 

consistia em uma interpretação da conquista espanhola e do período colonial em que 

aparece a contraposição de dois mitos: a hispanidade, reforçando o papel positivo do 

colonizador espanhol e as relações culturais, históricas e espirituais com a América; e a 

lenda negra, que desqualificava a atuação espanhola no passado colonial. Para aprofundar 

a discussão sobre a hispanidade em seu contexto franquista, nos debruçamos sobre a obra 

de Rafael Gil Serrano
255

 publicada em 1947 e que exalta o espírito materno da Espanha em 

relação à cristandade e ao mundo hispânico. 

 O terceiro capítulo foi destinado para a apresentação dos resultados e análise da 

Estudios Americanos, realizando inicialmente um apanhado sobre a importância das 

revistas culturais e políticas no segundo período franquista. Destacamos o surgimento do 

Consejo de la Hispanidad em 1940, substituído em 1945 pelo Instituto de Cultura 

Hispânica, e da Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilha (EEHA) em 1942, 

como um centro voltado à História da América ligado ao Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas e à Universidade de Sevilha. Na primeira fase (1942-1945), a 

EEHA realizou atividades de docência e pesquisa. Na sua segunda fase, iniciada em 1945, 

a escola passa a dedicar-se exclusivamente a investigações científicas americanistas, 

período no qual surgiram suas publicações, a Anuario de Estudios Americanos (1944-

atual), a Estudios Americanos (1948-1961) e a Historiografia y Bibliografia (1954-atual, 

agregada à Anuario posteriormente).Analisamos as particularidades da revista Estudios 

Americanos e sua materialidade, através dos estudos de Marcos Gonçalves
256

 sobre a 

mesma, e de Vila Vilar
257

 sobre a hispanidade e a Cuadernos Hispanoamericanos (1948) 

do mesmo período, bem como as orientações metodológicas para estudo de fontes 

impressas e periódicas de Tania Regina de Luca
258

. Trata-se de uma revista de síntese e 

interpretação de temas hispânicos, como a mesma se intitula, o que elucida sobre seu papel 

difusor da hispanidade. Em sua maioria, a periodicidadeera mantida em publicações 

bimestrais, possuindo cinco seções principais: artigos, notas, comentários, informação 

cultural, e crônica. A crônica é dividida em “Notícias”, publicando um ou dois textos; 

“Ideas Ajenas”, que costuma publicar trechos e informações de outras revistas, o que 

mostra a preocupação de dialogar com outros meios; e "Libros recibidos". A informação 

iconográfica da editoração não ocupa um papel de destaque, havendo pequenos 

desenhosnas primeiras páginas de cada seção. Mas atentamos que alguns elementos 

desenhados, embora aparentemente ocupem uma função ilustrativa e secundária, auxiliam 

a enfatizar o projeto ideológico da revista, ressaltando símbolos recorrentes na cristandade 

católica. 
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 Para fundamentar a análise do discurso da revista por meio de uma perspectiva 

historiográfica, utilizamos os estudos de Michel Pêcheux
259

 sobre a teoria de análise de 

discurso, partindo por fim para os dois eixos de análise: a hispanidade e a lenda negra.A 

contraposição entre a exaltação da hispanidade e a desconstrução da lenda negra fica clara 

em diversos artigos publicados na revista, como é o caso do seguinte, reforçando os laços 

da hispanidade, do americanistaClemente H. Balmori: 
Cada problema cultural de América, es un problema cultural de España y 

viceversa [...]. Hoy sabemos los americanos que en el regazo de la madre España 

hemos de buscar el aliento de nuestro futuro y el amor en que ha de fraguar la 

unión de hermanos llamados a un alto y generoso destino común[...].
260 

 Por fim, concluímos enfatizando que o revisionismo historiográfico, enquanto 

metodologia inerente ao trabalho do historiador, é uma ferramenta munida de 

subjetividades e interesses. Tratando particularmente do revisionismo historiográfico 

hispânico, percebemos que o olhar sobre o passado colonial durante o segundo período 

franquista era estruturado a partir da articulação entre a desqualificação da "leyenda negra" 

e a exaltação do ideal da hispanidade. Essa noção fica evidente na análise da Estudios 

Americanos, sendo que, ao propor uma noção de continuidade histórica entre a América e a 

Espanha, o ideal da hispanidade não consideraas especificidades culturais e históricas que 

delimitam suas fronteiras. A noção de alteridade que aparece dessa construção revisionista 

está diretamente atrelada a interesses de legitimação política e ideológica que expressam a 

subjetividade e impossibilidade de neutralidade nos estudos históricos, que deixam de ter 

uma motivação estritamente acadêmica e científica. Tendo isso em vista, fica evidente a 

utilização do revisionismo historiográfico para exaltar a hispanidade, num contexto de 

florescimento de revistas culturais e políticas que serviam como meio de divulgação do 

projeto político-ideológico do franquismo para a América. Percebemos a criação de uma 

rede intelectual que transcende à revista Estudios Americanos, e na qual a mesma está 

inserida, baseada no mito da hispanidade como ideologia unificadora, a fim de restabelecer 

os laços culturais, históricos e espirituais do mundo hispânico.  

 Mencionamos também as possibilidades de continuidade da pesquisa visando novas 

abordagens acerca do revisionismo historiográfico hispânico, como por exemplo, a relação 

entre a Universidade Federal do Paraná e a Estudios Americanos, uma vez que a revista 

encontra-se na Biblioteca de Ciências Humanas e da Educação. Seria possível pensar as 

aproximações culturais entre a Espanha e a América Hispânica, e compreender qual o 

papel desempenhado pelo Brasil nesse processo. Também seria possível aprofundar-se nas 

manifestações e particularidades do revisionismo historiográfico hispânico em torno do 

ideal da hispanidade e da lenda negra na historiografia latino-americana, como um 

processo de transculturação fruto das adaptações culturais e políticas de cada país e região. 

 Por fim, apontamos para a possibilidade de aprofundar os estudos sobre as 

correntes político-intelectuais vigentes naquele período, na tentativa de comparar em 

termos historiográficos a disputa entre a corrente "liberal" ou de "esquerda", e a corrente 

"revisionista", sem contudo, atribuir-lhes rígidas dicotomias ou interpretações maniqueístas 

e binárias, mas compreendendo como se efetuam as lutas de sentido sobre o passado 

através de uma prática revisionista. Pensando as questões epistemológicas e metodológicas 

que envolvem os estudos historiográficos sobre o revisionismo e as redes intelectuais, 

torna-se fundamental não limitar-se a estruturas estáticas, mas compreender as dinâmicas 

intelectuais, pois a busca de uma uniformidade e hegemonia intelectual pode ser 
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empobrecedora, além de correr o risco de também se tornar um revisionismo 

historiográfico voltado para a legitimação de verdades históricas. 

 

  



POLÍCIA POLÍTICA NA ERA VARGAS: PERSEGUIÇÃO AOS SUSPEITOS 

NAZISTAS NO PARANÁ (1937-1945) 

Autor: Murillo Amboni Schio 

Orientador: Marcos Gonçalves 

Palavras chave: Estado Novo, Polícia Política, Nazismo 

 

 Princípio basilar e fundamental de todo historiador: todo sujeito é filho de seu 

tempo. Nesse sentido, vivendo em tempos de extrema insegurança política, de retrocessos 

legislativos, de ressurgimento de discursos de ódio associados à extrema direita, inclusive 

balizados por referências nazistas, e dos significativos números que envolvem a segurança 

pública e criminalidade, minha atenção se voltou para o também violento, autoritário e 

ditatorial período do Estado Novo. Dados publicados pelo Fórum Nacional de Segurança 

Pública em 2014, demonstravam que entre 2009 e 2013 quase 12 mil pessoas foram mortas 

por policiais, ao mesmo tempo em que quase 1,8 mil policiais também morreram durante o 

mesmo período
261

. Tais dados, somados ao nefasto número de 58,5 mil mortes de forma 

violenta e intencional no ano de 2014
262

, nos dão um indício da situação extrema de 

insegurança e violência pública e policial a que estamos sujeitos diariamente – vale 

ressaltar que alguns segmentos da sociedade, como jovens e negros, são mais atingidos 

pelo cenário violento que se alimenta diariamente no Brasil.  

 Frente aos desejos e problemas relatados, a pesquisa formatou-se no sentido de unir 

num só estudo a instituição policial e o nazismo, união que consequentemente guiou o 

projeto da Era Vargas, especificamente o Estado Novo, e à atuação do Departamento de 

Ordem Política e Social, popularmente conhecido como DOPS, frente à comunidade e 

instituições, organizações e associações teutas do Paraná, dentre elas o NSDAP,
263

 fundado 

no Brasil em 1931. Com essas ideias em mente, o recorte do projeto e a problemática 

principal confluíram para se explorar o papel da polícia política e seu modus operandi, 

com enfoque para a linguagem estigmatizante e conspiratória associada à comunidade 

germânica residente no Paraná durante o Estado Novo, linguagem esta típica de regimes 

com características totalitárias. Para dar sustentação à problemática principal, as 

conceituações de Hannah Arendt acerca dos principais elementos envoltos em polícias 

totalitárias e o trabalho de Raoul Girardet sobre a criação de mitos políticos que dão 

sentido a ação política do presente, serviram para operar com a linguagem encontrada nas 

fichas individuais produzidas pelo DOPS-PR. 

Três eixos foram escolhidos e abordados, em maior ou menor grau, para dar sentido 

e lógica ao trabalho: a imigração alemã e a comunidade germânica no Paraná; o Partido 

Nazista no Paraná; e por último, e mais importante, a repressão e linguagem da Polícia 

Política estado novista às colônias e indivíduos de origem germânica. 

No primeiro capítulo tratamos de aspectos gerais da imigração alemã para o Brasil, 

e mais detidamente para ao Paraná, tais como as motivações que levaram diferentes 

gerações a emigrar rumo à terra desconhecida, os perfis socioeconômicos e características 

próprias das diferentes levas e as regiões nas quais houve maior concentração do elemento 

germânico. Ainda neste capítulo apresentamos breve discussão acerca do culto e espírito 

nacionalista que desembarca junto com os teutos, denominado Deutschtum ou germanismo 

                                                 
261

 POLÍCIA Brasileira. Disponível em: <https://noticias.terra.com.br/brasil/policia/policia-brasileira-mata-e-

morre-mais-do-que-em-outros-paises,9828b860e660a410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso 

em 07 de ago. 2016. 
262

 BRASIL Registra. Disponível em <http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2015/10/08/brasil-registra-585-mil-assassinatoem-2014-maior-numero-em-7-anos.htm>. Acesso em 

07 de ago. 2016. 
263

 Originalmente: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Partido Nacional-Socialista dos 

Trabalhadores Alemães. 



pelos seus teóricos e estudiosos, atentando acerca das diferenças entre classes sociais e o 

meio rural e urbano no culto e preservação do Deutschtum. Em seguida, discutimos acerca 

dos quistos étnicos ou raciais que passaram a ser entendidos, denunciados e publicizados 

através do mito do “perigo alemão” e dos enquistamentos raciais que ameaçavam a 

construção do ideal de nação pretendido. Por fim, o capítulo abordou a existência e 

funcionamento de diversas associações e organizações comunitárias germânicas e o papel 

destas para a coesão interna e preservação do Deutschtum. 

No segundo capítulo a questão em foco foi o Partido Nazista no Paraná. Antes de 

abordarmos a criação da seção paranaense e seus aspectos gerais, o trabalho tratou dos 

aspectos gerais de estabelecimento do NSDAP no Brasil, tais como a sua fundação, 

organização institucional, diretrizes e objetivos do partido, perfil dos associados etc. Neste 

momento foi importante debater a importância e a valorização da germanidade para o 

partido, além de destacar a ressignificação de alguns conceitos nacionalistas pelos nazistas. 

Também tornou-se essencial diferenciar Deutschtum de Nazismo, lembrando que ambos 

valorizaram a preservação e culto da germanidade. Para além do embate ideológico, 

também foi possível verificar através da historiografia a existência de embates entre 

Reichdeutscher e Neuedeutscher, estes representados pela geração que emigrou nas 

primeiras décadas do século XX, e aqueles representados pelos alemães do século XIX, no 

que diz respeito aos cargos de liderança e influência dentro da comunidade, explicitando 

diferenças geracionais quanto a ideologias políticas e nacionalismos.  

 Braços do NSDAP proliferaram no mundo desde o fim da década de 1920, 

ganhando força e número na década seguinte. Sua presença se deu em mais de 83 países e 

arregimentou por volta de 29 mil militantes ao todo, cada qual com sua particularidade, 

apesar da existência de diretrizes gerais lançadas pelo partido e direcionadas a todos os 

núcleos estrangeiros. O grupo alvo nesses países, ressalta Athaídes, sempre foram os 

alemães
264

. 

 O NSDAP se estabelece no Brasil no ano de 1931, tendo formado seus primeiros 

núcleos no Distrito Federal (Rio de Janeiro à época) e no Rio Grande do Sul. Além destes, 

no mesmo ano são fundados os núcleos de São Paulo, São Francisco, Porto União e 

Joinville em Santa Catarina, e o núcleo da Bahia. Apesar de estar presente em 17 estados 

brasileiros, os núcleos mais importantes e com maior número de membros eram o do 

Paraná, com 185 membros, do Rio Grande do Sul, com 439 membros, do Rio de Janeiro, 

com 447 membros, de Santa Catarina, com 528 membros, e por fim, de São Paulo, com 

785 membros
265

.  

 Podemos resumir em três frentes a atuação da seção brasileira do partido nazista: a 

propaganda em prol da Alemanha e do Nacional Socialismo; a disputa pela liderança das 

instituições, associações e clubes das comunidades teuto-brasileiras; e, por fim, a 

espionagem de guerra
266

. Brepohl de Magalhães também fala de contrapropaganda contra 

os adversários do movimento, recrutamento de um exército reserva para o caso de conflito 

militar e arrecadação de recursos para o NSDAP alemão
267

. 

 Três questões despontam na análise do círculo paranaense: a ligação do Consulado 

Alemão com o círculo paranaense, a forte presença de empresários e de profissionais de 

alto cargo de empresas estrangeiras nas fileiras do partido e o baixo número de filiados 
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frente ao grande número de imigrantes alemães que aqui residiam, que apesar de indicar 

uma população entre 70 e 100 mil de imigrantes de descendência ou natalidade alemã, 

arregimentou apenas 185 membros ao longo de 5 anos de existência nos limites da lei. 

Nesse sentido, Athaídes é categórico em afirmar que no caso paranaense a rejeição ao 

partido é muito mais visível e sensível do que a aceitação
268

. Logo, se faz necessário e 

ganha força a necessidade de estudos regionais sobre a ação e estrutura do partido. Quanto 

ao perfil dos militantes da NSDAP/PR, as características de base fundamentalmente 

urbana, membros da classe média/alta e atividades profissionais ligadas ao setor secundário 

e terciário se repetem 

No terceiro e último capítulo, a vigilância e repressão da Polícia Política estado 

novista às colônias e indivíduos de origem alemã foram articulados nacional e localmente. 

Aspectos ideológicos e políticos voltados à repressão do estrangeiro, do quinta-colunismo, 

do nocivo à nação, presentes na Era Vargas e amplificados durante o Estado Novo através 

do discurso oficial e da Campanha de Nacionalização iniciada em 1938, no sentido de 

incentivar a criação de uma identidade nacional homogeneizada, deram o tom ideológico 

ao funcionamento da Polícia Política e a sua linguagem estigmatizante, recuperadas suas 

origens e transformações ao longo do tempo. As relações ambíguas do governo com a 

comunidade germânica puderam ser traduzidas em dois diferentes momentos: 1938 e 1942, 

datas chaves na consolidação de leis e práticas repressivas do Estado Novo. É justamente 

entre essas duas datas que a atuação da polícia política conhecerá o seu auge durante a Era 

Vargas. Através das fichas individuais arroladas por este estudo, analisamos a linguagem 

empregada nas fontes, que preconizava a lógica da suspeição, do mito conspiratório, da 

estigmatização, conceito de Goffman, como regra geral e da vigilância constante, neste 

caso aos indivíduos de ascendência alemã. 

Parte fundamental do sistema totalitário é sua polícia secreta. Arendt é categórica 

em afirmar que a polícia secreta é o mais bem organizado e mais eficiente dos 

departamentos do governo no sistema de poder do regime totalitário. Pode-se dizer o 

verdadeiro ramo executivo do governo. Sua atuação se define pelos limites da lei e vai 

além: encarna, corporifica, materializa a própria lei. 

Formalmente a polícia política surge em 1933  com a fundação da Delegacia 

Especial de Segurança Política e Social, passando a se encarregar dos chamados crimes 

políticos e sociais. Tradicionalmente, a polícia política exercia função repressiva e 

preventiva a fim de frear e coibir ações políticas opositoras que comprometessem a "ordem 

e a segurança nacional"
269

. Tratava-se de lidar com a noção de crime possível, tendo em 

vista que trata-se de uma política bem característica de regimes autoritários 

Cancelli defende não haver uma ruptura do varguismo com o golpe de 1937. Há, no 

entanto, um desenrolar histórico já matizado pela projeto dos vencedores de 30, 

sustentados pelo desgaste político da República Velha e pela descrença em relação aos 

partidos políticos. Francisco Campos, um dos ideólogos do período 1930-45, defendia o 

caráter violento intrínseco do Estado e das massas, sendo necessário que o Estado, como 

agente revolucionário, tomasse as rédeas da situação e empregasse a violência como 

instrumento revolucionário, apoiada principalmente pela polícia, tida como administradora 

da sociedade. No centro do mito conspiratório estado novista estavam comunistas, alemães 

e japoneses. Os mitos comunistas, alemão e amarelo foram, talvez, os mais utilizados por 

Vargas
270

. 
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Na pesquisa com as fontes, foram utilizadas 36 Fichas Individuais, disponíveis para 

acesso no Arquivo Público do Paraná. A fim de facilitar a compilação de dados, foi 

dividida em 15 perguntas ou seções a leitura dessas fontes: Nome, Data do Fichamento, 

Idade, Nacionalidade, Natural de, Profissão, Local de Trabalho, Residência Atual, 

Sindicalizado ou Não, Estado Civil, Motivo do Fichamento; Encaminhamento; Pertences 

Apreendidos; Tempo em Prisão; Resultados Finais. 

Pernicioso, suspeito, adepto, nazista, prejudicial, partidário do nazismo, elemento 

perigoso e nocivo são as designações dadas aos fichados que mais repetidamente aparecem 

na descrição que se segue a cada datação existente na ficha. A linguagem policial e 

burocrática se prende à esses adjetivos na grande maioria das fichas. Em 20 fichas (55% do 

total), essas designações aparecem sozinhas ou conjugadas a outras para se referir aos 

indivíduos: “pernicioso e adepto do nazismo”, “suspeito de atividades nazistas”, “ser 

nazista e por suspeita de exercer atividades prejudiciais à segurança pública”, “suspeito de 

atividades nazistas e prejudiciais à segurança pública”, “apontado como elemento 

perigoso” etc., são alguns exemplos que se repetem constantemente no texto das fichas. 

Como podemos notar, os motivos para que fosse fichado geralmente era vago, impreciso 

ou corriqueiro. Muitas vezes ocasionados por denúncias de outras pessoas o estado de 

vigilância parecia ter eco na sociedade em geral para com a ameaça nazista. A maioria dos 

casos são motivados pelas designações (suspeito, pernicioso, adepto etc) citadas no inicio 

dessa parte.   Logo, pode-se perceber a linguagem estigmatizante e limitada da 

polícia política estado novista. Neste estudo de caso abordou-se a comunidade germânica e 

a homogeneização típica desse grupo. A fins de comparação e maior compreensão da 

linguagem policial, é mister percorrer e pesquisar a linguagem presente em fichas 

referentes à grupos distintos, com histórias e bagagem cultural divergentes.   
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Este trabalho trata de relações familiares constituídas por escravizados  e 

escravizadas na Comarca de Curitiba no século XIX, enfatizando as configurações que 

assumiram e  analisando como essas relações influenciaram em ações judiciais por meio 

das quais esses sujeitos demandavam a liberdade. Para desenvolvê-lo, foram lidas obras 

sobre a história da escravidão e organização das famílias cativas, além de estudos que 

possibilitaram contextualizar o espaço analisado e o tempo histórico escolhido e que 

abordassem o desenvolvimento da instituição escravista em outras regiões do Brasil. 

Também foram contemplados trabalhos que tratam das relações entre alforria, escravidão e 

poder judiciário. Como fontes primárias foram utilizados processos judiciais referentes ao 

século XIX, pertencentes ao acervo da Departamento de Arquivo Estadual de Arquivos do 

Paraná (DEAP), especialmente ações de liberdade ou de manutenção de liberdade,  

envolvendo escravos ou libertos e membros de suas famílias. 

O trabalho está dividido em três capítulos No primeiro, tratamos das análises 

historiográficas sobre a família escrava. Uma das vertentes abordadas é a da chamada 

Escola Sociológica Paulista, cujos autores mais representativos são Florestan Fernandes, 

Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni
271

. Para esses autores, a escravidão 

impossibilitava aos escravos a constituição de famílias. Ao revisarem a tese da brandura da 

escravidão no Brasil, constituída sobretudo a partir dos estudos de Gilberto Freyre
272

, esses 

estudiosos apresentaram a concepção de um sistema escravista cruel e brutal, assentado na 

exploração e na violência. Para eles, as condições desumanas da vida no cativeiro teriam 

tirado dos escravizados a capacidade de pensar o mundo por si próprios, com categorias e 

padrões da cultura africana. Introjetavam, assim, os valores da sociedade branca escravista 

e os reproduziam em suas relações sociais. Concepções próprias só se constituíam por 

ocasião da alforria: enquanto cativos, apresentavam-se como corpos dóceis e passivos, 

sobre os quais diversas forças atuavam – seja o senhor, seja o Estado. Ações como fugas, 

assassinatos e outras formas de resistência eram vistas como pontuais, não visando uma 

reforma estrutural no sistema. A desumanização seria tamanha que teria comprometido a 

capacidade dos escravos de forjarem laços familiares, uma vez que seriam "mortos 

socialmente". Tal expressão, cunhada por Orlando Patterson
273

, atestava que o 

desenraizamento dos africanos resultava em uma total dependência das vontades do 

senhor: este teria controle dos instrumentos simbólicos da sociedade escravista, e esta não 

permitiria qualquer ação de pessoas que não partilhassem a cultura dominante.  

Um dos primeiros autores a contestarem essas concepções foi Robert Slenes, em um 

artigo publicado em 1988. Em Lares Negros, Olhares Brancos
274

, esse historiador faz uma 

crítica de natureza metodológica aos estudos da Escola Sociológica Paulista, observando 

que aqueles pesquisadores se apoiaram principalmente em relatos de viagens de europeus 

que estiveram no Brasil ao longo do século XIX. Estes descreviam desde a disposição 

física das moradias reservadas aos escravizados até seus hábitos afetivos e sexuais. Ao 
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fazerem isso, entretanto, utilizavam de “filtros” que, constituídos por sua cultura europeia, 

os impediam de reconhecer famílias com configurações distintas daquelas próprias de sua 

cultura. A família matrifocal, predominante entre os escravos, era considerada pelos 

observadores europeus desestruturada e relacionada à promiscuidade inerente tanto à 

condição tanto social – de escravizados – quanto à racial. Tais relatos, como observou 

Slenes, eram muito coerentes entre si, e isso pode ser um dos motivos que levou muitos 

estudiosos a tomá-los como base para suas análises, sem realizarem a necessária crítica de 

seu conteúdo. Ao examinar essas fontes, Slenes aponta que o “desvio” não estava no lar 

negro, mas no olhar branco sobre o mesmo. Entremeado por diversos preconceitos, o 

referencial de família - europeu e cristão - não admitia a existência de ordem ou 

estabilidade nas relações familiares que se criavam dentro da escravidão.  

Nove anos depois da publicação desse artigo, em 1997, Florentino e Góes 

publicaram uma obra de grande investimento empírico no qual estudaram o norte 

fluminense (em especial a região de Campos dos Goitacazes), utilizando-se de um 

conjunto maciço de fontes que trataram por uma metodologia quantitativa. A partir da 

análise de registros de batismo, óbito, casamento, matrículas de escravos, etc.  chegaram a 

resultados interessantes, mostrando a existência duradoura e constante da instituição da 

família escrava, no período por eles estudado (final XVIII e primeira metade do XIX). Em 

A Paz nas Senzalas, os autores enfatizam as tensões que provinham das diferenças entre os 

vários grupos de escravos reunidos em um plantel. Nas palavras dos pesquisadores, “um 

plantel não era, em princípio, a tradução de um "nós", mas sim uma reunião forçada; o 

paternalismo do sistema [escravista] não foi suficiente para transformar os escravos em 

uma massa unificada. (…)”
275

. 

Uma forma de combater esse desenraizamento e anomia, bem como o estranhamento 

entre pessoas distintas forçadas a conviver em sociedade, tão prementes na criação de um 

escravizado, seria a formação de laços de parentesco. Para Florentino e Góes, apesar dessas 

diferenças e tensões, a cooperação entre os escravizados deve ter sido fundamental; em 

primeiro lugar, para eles próprios, pois ela possibilitaria a criação de regras dentro da 

sociedade escrava, de forma a viabilizar a sobrevivência e conseguir "levar a vida" no 

cativeiro. Muitas vezes essas relações extrapolavam tanto a consanguinidade – no caso do 

apadrinhamento – quanto os limites físicos da escravaria. Os autores consideraram que a 

formação de famílias entre os escravos era vantajosa também para o senhor, pois constituía 

uma forma de controle social, uma vez que a perspectiva de separação por venda ou troca 

sempre pairava sobre os cativos como uma ameaça de punição, buscando evitar que estes 

se rebelassem ou tomassem atitudes pudessem desmembrar o grupo familiar - como a fuga, 

por exemplo. Por outro lado, aos cativos, a família fornecia uma base sólida para 

construção e reconstrução de padrões mentais e de comportamentos próprios de uma 

cultura afro-brasileira
276

. Essas relações possibilitavam que eles fizessem planos a médio e 

longo prazo e que definissem objetivos e políticas próprias, tanto na transmissão e 

reiterpretação dessa cultura quanto nas necessidades materiais vivenciadas. Mas, para os 

autores, a família não servia apenas aos interesses senhoriais, uma vez que estes eram 

apenas uma parte da equação - uma parte que tentava se convencer de que tudo estava sob 

controle quando nem sempre estava.  

Esse aspecto – a importância da família para os escravos – e as tensões que podiam 

inserir na relação senhor-escravo foi enfatizada por Robert Slenes em obra publicada em 

1999. Em Na Senzala uma Flor, o autor mostra que ao longo da primeira metade do XIX a 

enorme maioria dos cativos introduzidos no Vale do Paraíba era de origem bantu, mas 
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pertenciam a subgrupos distintos, pois  eram trazidos de várias regiões da África Central e 

forçados a conviver em uma sociedade que ignorava suas diferenças culturais, sociais e 

religiosas. Essa imposição gerava tensões internas no interior da população escrava. Ao 

resgatar a africanidade como guia dos costumes e ações destes grupos, Robert Slenes 

considera suas influências também nas relações afetivas e familiares de uma forma 

geral
277

. De acordo com o autor, povos da África Central, apesar de suas diferenças, 

possuíam o conceito básico e comum da linhagem como formador das sociedades. Dessa 

forma, por mais profundas que fossem as diferenças entre os cativos, em situações-limite - 

como o desenraizamento e a imposição da escravidão - os grupos estariam dispostos a 

reconfigurar sua sociedade ao redor da linhagem antes de abandoná-la como princípio 

organizador da mesma
278

. Essa semelhança estrutural entre os grupos fez arrefecer as 

tensões internas na escravaria e a formação de famílias encontrou terreno mais favorável, 

embora tenha permanecido a preferência de casamentos crioulo/ crioulo e africano/ 

africano. Fortalecidos, os escravos podiam concentrar-se em disputar seus interesses com 

os senhores sem o desgaste constante de conflitos internos. A pacificação na senzala, desta 

forma, para Slenes, ao contrário do que considerou Florentino e Goes, implicava um 

acirramento das tensões na relação senhor-escravo.  

As duas vertentes de interpretação que orientaram esse trabalho se constituíram por 

estudos de regiões de produção monocultora para exportação, com a presença de grandes 

plantéis: o vale do Paraíba, em Slenes e o norte fluminense, em especial Campos de 

Goitacazes, em Florentino e Goes. As questões da pesquisa que realizamos, ao contrário, 

são dirigidas a um contexto bem diverso. A região que a partir de 1853 constituiu a 

província do Paraná tinha organização econômica bem distinta. Como mostrado no 

Capítulo 2 deste trabalho, sua economia estava voltada principalmente ao mercado interno. 

O primeiro fator que movimentou a economia e estimulou a ocupação do território foi a 

exploração do ouro de aluvião na região de Paranaguá, a partir da segunda metade do 

século XVI
279

. Ainda na primeira metade do século XVII, o metal esgotou-se e os 

mineradores se deslocaram em direção ao primeiro planalto, onde passaram a faiscar, 

realizar outras atividades. De acordo com Nadalin, esse movimento acarretou a formação 

de  arraiais relativamente estáveis – como Arraial Queimado, Borda do Campo e Arraial 

Grande (atual São José dos Pinhais).
280

 Com o esgotamento do ouro nessa área, os 

mineradores (alguns já haviam atravessado a Serra do Mar com cabeças de gado) se 

voltaram para a pecuária e instalaram-se na região de Curitiba e dos Campos Gerais. A 

inauguração da Estrada de Viamão na década de 1720 e a intensificação da atividade 

tropeira, além de favorecer a fundação de vilas (como a do Príncipe, Furnas e Pouso do 

Iapó), possibilitou uma certa independência da Comarca de Curitiba com relação ao litoral 

e a consolidação de uma elite pecuarista na região
281

.  

Outro produto importante para a economia da Comarca de Curitiba foi a erva-mate. 

Sua comercialização entre pequenos produtores locais da região platina se dava desde o 

início do século XVIII, mas em quantidades não tão expressivas devido ao caráter 

autônomo e familiar de sua produção. A expansão deste mercado se deu com a autorização 

de navegação de longo curso pelo Rio da Prata, o que permitiu um escoamento da 
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produção destinada à exportação
282

. De acordo com a interpretação de Magnus Pereira, 

inicialmente, a burguesia mercantil que se envolveu neste negócio comercializava a erva 

beneficiada por pequenos produtores, e seu envolvimento em todo o processo produtivo foi 

posterior
283

. A partir de 1820, porém, segundo o mesmo autor, investe-se em novas 

tecnologias de mecanização do beneficiamento da erva e procede-se a concentração do 

trabalho em espaços fabris, o que possibilita a ascensão de uma burguesia industrial 

mesmo, em centros urbanos reduzidos – como era o caso de Curitiba.
284

 Apesar da 

importância da organização da produção de erva-mate e de os produtos dela destinarem-se 

a suprir mercados externos, o conjunto de trabalhadores envolvidos nas unidades 

produtivas era muito menor que nas grandes plantations cafeeiras, e ainda mais reduzidas 

eram as escravarias envolvidas no trabalho. Ainda que nas áreas de economia pecuária ou 

de invernada pudesse haver planteis maiores – na Vila de Castro, na década de 1820, as 

escravarias eram formadas por em média 16 cativos
285

. Na região dos Campos de Curitiba, 

ao contrário, registrava mais de 70% dos escravos em planteis pequenos, entre 1 e 5 

cativos, ao ano de 1824
286

. 

Apesar das diferenças nas regiões contempladas neste estudo e nos de Slenes e 

Florentino e Goes,  muitas das questões desenvolvidas por esses autores foram úteis para 

orientar as indagações das fontes consultadas nesta pesquisa, apresentadas no Capítulo 3 

do trabalho. Através da análise nos processos judiciais que envolviam a alforria (ações de 

liberdade ou de manutenção), foi possível constatar, em primeiro lugar, que a família era 

uma instituição importante entre os escravos que demandavam a alforria na comarca de 

Curitiba: das 61 ações dessa natureza registradas ao longo do século XIX, 21 explicitaram 

a formação de famílias.  

Slenes, em Na Senzala, uma Flor, sugeriu que os planteis maiores facilitariam a 

formação de famílias conjugais relativamente estáveis entre os cativos
287

. Aqui, partindo 

de processos judiciais, buscamos demonstrar que também escravarias menores 

possibilitavam os casamentos e formação de família. Os casamentos, por exemplo, podiam 

ser mistos, com um dos cônjuges livres e outro escravo. Isso ocorreu, por exemplo,  com 

Ricardo Antonio de Souza, homem livre que, em 1876, entrou com uma petição na Justiça 

para que fosse feito o arbitramento do valor de sua esposa Maria, cativa. Estes já teriam 

acumulado um pequeno pecúlio, porém a senhora de Maria pedia uma quantia exorbitante 

pela liberdade da escrava
288

. Por isso o marido livre da escrava entrou na Justiça para 

requerer o arbitramento, ou seja, uma avaliação judicial do preço da cativa.
289

 

Os documentos mostraram também que as famílias eram formadas principalmente 

por mãe e filhos, e que tais vínculos eram cruciais nas demandas para  alforrias e poderiam 

desempenhar um papel fundamental no processo. Um exemplo é a Ação de Liberdade 

movida pelos irmãos João e Benedito, em 1877
290

. Os cativos alegaram que eles e seus 
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outros irmãos teriam sido escravizados ilegalmente pois seriam nascidos de ventre livre – 

sua falecida mãe, Joaquina, teve os filhos enquanto cumpria condição à Bibiana (sobrinha 

da senhora de Joaquina) e seu marido Cirino José Gonçalves. A sentença foi favorável aos 

irmãos e para isso foi fundamental o fato de os vínculos familiares terem se mantido. Os 

filhos conheciam a mãe, sabiam da condição dela à época do seu nascimento, puderam 

provar no processo que ela era liberta quando deu à luz a eles. 

Este perfil da família escrava, composto majoritariamente por mãe e filhos, no 

entanto, não era absoluta. Isso pode ser constatado na história de Antonio mulato, escravo 

de Pedro Oliveira, e seu filho Dionisio
291

. Em 1808 o cativo recorreu à Justiça para impedir 

que  José Padilha de Lorena vendesse seu filho, alegando que ele era forro, porque sua 

esposa, Reginalda, fora alforriada pela metade em testamento de seu senhor Angelo 

Gonçalvez Padilha. A viúva deste tentara reescravizar a criança. Este processo, além de 

evidenciar vínculo entre pai, mãe e filho, mantido mesmo em uma situação bastante 

desfavorável, tem outro aspecto a ser destacado: o casamento entre escravos de senhores 

diferentes. 

As fontes também mostram que, como apontou Slenes, a família podia beneficiar os 

escravos nas situações de conflito com os senhores. Ao contrário de pacificar essas 

relações, os vínculos familiares podiam acirrar as tensões, favorecendo os escravos em 

detrimento dos senhores. A história de Ritta
292

 e de sua filha e neto demonstra este aspecto. 

Rita e sua filha Vicência, com o falecimento de seu senhor em 1850, adquiriram liberdade 

com a condição de servir a Simão José Henrique Deslandes por oito anos. No entanto, 

mesmo as duas tendo cumprido a condição que suspendia o uso pleno da liberdade, 

Deslandes as vendeu e cada uma foi servir a um senhor,  porém ambos eram residentes em 

Curitiba. Em 1866, Ritta comprou sua alforria e Vicência foi dada como parte do dote de 

casamento da filha de seu senhor. Neste período, em que já estava com genro e a filha de 

seu antigo senhor, a cativa deu à luz Benedicto em 1870, e oito anos depois, ambos foram 

vendidos a José Natividade Teixeira de Meirelles, de Antonina. Em março de 1884, 

Meirelles vendeu Benedicto a outro senhor, separando mãe e filho. No mesmo ano, poucos 

meses mais tarde, Ritta entrou com ação de liberdade em favor de sua filha e neto, 

ganhando a causa após dois anos de disputas judiciais e repetidos recursos.  A sentença 

determinava, além da libertação de Vicência e Benedicto, ressarcimento pelos anos de 

serviço indevido. Longe de “pacificar” relações com os senhores, essa família de três 

gerações motivou um conflito bastante acirrado. 

A importância da família para a aquisição da alforria, para a constituição de 

experências autônomas foi destacada por Adriano Lima que, pesquisando cartas de alforria 

nos cartórios entre 1760 e 1830, demonstrou como a aquisição da liberdade não consistia 

em uma via de mão única ou mera concessão senhorial. Consistia em uma prática social 

que era determinada também – e ativamente – a partir da comunidade escrava
293

. Famílias 

eram favorecidas na conquista da liberdade e este aspecto, nos parece, é reforçado por 

nossa pesquisa que permite também ampliar as conclusões para período além daquele 

definido pelo autor. 
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Esperamos que os resultados iniciais desse trabalho possam constituir elementos para 

novas indagações com relação à análise de processos judiciais referentes à escravidão, bem 

como às pesquisas sobre a família escrava no Paraná. Esta, buscando manter-se e agir 

conforme sua própria determinação, desempenhou papel essencial na aquisição da 

liberdade de seus membros - mesmo dentro dos duros limites impostos pela instituição 

escravista. 

 


