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SÃO BERNARDO DE CLARAVAL E O USO JUSTIFICADO DA
VIOLÊNCIA PELOS CAVALEIROS TEMPLÁRIOS NO SÉCULO XII

Autora: Paloma Pereira Oliveira
Orientadora: Fátima Regina Fernandes Friguetto

Palavras-chave: Bernardo de Claraval; Cavaleiros Templários; Violência
Justificada. 

O principal  objetivo da presente pesquisa é  analisar  o discurso de Bernardo  de
Claraval, monge cisterciense do século XII como justificativa de violência em meio a um
momento  conturbado  da  medievalidade.  Bernardo  foi  autor  da  Regra  Cavaleiros
Templários,  o tratado  De Laude Novae Militae -  Da Excelência  da Nova Milícia  mais
especificamente, a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. 

Apesar  de  a  medievalidade  ser  vista  como um momento  histórico  sem muitas
mudanças e ter tido a característica errônea de Idade das Trevas, observa-se o interessante
e importante fenômeno desse período: o Renascimento do século XII.  Deve-se deixar em
relevância que as características observadas ao longo do século XII são geralmente ligadas
aos posteriores séculos XV e XVI, como o humanismo e o naturalismo1,  no entanto, a
sociabilidade Ocidente-Oriente oriundo das Cruzadas, o ressurgimento de ideais de épocas
clássicas pode ser notado. Com o Renascimento do século XII, a tomada de consciência
histórica foi  ascendente e a historiografia se divide entre uma crescente  importância ao
indivíduo  versus um  crescente  número  de  comunidades  e  grupos  específicos  que  se
diferenciavam dos outros como a forma que a comunidade via a si mesmos. 

Segundo Duby, o século XII, principalmente na França, parece ser a época desse
progresso da noção de individualidade e discorre sobre os três motivos desse avanço de
idéias:  a  difusão  do  instrumento  monetário,  a  extensão  da  superfície  cultivada  e  o
crescimento demográfico.2 O historiador e medievalista Marc Bloch, no entanto, dá maior
atenção ao progresso demográfico como principal raiz dessa hecatombe de mudanças. O
contato com o mundo oriental e árabe como conseqüência das Cruzadas e do movimento
de reconquista da Península Ibérica teve como resultado mudanças significativas no campo
intelectual.

As Cruzadas foram um momento de agitação ao longo dos séculos XI e XII de
necessidade ímpar de abordar por ser um fenômeno não só religioso, mas também social,
militar  e  político.  Movimento  gerado  no  Ocidente  que  gerou  embates  no  Oriente3,  a
primeira Cruzada foi declarada em 25 de novembro de 1095, pelo papa Urbano II, como
uma forma da Cristandade4 Latina socorrer a Cristandade Grega, canalizar a violência dos
cavaleiros para fora da Cristandade Latina e tendo para os Cruzados o objetivo de retomar
a Terra Santa, e o benefício do perdão de seus pecados5. Era irrecusável. No entanto, a
matança  indiscriminada  resultou em um perigo  eminente  de  violência  inquietante  para
aqueles que seguiam a religião Cristã. Precisava-se de uma saída não para suprimir todas
as violências mas para fixar-lhes limites 6. 

A  crise  religiosa  do  século  XII,  definida  crise  como  manifestação  violenta  e
repentina de ruptura de equilíbrio; Estado de dúvidas e incertezas; Fase difícil, grave, na

1BOLTON, Brenda. A Reforma da Idade Média. Rio de Janeiro: 70, 1986. P. 20
2DUBY, Georges. Idade Média, Idade dos Homens. São Paulo: Companhia de Bolso, 2011. p. 168 - 169
3FERNANDES, Fátima Regina. Cruzadas na Idade Média. In: MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das 
guerras. 5. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2006.  p. 99
4Definindo aqui, Cristandade como lugar onde habitavam cristãos. 
5FERNANDES, (2006) Ibidem, p. 110
6BLOCH, Marc. Sociedade Feudal. São Paulo: Edipro, 2016. p. 429.
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evolução das coisas, dos fatos, das idéias; Momento decisivo e Situação grave em que os
acontecimentos  da  vida,  rompendo  padrões  tradicionais,  perturbam  a  organização  de
alguns ou todos os grupos integrados da sociedade, é preciso levar em consideração que no
presente trabalho não apresentaremos o termo “crise” como algo ruim ou mau. Foi um
momento, sim, conturbado para a Igreja Católica, no entanto, foi um momento rico para as
múltiplas interpretações sobre o Catolicismo e a vida em Cristo,  com o surgimento de
inúmeras heresias, claro, mas também das Ordens Mendicantes. Conclui-se que A Crise
Religiosa  do  século  XII  foi  um  momento  delicado  para  a  Igreja  Católica  o  qual  ou
reformava-se (no caso, atualizava-se) ou sairia de cena do poder medieval. 

A crise religiosa do século XII  se deu, portanto,  por uma pluralidade de ideais
religiosos  e  por  uma  mudança  do  pensamento  espiritual,  uma  “crise  geral  de
espiritualidade  em  mutação  com  uma  efervescência  considerável  de  ideias”  7.  Tal
afirmação  de  Brenda  Bolton  evidência  a  análise  de  que  se  anteriormente  a  vida  em
renúncia do mundo era a principal via de alcançar uma vida santa, espiritual em seu todo e
cristã, a partir do século XII, o ingresso evangélico do mundo mostra seu valor. O que nos
intriga no estudo de Bernardo de Claraval é como essa persona histórica carregava em si
essas duas concepções de vida santa que tão bem definiram os debates espirituais desse
momento. 

O objetivo consistia  em um retorno à  ecclesia primitiva,  à  Igreja  dos  primeiros
tempos, referente aos apóstolos. No entanto, temos a noção das diferenças entre tal Igreja
Primitiva e a enormidade da Igreja Medieval que buscava reforçar sua unidade para não
romper-se  em menores  núcleos  espirituais,  mas  também teológicos.  Na busca  de  uma
verdade teológica universal  indiscutível, a Igreja teve como necessidade se reinventar e
atualizar-se.  Até hojeessa busca permanece  e no século XII,  isso não foi  diferente.  As
mudanças temporais foram o motor das mudanças religiosas, uma vez que elas tiveram
como consequência a exigência de um novo protocolo de respostas e soluções, já que as
perguntas eram outras. 

Como já foi dito anteriormente, a ideia de se retornar ao que era a idealização da
Igreja Primitiva fortemente ditou esse momento de instabilidade religiosa. No entanto, a
ideia de retorno à vida de Cristo e dos Apóstolos, a chamada vita apostolica, também era
uma ideia forte ao longo do século XII. A ideia de seguir os ideais da vida apostólica
redefinia a ideia de vida cristã e como ela era vivida, era uma reação à crise religiosa do
século XII que afetou diretamente o movimento monástico, já que este deixava de ser a
única forma de encontrar a salvação. 

A questão  monástica  ao  longo do  século  XII  é  uma grande  exemplificação  do
embate intelectual e sociológico desse momento histórico: individualidade e comunidade.
Por  serem  as  Ordens  Monásticas  um  braço  da  Instituição  da  Igreja  Católica,  foram
buscadas saídas para manter essa Igreja coesa e manter o ideal comunitário em prioridade
ao longo da Idade Medieval. Bernardo de Claraval foi um exemplo latente de indivíduo
que agiu para preservar essa noção comunitária. 

Nascido  em  1090,  na  província  de  Borgonha,  em um pequeno  lugar  chamado
Fontaines,  Bernardo  era  o  terceiro  filho  de  Tesalin,  conde  de  Châtillon8 e  Aleta  de
Montebardo, descendente dos antigos duques de Borgonha, filha de Bernardo de Montbard
e Humberga de Riceys. Foi enviado para estudar em Saint Vorles, em Chatillon-sur-Seine.
Alguns escritos de Bernardo revelam uma forte ligação à sua mãe e a religiosidade materna

7BOLTON, (1989) Op. Cit. p. 19
8FERNANDES,  Tathyana  Zimmermann. O  IDEAL  DE  PAPA  PROPOSTO  POR  BERNARDO  DE
CLARAVAL NO TRATADO SOBRE A CONSIDERAÇÃO (SÉCULO XII). 2007. 146 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de História, Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná,
Curitiba, 2007. p. 61
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fervorosa. Foi após o falecimento da mesma que Bernardo “se determino a militar bajo El
estandarte de La cruz como valeroso soldado.” 9, em 1111, aos 21 anos. 

Entrou  na  vida monástica  relativamente  tarde,  já  que a  maioria  dos  noviciados
entravam  aos  14  anos.  Nota-se  um  extenso  trabalho  de  evangelização  desde  a  sua
determinação de tornar-se monge. Descrito incessantemente como contemplativo em sua
completude  e,  às  vezes,  até  distraído10,  o  futuro  abade  de  Claraval  chamou  a  todos
familiares que podia para essa vida contemplativa, como o irmão de sua mãe, Viderico e
seus  irmãos  menores  Bartolomeu  e  Andrés  e,  posteriormente,  os  irmãos  mais  velhos
Guidón e Gerardo 11. 

A estadia  de Bernardo  no noviciado é  contada  de  forma mítica e  intensamente
santa. Em nossa pesquisam, salientamos o homem e não o santo, portanto, é importante
deixar  em evidência que segundo os escritos sobre sua vida,  Bernardo trabalhava com
erudição, empenho e devoção12 e toda essa dedicação o colocou à frente da nova abadia de
Claraval,  a  quarta  casa  de  Císter,  fundada  em  111513,  apesar  das  manifestações
cluniacenses. 

Antão (c. 250 – c. 356), fundador do movimento monástico cenobítico escreveu que
“os monges que saem de suas celas, ou buscam a companhia do povo, perdem a paz, como
o peixe perde a vida fora d’água” 14. Se levarmos essa frase como verdade, Bernardo foi
um peixe  que  vivia  periodicamente  fora  d’água.  Entre  sermões,  tratados  e  um longo
epistolário, destaco alguns exemplos que se envolvem diretamente com uma sociabilidade
intensa, ainda que o abade de Claraval vivesse em um movimento enclausurado, como as
inúmeras  cartas  escritas  a Pedro,  o  Venerável,  abade  de Cluny,  nas quais ele  critica a
Ordem monástica de Cluny;  os escritos de Bernardo para Pedro Abelardo, que criticam
atitudes  consideradas  hereges,  e, um  longo  epistolário  é  a  relação  entre  Bernardo  e
Hildegarda,  a  qual  teria  recebido de Deus a  ordem de publicar  suas  visões e obteve a
autorização para fazê-lo em 1147-1148 de Bernardo e do Papa Eugênio III 15. 

Por definição, monástico (do grego monastikós) é algo relativo à vida solitária16 e
ainda que segundo a teoria da trifuncionalidade, a função social dos monges era orar pela
salvação das almas leigas,  Bernardo não se manteve nisso, sendo um exemplo forte de
homem religioso que se embrenhou entre a vida secular como as viagens de Bernardo após
o cisma do  papado,  posteriormente  à  morte  de  Henrique  II,  em 1130.  Escolhido  para
solucionar essa duplicidade papal, ele optou por Inocêncio e partiu pela Cristandade Latina
para defendê-lo. 

Pela  sua  vida  aqui  exposta,  pode-se  definir  Bernardo  como  um  homem
constantemente descrito como tradicional e conservador,  mas que encarnou para si uma
querência  constante  de  mudanças  sociais  e  clericalização  da  sociedade  medieval  e  foi
atuante  em  inúmeras  cenas  do  mundo  medieval  europeu.  Porém,  este  trabalho  foca
especificamente em como as palavras deste homem formaram as pedras que edificaram a
Ordem híbrida dos Cavaleiros Templários.

9CLARAVAL, São Bernardo de. Obras completas  de  San Bernardo. Volume II  Salamanca:  Pontifícia
Universidade de Salamanca, 1958. 1259 p. Edição preparada por P. Gregorio Diez Ramos. P. 854. Traduzido
por Paloma Oliveira. p. 7
10CLARAVAL, (1958) Op.Cit. p. 11
11Ibidem. 
12FERNANDES, (2006) Op. Cit. p. 64
13Ibidem.
14<https://www.ecclesia.com.br/biblioteca/monaquismo/monasticismo_oriental_e_ocidental.html>  Acesso
em 21/Nov/2018 às 23:11
15GOFF, Jacques Le (Org.). Homens e mulheres na Idade Média. 2. ed. São Paulo: Estação Liberdade,
2012. Tradução de Nícia Adan Bonatti. p. 165
16FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 2. ed. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 1152
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O tratado “Da excelência da nova milícia”, foi escrito entre 1132 e 1136, e é um dos
inúmeros exemplos que corrobora com a intervenção de São Bernardo de Claraval ao mundo
laico. O tratado estrutura-se em um prólogo e treze capítulos. No Prólogo apresentam-se
explicações a Hugo de Payes pela demora da escrita do tratado, o receio de executar um
documento de tamanha importância com pouco sucesso e explicações sobre a necessidade
desse documento, na qual podemos ver, claramente, a ciência e obediência de Bernardo
sobre a divisão da sociedade trifuncional, uma vez que especifica que não é sua alçada
pegar em armas e combater o inimigo, ficando encarregado de, portanto, utilizar-se de sua
inteligência e oratória para orientar os homens que fariam o combate corpo a corpo. 

A Ordem Militar  dos  Templários  nasceu  na  França em 1118,  a  sua  aprovação
definitiva pela Santa Sede no Concílio de Troyes em 1128 deveu-se em grande parte à
influência de Bernardo17. Em um aspecto geral da indispensabilidade desse documento se
dá de acordo com o contexto histórico, dada a ânsia de retomar Jerusalém, a Terra Santa e
a necessidade também de forças que não fossem laicas, uma vez que Bernardo acreditava
que os cavaleiros e nobres da época eram pecadores, tomados por soberba e vaidade.

A  abordagem  fundamental  do  tratado  tem  fulcro  na  evidente  importância  de
Jerusalém, proteção da Igreja e dos pertences de Cristo e, senão isso, a milícia sequer teria
serventia social ou religiosa. A Ordem dos Cavaleiros Templários surgiu para cumprir um
objetivo  fundamental;  foi  concebida,  gerada,  equipada  e  baseada  para  essa  específica
função:  proteger  Jerusalém e  os  cristãos  da infidelidade,  personificada  por seus  filhos,
quais sejam, os muçulmanos. 

Portanto, uma condição que se mostra não como uma justificativa para a guerra,
mas o motivo central de adentrar-se nela é a estima popular por Jerusalém.  Mencionada
constantemente  nos  escritos  em meio  a  Idade  Média,  unida  com  o  ardor  religioso,  a
obsessão por símbolos sacros  e  o discernimento de que aquela  cidade  era a  cidade  de
Cristo, trouxe para a sociedade cristã um sentimento de familiaridade com a localização e
de busca elementar por retomá-la.

A essência dessa Ordem militar-religiosa se mostrou diferente da habitual cavalaria
laica. Seus motivos de luta – resgatar Jerusalém e combater a infidelidade em solo cristão –
eram considerados puros. O homicídio metamorfoseava-se em malecídio, pois os monges
guerreiros não combatiam o homem, mas o mal. O que evidencia, por conseguinte, que
Bernardo  acreditava  que  a  Terra  Santa  era  patrimônio  de  Jesus  Cristo,  injustamente
confiscado pelos sarracenos. A chegada dos Templários a Jerusalém era considerada um
bem para o plano espiritual.  

A idéia da Justa Medida encontra-se forte na regra da Ordem Templária, uma vez
que dá base a um grupo híbrido da sociedade, entre monges e guerreiros e que deveria
encontrar o equilíbrio entre esses dois grupos sociais. É evidente que esse objetivo era
grandioso e complicado. A mística que envolve a Ordem Templária perante o imaginário
coletivo talvez possa ser explicado justamente pelo sucesso de seu hibridismo. No entanto,
o perigo da violência desmedida era eminente, como em qualquer combate travado. Como
justificar o uso da violência entre esses homens e escorraçar as lutas travadas pela milícia
secular?

Bernardo  glorifica  a  morte  de  não-cristãos  pelas  mãos  dos  monges-guerreiros
encontrando uma justificativa no fato de que a luta e a matança são realizadas por Cristo.
Essa descriminalização e justificação de matar em nome de Jesus é uma contundente forma
de  propaganda,  que  reflete  a  intenção,  o  pensamento  e  as  preocupações  de  Bernardo
perante o futuro da Ordem. Um dos piores crimes que um cavaleiro Templário poderia

17CLARAVAL, São Bernardo de. Obras completas de San Bernardo. Volume II Salamanca: Pontifícia
Universidade de Salamanca, 1958. 1259 p. Edição preparada por P. Gregorio Diez Ramos. P. 854. Traduzido
por Paloma Oliveira. 
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cometer, ao qual se igualava a simonia e heresia, era matar um cristão. O assassinato de um
cristão, assim, era terminantemente proibido, sob a alegação de que se tratava de um caso
de irmão matando irmão, já que todos eram filhos de Deus. No entanto, matar infiéis era
não  só santificado,  mas um caminho a  conduzir-se  ao martírio  em nome de  Cristo,  o
mesmo que fora prometido aos combatentes na Terra Santa desde a declaração da Primeira
Cruzada por Urbano II, em Clermont, em 109518.
Para analisarmos a função social dos Templários, desmistificar seu modo de vida e discutir
o uso da violência justificada perante os que anteriormente eram considerados os filhos da 
infidelidade, precisamos salientar que sem o apoio de Bernardo de Claraval, a 
probabilidade de falha da Ordem seria eminente. 

Seria inocência compreender o tratado De LaudeNovaeMilitae (Da Excelência da
Nova Milícia  ou  Em Louvor da Nova Ordem de Cavalaria),  como simples escritos de
exortação aos soldados de Cristo. Além de animar com a pena os que não poderia animar
pelo  exercício  das  armas19,  Bernardo  de  Claraval  dirige  aos  cavaleiros  sua  palavra,
advertindo das artimanhas do Diabo que os tentará, a periculosidade dos legados da guerra
e o objetivo de desviá-los do ofício escolhido para um bem maior; reconhecendo que os
Templários  eram  a  inovação  na  vida  cristã,  completamente  diferentes  da  habitual
cavalaria20. Além da exortação, Bernardo lhes escreveu uma regra. 

Em  1128,  Bernardo  redigiu  as  Regras  e  Ordens  para  os  Templários.  Esta,
apresentada no Concílio de Troyes, convocado pelo papa Honório II, em 1129, fez com
que a Ordem foi oficialmente reconhecida e confirmada. A partir daquele momento, ela
passou a agir sob a proteção papal, não pagando tributos ou impostos, isenta de dízimos, e
não se reportava a ninguém a não ser o Papa.21

Além de reforçar seu apoio sobre a Ordem pós a aprovação pelo Papa Honório II,
Bernardo reforça que a nova Ordem de cavalaria não se trata apenas de militares, mas de
monges que possuem um proceder, ou seja, uma regra monástica a ser seguida. Declara,
consequentemente, que não seria correto chamá-los somente de monges já que os Ordens
estritamente monásticas já cumprem bem seu papel, nem somente de militares, uma vez
que para ele a cavalaria estava sufocada na vaidade, soberba e falta de aos ao próximo,
resultando  portanto  em um fragmento  da sociedade  híbrido,  os  monges-cavaleiros  que
protegeriam os peregrinos e a Terra Santa dos sarracenos.

Embora seja evidente a enormidade da Igreja Católica, é preciso não desprezar que
esta,  para  manter-se  una  e  coesa,  fez  diversas  intervenções  que  tiveram  de  ser
concretizadas. Ainda que tenha sido uma parte relevante e poderosa ao longo do medievo,
a Igreja Católica quase se perdeu. Com o decorrer da pesquisa, portanto, percebemos que a
justificativa religiosa estava constantemente presente no Tratado, mas este e seus espólios
nos mostram uma complexidade maior, repleta de conscientização da sociedade medieval,
risco de laicização e perda da obediência pela religião. Esse específico escrito de Bernardo
de Claraval nos mostra apenas um fragmento do constante fervor que a Igreja Católica
suportou em meio a Idade Medieval. 

18 FERNANDES, (2006) Op. Cit. p. 100
19CLARAVAL (2007), Op. Cit.
20READ, Piers Paul. Os Templários. Rio de Janeiro: Imago, 2001. P. 105 p. 114
21GEST, Kevin. As origens e a história das ordens de cavalarias. São Paulo: Madras, 2012. p. 86
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No ano de 1346, ao norte da Europa ocidental, a guerra entre Inglaterra e França já                

durava quase uma década. O rei da Inglaterra, Eduardo III, invade o território de Filipe VI,                
seu rival francês, com uma pequena força expedicionária que aos fins de Agosto daquele ano               
se encontrava em graves apuros: fora encurralada por uma hoste francesa de muitas vezes o               
seu tamanho. Não obstante a fome, o cansaço e os recursos que minguavam, a hoste de                
Eduardo III se posta ao combate no condado de Ponthieu, ao norte de França, no topo de uma                  
colina próxima à floresta de Crécy. É atacado pela enorme hoste francesa, resultando em uma               
vitória espetacular para os ingleses - desastrosa para Filipe VI. Milhares de nobres e              
cavaleiros franceses são massacrados nos campos de Crécy, enquanto apenas algumas dezenas            
das tropas inglesas de sangue nobre são perdidas. Esta grande batalha ajuda a caracterizar e               
dar os rumos a um conflito que atravessará gerações - tornar-se-á uma Guerra dos Cem Anos. 

A Batalha de Crécy é o principal recorte da pesquisa, e o objeto primário são os                
valores dos homens que dela participam. A principal hipótese de pesquisa é a de que as                
características dessa batalha evidenciam uma oposição entre valores guerreiros tradicionais e           
inovadores. A profissionalização das hostes e seus líderes, avanços tecnológicos e logísticos,            
emprego cada vez maior de guerreiros de origem popular ou plebéia, além do             
desenvolvimento de táticas e estratégias mais avançadas, estão relacionadas com esse choque            
de valores. Em meados do século XIV, há um processo de transição e atualização do modo de                 
se fazer guerra e da cultura guerreira medieval. O objetivo do trabalho é realizar o diagnóstico                
deste processo, no contexto do início da Guerra dos Cem Anos, juntamente com uma análise               
da batalha de Crécy como ponto pivotal para a transição do modo de fazer guerra medieval. 

O trabalho está escrito em três capítulos, introdução e conclusão à parte. O primeiro              
capítulo trata de contextualizar os reinos de Inglaterra de França em meados do séc. XIV,               
mostrando suas características em comum e distintas, de acordo com a historiografia atual.             
Fala de como os dois reinos possuem organizações e níveis de institucionalização distintos. A              
França, mais desunida e repleta de guerras internas, entre seus grandes senhores e o Rei; a                
Inglaterra, mais coesa e institucionalizada, em que as atividades e relações entre nobreza e              
monarca eram intermediadas pela ação de um parlamento melhor organizado que suas            
contrapartes no Continente.  

A segunda parte trata do contexto histórico que culmina na Guerra dos Cem Anos e               
suas motivações. Elas estão muito relacionadas a um conflito de origem feudal entre Eduardo              
III e Filipe VI: a posse do Ducado da Aquitânia, que era feudo do rei inglês, mas parte do                   
reino de França. A guerra se origina nas tentativas francesas de se recuperar este território,               
enquanto os esforços ingleses operam no sentido de mantê-lo independente. Escrevemos,           
também, sobre as divisões internas em França, onde os senhores mais poderosos possuem             
vastos territórios, rivalizando e resistindo aos esforços de soberania do monarca. Uma            
dinâmica muito importante durante toda a Guerra está em como os reis da Inglaterra              
conseguem muito habilmente se aproveitar dessas divisões para conseguir aliados entre os            
rivais internos do rei da França, dando novos fôlegos ao conflito. 

Em seguida, tratamos das obras que firmam a metodologia por trás do trabalho, onde              
pensamos os termos de história militar, cultura e valores de guerra e noções do choque da                



violência do campo de batalha a partir das seguintes obras: Uma História da Guerra, de John                
Keegan, oferece uma interpretação da guerra como atividade cultural e social, intimamente            
ligada à composição religiosa, cultural, social e ideológica de uma sociedade, a que ele chama               
Ethos guerreiro . Essa interpretação da história militar vai na contramão de autores como             
Charles Oman e Karl von Clausewitz, que pensam a guerra como atividade política,             
diplomática e pragmática por natureza. Outra obra importante é a de Dave Grossman, On              
Killing, que traz uma interpretação dos mecanismos psicológicos e neurológicos ligados à            
violência e ao combate no campo de batalha, importantes para que possamos compreender             
com mais vividez a intensa e inescapável violência de todo campo de batalha humano. Além               
delas, utilizamos War: The Lethal Custom de Gwynne Dyer, magistral obra sobre todo esse              
gênero de conflito humano, a guerra. A partir das reflexões possibilitadas por essas obras,              
construímos o conceito de guerra tal como utilizamos durante o resto da monografia: um              
conflito com início e fim, violento, armado, em que dois oponentes (geralmente duas             
entidades políticas ou ideológicas) combatem para cumprir seus objetivos. 

A quarta parte deste capítulo inicia-se com uma análise da guerra no contexto do              
século XIV. Primeiramente, que ela era travada não por soldados profissionais, mas sim por              
uma elite guerreira, de sangue nobre, que monopoliza a atividade militar: os Cavaleiros. Essa              
classe social e política se organiza e legitimiza a partir dos moldes do modelo teórico da                
Trifuncionalidade. Ela divide a sociedade em três ordens: a dos oratores, os clérigos; os              
laboratores , os trabalhadores e camponeses; e a dos bellatores , os cavaleiros, guerreiros e             
protetores. Nessa organização, cabe apenas à ordem dos milites fazer a guerra. Na prática,              
utiliza-se muito guerreiros e milícias de toda sorte e origem social. Entretanto, os cavaleiros,              
que lutavam montados, vestidos de pesadas armaduras e portando armas letais, nas quais eram              
muito bem treinados, continuavam a ser a espinha dorsal das forças militares medievais. Essas              
forças não eram exércitos, mas sim hostes. Eram levantadas e utilizadas apenas durante as              
campanhas, agindo por um espaço curto de tempo, no qual ocorre a guerra, para depois voltar                
a seus afazeres normais. A organização militar deste período é muito íntima da organização              
política: são os mesmos laços feudais de suserania e vassalagem que orientam tanto a              
organização dos reinos quanto das hostes. As hostes se estruturam a partir das relações feudais               
entre os cavaleiros nobres e o monarca, que sempre as lidera (afinal, ele também é parte desta                 
ordem). 

Devido a esta peculiar organização, em que o fazer da guerra encontra-se quase             
inteiramente nas mãos de uma ordem, os valores particulares a essa ordem tornam-se muito              
importantes para a maneira com que a guerra é feita. É disso que trata a quinta parte do                  
capítulo. Procuramos descrever o ethos e valores críticos aos cavaleiros medievais.           
Descrevemos o como esta ordem social se inspira em um quadro de valores baseado em um                
conjunto de virtudes: a honra, coragem, piedade, justiça e a engenhosidade.  

Também analisamos de perto a existência de uma cultura e literatura cavaleirescas,            
que influenciavam a formação da mentalidade dos bellatores. Inspiravam-se por uma série de             
produções culturais e artísticas, a que tinham acesso seja pela leitura ou pelo intermédio de               
trovadores e menestréis. Algumas dessas produções são os romances de cavalaria, como nas             
histórias do Rei Arthur e de seus Cavaleiros; as obras históricas da antiguidade, como as obras                
de Vegécio, Tito Lívio e Júlio César, além das histórias de Alexandre Magno e outros grandes                
líderes; os escritos medievais, muitas vezes inspirados nessas matérias de antiguidade, que            
buscavam descrever e enquadrar a guerra medieval e os valores dos cavaleiros em um ideal               
ético e jurídico, como é o caso do livro Arbre de Batailles, de Honoré de Bouvet; por fim,                  
temos as crônicas pessoais ou dinásticas, inspiradas nas aventuras e nos topoi dos romances              
de cavalaria, trocando os personagens fictícios por protagonistas e situações históricas, apesar            
de fortemente romantizadas. Inspirando-se e emulando os temas e personagens dessas obras,            



os cavaleiros medievais constróem sua identidade cultural e de valores. Há um círculo vicioso              
de homens impregnados desses modelos, que realizam feitos dignos de crônicas que por sua              
vez expandem ainda mais os valores cavaleirescos. 

O segundo capítulo tem por objetivo construir a contextualização histórica da própria            
batalha de Crécy e da campanha militar de mesmo nome. É aqui que narramos os               
acontecimentos do ano de 1346 e de que maneira eles deságuam na maior batalha campal da                
década. Discutimos o modelo militar inglês, que havia se atualizado do sistema feudal             
tradicional, trocando a convocação dos cavaleiros e guerreiros por um sistema mais fluido e              
profissionalizado, das retinues. São séquitos pessoais dos senhores, contratados pela coroa           
como forças militares semi-mercenárias, recebendo um contrato e uma série de garantias em             
troca de seu serviço. Esse sistema logístico permite um maior controle da composição e              
tamanho das hostes, permitindo maior flexibilidade estratégica e tática, ao mesmo tempo em             
que privilegia a formação de pequenas unidades militares que, não obstante ainda se             
organizarem a partir de laços pessoais, possuem um nível de entrosamento e profissionalismo             
muito elevados. Muitos dos comandantes e nobres ingleses presentes em Crécy guerreavam            
juntos deste a década de 1320. Estes homens haviam se acostumado a um modo de batalha                
diferenciado, em que uma infantaria coesa e bem treinada, com o suporte de arqueiros, toma               
posição defensiva em terreno favorável. Essa tática revela-se muito efetiva durante as guerras             
na Escócia e é utilizada em Crécy. Em oposição aos ingleses, analisamos o sistema francês: o                
arriére ban. Uma convocação geral de todos os homens entre os 18 e 65 anos para o serviço                  
militar. Na prática, porém, este sistema não era muito confiável, pois muitas localidades             
sequer enviavam tropas, ou mandavam milicianos mal equipados e mal treinados. Ainda            
assim, com a enorme população e prosperidade do reino de França, as hostes erguidas por               
Filipe VI em 1346 eram algumas das maiores de toda a Cristandade: dezenas de milhares de                
infantes, e cerca de dez mil cavaleiros pesados, de elite. Contudo, trata-se de uma hoste menos                
profissionalizada, organizada e eficiente que aquela erguida por Eduardo III no mesmo ano.             
Sua estratégia era simples: com o peso esmagador de seus números, realizava-se uma carga de               
cavalaria avassaladora, capaz de desbaratar e destruir qualquer formação. O resultado entre            
essa diferença de abordagem organizacional e logística também se manifesta na vitória inglesa             
em Crécy. 

A descrição da batalha propriamente dita é a segunda parte deste capítulo. Falamos             
das diferentes abordagens e narrativas sobre este evento, fruto da natureza incerta e pouco              
detalhada das crônicas, as principais fontes a que temos acesso. Os cronistas e leitores              
medievais tinham preocupações e interesses muito diferentes daqueles de nós, historiadores.           
Não se interessam por posicionamento tático, estratégias utilizadas, topologia ou descrições           
precisas dos acontecimentos. Tampouco era possível conseguir todas essas informações,          
considerando o quão vasta e multifatorial é uma batalha de grande porte - cada observador               
terá uma experiência particular, cerceada pelos limites de sua percepção. Por este motivo,             
temos muitas lacunas em vários aspectos da batalha, enquanto outros aspectos são tão             
abordados que podemos observar fortes inconsistências. Os ingleses teriam lutado a pé até o              
fim ou teriam montado a cavalo para realizar uma contra-carga? Teriam utilizado as carroças              
que acompanhavam a hoste como uma espécie de muralha defensiva ou apenas esperado em              
formação a pé? Os arqueiros ingleses, em grande número, teriam sido fundamentais para o              
resultado da batalha ou seriam os protagonistas os cavaleiros desmontados na linha de frente?              
Estes são alguns dos exemplos das inconsistências narrativas presentes nas diferentes fontes. 

Contudo, podemos afirmar sobre a batalha o seguinte: que os ingleses, em retirada há              
vários dias, haviam se postado em terreno de sua escolha, no topo de uma colina, em Crécy.                 
Quando a hoste francesa chega ao local, uma discussão é travada entre seus líderes: deve-se               
atacar agora ou não? Entre os partidários da cautela e aqueles da investida, estes últimos               



acabam por vencer. A França havia sofrido muito nas mãos dos invasores ingleses, que              
pilhavam e queimavam por onde passavam. De fato, desde o início da guerra em 1337, Filipe                
VI havia recusado-se a dar combate a Eduardo III, esperando que este perdesse prestígio e               
apoio com a ausência de resultados de suas campanhas. A inação defensiva de Filipe VI é                
antitética aos valores cavaleirescos de coragem e honra. Assim, movidos por seus valores, os              
cavaleiros Franceses atacam.  

Porém, são rechaçados. O avanço morro acima, por baixo de uma chuva de flechas,              
priva a carga de qualquer coesão: quando chegam aos cavaleiros ingleses, que aguardam             
desmontados, já não possuem a força e impacto necessários para desferir golpes mortais à              
hoste inimiga. A batalha segue, noite adentro, desta maneira: os cavaleiros franceses atacam e              
atacam novamente, sempre da mesma maneira e partindo da mesma direção; são rechaçados e              
derrotados em todas as vezes. Ao fim da noite, com milhares de cavaleiros ao chão, mortos                
por um inimigo inferior mas tenaz, Filipe VI e sua hoste batem em retirada. Acabava a batalha                 
de Crécy. A grande potência militar da Cristandade é derrotada por um reino pouco digno de                
nota. 

Terminamos o capítulo com a introdução de um personagem importante para o            
contexto, que se torna uma espécie de protagonista de nossa análise de fontes: João da               
Boêmia. Este personagem, um rei germânico aliado de Filipe VI, morre em Crécy. Ele nos é                
apresentado, pelos cronistas, como um cavaleiro ímpar em suas habilidades, virtudes e justiça.             
Havia sido um grande campeão de torneios, hábil cavaleiro e rei bondoso. Já idoso e quase                
cego, não se furta de participar da campanha e da batalha. É evento muito raro, a morte de um                   
rei em combate. Por este motivo João da Boêmia acaba por tornar-se um personagem ainda               
mais importante, presente em grande número de fontes. 

O terceiro capítulo trata da interpretação das fontes, partindo do excelente quadro            
descrito por Andrew Ayton em Crécy and the Chroniclers, um dos capítulos de The Battle of                
Crécy, 1346. Neste capítulo Ayton destrincha os ramos que originam as principais fontes e faz               
considerações acerca da interpretação delas baseado nas informações disponíveis e em um            
minucioso trabalho de leitura e comparação de cada uma das fontes.  

Em seguida, partimos da seleção de dois fragmentos de Crônicas medievais, ambos            
tratando de João da Boêmia. Essas crônicas são: A Crônica do Anonimo Romano, de 1355,               
escrita em italiano; e a Crônica de Francisco de Praga, de 1354, em latim. Utilizei traduções                
inglesas dos fragmentos, presentes no livro The Battle of Crécy - A Casebook , que possui uma                
vasta seleção de fontes sobre a batalha, em suas versões originais e traduzidas. Ambas as               
fontes selecionadas descrevem aquele impasse, na iminência da batalha, entre os partidários            
da cautela e da investida, no campo francês. Nas duas fontes, João da Boêmia e Filipe VI                 
representam os protagonistas nessa discussão. Entretanto, suas posições são trocadas em cada            
fonte. Na do Anonimo, João pede por cautela, e prefere esperar; e mesmo quando Filipe VI                
decide pela investida, participa da batalha com honra e coragem. Na crônica de Francisco de               
Praga, João da Boêmia é mais agressivo e Filipe VI mais tímido. Quando este mostra               
hesitante em continuar o ataque, João toma controle das linhas de combate francesas,             
iniciando a carga, satisfazendo sua honra, não importa o resultado. Não obstante a diferença              
de abordagens, João de Boêmia toma sua decisão, em ambas as fontes, defendendo             
plenamente os seus valores cavaleirescos. 

É neste momento no trabalho que chegamos ao ponto nevrálgico da discussão: João             
da Boêmia representa, como personagem grandioso e virtuoso na visão desses cronistas, dois             
posicionamentos distintos no processo de transformação e atualização dos modos guerreiros           
do cavaleiro medieval. Os valores cavaleirescos estão em ebulição, com novos modos de agir              
e de guerrear entrando em voga, enquanto outros mais antigos lentamente apagam-se. Quando             
cronistas retratam o mesmo cavaleiro ideal com formas incompatíveis, podemos observar as            



diferenças entre a visão de cada um deles de quais são os valores da cavalaria. Por um lado                  
vemos um Cavaleiro corajoso ao ponto da temeridade, intensamente preocupado com sua            
honra e profundamente agressivo, mesmo quando em desvantagem; por outro, observamos o            
Cavaleiro mais cauteloso, razoável e sensato: na crônica do Anonimo, João da Boêmia sugere              
atacar os ingleses por trás! Esta mesma ideia seria impensável para o João de Francisco de                
Praga. A existência da interpretação distinta do mesmo personagem nos revela que, neste             
processo de transição, as duas modalidades de cavaleiro de fato existem, e ambas são              
legítimas. O que vemos aqui é mais do que um conflito de valores militares, em que o mais                  
inteligente e atualizado vence; vemos também um conflito de identidade na própria ordem dos              
cavaleiros. Os milites mais inovadores, como entre os ingleses, não se consideram menos             
integrantes de sua ordem do que seus rivais franceses, mais tradicionais. De fato, ambos são               
impregnados dos mesmos valores: honra, coragem, piedade. O cerne da questão é de que              
maneira tomam este ideário e o aplicam à realidade. De que maneira cada uma dessas virtudes                
é interpretada quando aplicadas à guerra real, que é diferente por natureza dos romances e               
tratados militares. 

Não saberemos qual das interpretações da personalidade de João da Boêmia é a mais              
acurada. No fundo, isso não nos importa. Como personagem, o rei cego é mais do que uma                 
pessoa. É um receptáculo dos valores cavaleirescos tal como interpretados pelo cronista. Ele             
nos mostra como, em períodos de transformação tal como aquele que se expressa tão              
fortemente em Crécy, os mesmos conceitos, valores e ideais podem sofrer metamorfoses sem             
perder sua legitimidade, aparecendo de maneiras concorrentes e incompatíveis, contudo não           
contraditórias.  

Em verdade, essa é uma reflexão fundamental que parte do trabalho: o quanto, nos              
longos e concorrentes processos históricos, às vezes as transformações se travestem de            
continuidades. A transformação e a mudança, marcas indeléveis da passagem do tempo, são             
muito mais difíceis de se observar e diagnosticar do que podem parecer. Da mesma forma, as                
impressões de estagnação e conservadorismo podem ser igualmente falaciosas. O estudo           
desse período de transição dos valores militares durante meados do século XIV nos auxilia a               
entender os limites da noção de hegemonia de valores: a humanidade, em sua vasta multitude,               
é frequentemente mais complexa do que nos damos conta. Não há ethos ou formas de pensar e                 
agir que sejam hegemônicos de fato. A cada interpretação e reiteração de preceitos, o ethos se                
transforma, mesmo que não nos apercebamos disso. Mesmo quando integrantes de certos            
sistemas, os valores de uma pessoa são intensamente impregnados de sua individualidade. 

Mas o fato é que precisamos simplificar e agrupar para alcançar um grão de              
entendimento. Precisamos identificar padrões. O desafio é construir essa difícil aproximação           
da realidade (ainda mais uma realidade histórica) com o máximo de rigor e cientificidade o               
possível. 

Esperamos que este trabalho preste-se bem a esse esforço. 
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Este trabalho tem por objetivo analisar a narrativa elaborada por Procópio de Cesareia 

na obra História Secreta, acerca das ações públicas e políticas da imperatriz Teodora. Por 

meio da interpretação textual do livro, procura-se discutir como o ideário feminino da época 

impactou no relato negativo que o autor faz sobre Teodora ao longo do texto. A “anti-

imagem” da imperatriz é construída, portanto, a partir da oposição da representação ideal da 

mulher na sociedade bizantina do século VI, visando observar, por fim, até que ponto 

Teodora aceitou as limitações sociais e políticas da época que foram impostas a ela.  

A análise realizada nessa pesquisa se encaixa nos apontamentos feitos por Maria 

Eurydice de Barros Ribeiro sobre a nova história política apresentada no capítulo “A volta da 

história política e da narrativa histórica”, parte da obra História no plural. De acordo com a 

autora, com a dominação do marxismo e da escola dos Annales na historiografia, a partir dos 

anos 70, houve uma recusa aos sistemas globais de explicação, de modo que a história 

política procurasse em sua nova abordagem, “desvendar mitos, ritos e símbolos que a 

sociedade resgata e o político coloca em ação
1
”. Da mesma forma como neste estudo, que 

parte de uma narrativa da história política, para demonstrar como o imaginário social impacta 

na construção da narrativa feita por Procópio sobre Teodora. Outro ponto que converge para 

os apontamentos de Ribeiro é que neste estudo, a política não aparece como a “estrutura mais 

importante ou determinante” e o personagem é considerado agora como “mais um meio de 

penetrar na mentalidade de um grupo
2
”. 

O trabalho, que foi dividido em três capítulos, destina o primeiro deles aos aspectos 

gerais do contexto histórico, fazendo uma breve síntese dos principais elementos do império 

de Justiniano, além de apresentar o autor da obra, Procópio de Cesareia, e a fonte principal 

desta pesquisa, História Secreta. O reinado de Justiniano perdurou de 527 a 565 e, conforme 

apontam Runciman nos capítulos “Resumo histórico” e a “A constituição imperial e o reino 

de direito”, da obra A Civilização Bizantina, e Vryonis, em “Transição da antiguidade e 

aparecimento de Bizâncio”, de Bizâncio e Europa, buscou restaurar e unificar o império 

romano, empreendendo um grande movimento de reconquista na Itália, na África e no 

Oriente, constituindo “o auge do império romano cristão
3
”. Justiniano também foi 

responsável pela revisão e codificação do Direito Romano e o Corpus Juris Civilis. Outro 

ponto destacável do reinado do imperador foi sua contribuição às artes e ao embelezamento 

da cidade, segundo Vryonis, “a centralização política, econômica e religiosa do império em 

Constantinopla foi decisiva para a arte bizantina
4
”, apontando como exemplo principal a 

                                                
1
 RIBEIRO, Maria Eurydice de Barros Ribeiro. “A volta da história política e da narrativa histórica”. In: 
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2
 Idem, p. 101. 
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4
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construção da Catedral de Santa Sofia. Grande parte da importância do legado de Justiniano 

deve-se à produção procopiana, que constitui um dos mais importantes retratos desse período. 

Os poucos dados que se têm sobre Procópio procedem de si mesmo em suas obras. 

Originário de Cesarea da Palestina, o historiador teve uma educação retórica em grego que 

refletiu em seu estilo classicista de escrever. A narrativa de Procópio é associada a uma 

atitude historiográfica pautada pela veracidade das informações, bastante comuns em 

Tucídides e Heródoto. Possuidor de formação jurídica, em 527, quando Justiniano se tornou 

imperador, foi alçado ao cargo de conselheiro jurídico de Belisário, atuando juntamente com 

o general nas campanhas militares na África e contra os persas. O cristianismo de Procópio 

parece hoje comumente admitido entre os estudiosos, contudo, levando em consideração seu 

estilo de escrita - que busca a veracidade imparcial dos fatos - Procópio distancia-se dos 

sucessos que narra, não sendo possível, portanto, encontrar em sua obra uma declaração 

expressa de sua crença cristã
5
. 

 Sabe-se que ao todo, Procópio escreveu três obras: Guerras, História Secreta e Dos 

Edifícios, todas publicadas, provavelmente, entre os anos de 545 a 560. Não há contradições 

na postura adotada pelo autor em Guerras e História Secreta, uma vez que mesmo tratando 

de temáticas diferentes (o primeiro centra-se nas campanhas militares e o segundo na 

administração do império) em ambas o autor é crítico ao reinado de Justiniano. 

Diferentemente do que acontece em Dos Edifícios, última obra que se conhece com a autoria 

de Procópio, e que é considerado um panegírico ao trabalho construtor do imperador. No 

capítulo inicial deste trabalho, há a exposição pormenorizada dessas obras e da ligação que há 

entre elas, a fim de apresentar um balanço historiográfico dentro de uma investigação já 

elaborada por outros estudiosos. 

 Procópio inicia História Secreta, publicado certamente por volta de 550, declarando 

sua intenção de revelar acontecimentos que não foram ditos antes, em Guerras, por medo de 

represálias. Condoñer, o comentador da edição da obra escolhida para este trabalho, aponta 

que a crítica velada e indireta na primeira obra de Cesareia, torna-se aqui uma sátira aberta e 

implacável
6
 principalmente contra Justiniano e Teodora, com o objetivo de servir de exemplo 

aos imperadores futuros de como não se deve atuar. Além disso, Procópio afirma que sente a 

necessidade de falar de Teodora, pois seria impossível falar das ações políticas de Justiniano 

sem mencionar sua esposa, já que em sua vida comum, sempre atuaram juntos
7
. 

História Secreta é o nome latino para o título original em grego “anékdota” que 

significa, literalmente, “o que não foi publicado”. Esta obra era conhecida somente através de 

um verbete na Suda, uma espécie de enciclopédia bizantina, que se referia ao autor como 

“ilustríssimo”, além de destinar a ele a autoria de Guerras e História Secreta, sinalizando que 

a última “contém abusos e deboches ao imperador Justiniano e a sua mulher Teodora, e a 

Belizário e a sua mulher
8
”. Essa era a única referência que existia ao livro até a sua 

descoberta na biblioteca do Vaticano e a publicação da primeira edição por Alemanni no 

século XVII. A publicação de História Secreta desmoralizou a imagem consagrada de 

Justiniano na Europa, lugar onde era conhecido por ser o imperador que promulgou o corpo 

do direito civil, pilar do direito europeu
9
. 
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 O segundo capítulo volta-se mais cuidadosamente para a finalidade deste trabalho que 

é o de demonstrar como o estereótipo feminino, vigente na época, contribuiu no relato 

negativo que Procópio faz sobre Teodora ao longo do texto. Esse objetivo vai ao encontro da 

História das Mulheres proposta por Joan Scott, que de acordo com Tilly, em “Gênero, 

história das mulheres e história social”, deve contestar as oposições binárias entre homens e 

mulheres, seja no passado ou no presente. A idealização feminina é entendida, neste trabalho, 

como fruto de uma série de pressupostos, pautados em crenças e regras sociais que se 

consolidam com o tempo. Partindo dessa conjectura, e levando em consideração a importante 

contribuição das culturas helênicas e romano-cristãs para a formação de Bizâncio, foram 

abordadas questões sobre as representações femininas nas sociedades romanas e gregas, a 

partir de recortes temáticos específicos que contribuíssem com a análise de Histórias 

Secretas.  

 Pauline Schimitt Pantel no capítulo “A história das mulheres na história da 

antiguidade, hoje”, parte da famosa coleção História das Mulheres no Ocidente, afirma que o 

estudo das mulheres na antiguidade tem por objetivo, além de procurar a origem de modelos 

ainda vigentes na contemporaneidade, “evidenciar a importância do contexto histórico na 

criação de tais modelos
10

”. Este exercício, ainda de acordo com a autora, deve pautar-se no 

questionamento sobre quais eram as divisões dos papéis sexuais no mundo antigo e como isso 

impactava na organização dos espaços e das relações sociais. Portanto, a história das 

mulheres deve ser colada “no centro dos processos sociais, econômicos e políticos e das 

formas de pensamento tradicionalmente estudadas em História
11

”. 

Ainda considerando a importância do recorte temporal para a reflexão sobre as 

mulheres, foram feitas também observações que se dirigem às mulheres no período tardo-

antigo e medieval - este, numa datação próxima à de Teodora. A obra História da vida 

privada contribuiu para o primeiro objetivo. No capítulo “A Antiguidade Tardia”, Peter 

Brown, aponta que as mulheres imperiais eram tratadas como seres periféricos, de modo que 

“podiam fazer o que quisessem desde que não interferissem no jogo sério da política 

masculina
12

”. Já Alice-Mary Talbolt, em “A mulher bizantina”, do livro O homem bizantino, 

afirma que a dificuldade para o estudo das mulheres bizantinas se dá, pois quase todos os 

documentos relativos a essa civilização, e em especial, esse grupo, foram escritos por 

homens. Além disso, a autora também discute a visão ambígua que a figura feminina tinha 

em Bizâncio, alternando através das representações de Eva ou Virgem Maria: na primeira, 

como a denegrida que levou o homem ao pecado; e a segunda, como pura, capaz de gerar 

uma vida.  

Por fim, este capítulo também prezou pelo recorte político, afinal, ainda que existam 

diversas semelhanças e proximidades entre a representação das mulheres de classes mais 

abastadas e as imperatrizes, como foi sinalizado neste estudo, demonstrar análises mais 

direcionadas contribuem para o objetivo central deste trabalho. Neste sentido, Maria José 

Hidalgo de la Vega, em Las emperatrices Romanas: sueños de púrpura y poder oculto, 

aponta para o papel ambíguo que os corpos das  imperatrizes possuíam, afinal, eram mulheres 
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e entes políticos dentro das hierarquias de poder
13

. A autora também chama a atenção para o 

fato de que, por terem sido escritas, majoritariamente, por homens existe uma dificuldade 

metodológica nas fontes antigas, que oferecem “combate aquelas que não se adequaram ao 

modelo oficial dominante, elaborado, evidentemente pelos homens
14

”.  Talbolt contribui para 

essa discussão comentando sobre as imperatrizes bizantinas, afirmando que elas passavam “a 

maior parte do tempo em seus aposentos privados
15

” dedicando-se à religiosidade, sendo 

excluídas da vida pública e não podendo exercer nenhuma função relacionada com o 

governo. Contudo, aponta a autora, isso não as impedia de atuar, em algum grau, no mundo 

político, não sendo raras ocasiões em que estas figuras femininas “influenciassem os maridos, 

filhos ou irmãos
16

”. 

O terceiro e último capítulo compreende, enfim, a análise da obra procopiana História 

Secreta, a fonte histórica deste trabalho. A partir deste momento, os conceitos discutidos no 

segundo capítulo, acerca da construção do ideário feminino, a representação de mulher ideal, 

seja citadina ou imperatriz, servem de base para a interpretação do discurso de Procópio 

sobre Teodora. O primeiro capítulo destinado à imperatriz é intitulado “Teodora, a 

prostituta
17

”. Cesareia ao falar sobre as origens de Teodora, afirma que ela era filha de um 

domador de ursos e que ainda criança passou a ser acrobata para os espectadores dos jogos 

em Constantinopla. Na juventude, é apontada como prostituta por Procópio. Sua reputação 

ficou tão negativa que, ainda de acordo com o autor, Teodora percorreu diversos lugares 

vivendo da prostituição: era como se nem o diabo suportasse que houvesse um só país que 

desconhecesse a vida imoral de Teodora
18

. Cansada de levar a vida desse modo, Teodora 

voltou para Constantinopla, onde encontrou com Justiniano algum tempo depois, casando-se 

com ele após a morte de sua tia, a Imperatriz Eufêmia - que se opunha a união dos dois - e da 

revogação da lei que impedia que cidadãos de diferentes origens se unissem em matrimônio.  

 A descrição sobre as origens de Teodora levantam inúmeros debates, uma vez que 

Procópio escreve História Secreta na intenção de desmoralizar a imperatriz, fazendo críticas 

mais duras à Teodora do que a Justiniano, como aponta Isabel Lassala Navarro, em artigo 

“Imagen pública y política de la emperatriz Teodora. Um estúdio a partir de la obra de 

Procopio de Cesarea”, além de não haver fontes que comprovem tais afirmativas. Henrique 

Houssaye no capítulo “Teodora”, parte da obra Três rainhas do amor: Aspásia, Cleópatra e 

Teodora, levanta as seguintes questões: 
“Se é verdade que Teodora foi a vil prostituta cujo infame renome era tão 

grande que as pessoas se desviavam nas ruas para fugir dela, como admitir 

que Justiniano, senador, conde dos guardas e aspirante à púrpura se 

atrevesse a tomar publicamente esta mulher por amante, fazê-la patrícia e 

por fim desposá-la?
19

”. 

Condoñer aponta que o relato sobre a origem prostibular de Teodora pode ser fruto da 

imitação dos clássicos feita por Procópio, modelando, portanto, o retrato da imperatriz com o 

discurso ático. Como argumento, o autor demonstra a similaridade do discurso criado por 

Procópio com a realizada sobre a ateniense Neera: ambas foram prostitutas e ascenderam 
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socialmente através do casamento
20

. Contudo, Codoñer ressalta que Cesareia pode ter 

enfeitado a retórica segundo a descrição dos antigos modelos, mas que isso, não significa 

necessariamente, o sacrifício da verdade histórica. 

Contudo, Talbolt ressalta, em capítulo já mencionado, a valoração que existia em 

torno da virgindade. De acordo com ela, a insistência “nos temas da castidade para as jovens 

e da fidelidade para as esposas
21

” levavam as mulheres a viver uma vida reclusa, dentro de 

seus lares. María José, ao falar das imperatrizes, afirma que “as intrigas sexuais e adultérios 

são as práticas mais atacadas e criticadas pelos autores antigos
22

”. Ou seja, antes de 

considerar possível ou não a afirmação sobre a vida prostibular de Teodora, ressaltar que a 

prostituição feminina ou a falta de conservação da castidade, dentro do imaginário feminino 

da época se mostrava algo negativo, faz-se necessário numa obra produzida com a intenção 

de criticar e desmoralizar a imperatriz. Portanto, atentar para as condições nas quais este 

documento foi produzido, sob a égide de sociedade patriarcal, com “rejeição às mulheres no 

marco político e ocultação de uma realidade mais complexa e diversa
23

”, é fundamental para 

entender a construção da anti-imagem da imperatriz em História Secreta.  

Ademais, investigar de quais formas Teodora transgrediu seu espaço naturalmente 

idealizado como o de reclusão ou vida religiosa
24

, e como essa ação foi vista por Cesareia, 

integra a “história das mulheres a uma outra história
25

”. Podendo ser uma nova história 

política, que não visa à volta da história tradicional, mas que através da ressignificação dos 

símbolos e do imaginário da época, faz com que a política se reintegra à história com 

diferentes problemáticas e contribuições. A colaboração da história das mulheres para novas 

compreensões sobre fatos do passado (e também do presente) é inegável, e foi através dela 

que “uma nova especialidade histórica nasceu contendo por objeto as mulheres, tornando-as 

sujeitos da história
26

”. 

 

Visto do orientador: 
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A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE NACIONAL A PARTIR DOS CLÁSSICOS 

NO IHGB (1889-1930) 

Autora: Mariana Fujikawa 

Orientadora: Renata Senna Garraffoni 

Palavras chave: Usos do Passado; Primeira República; Identidade Nacional 

 A presente monografia tem por objetivo analisar o impacto dos usos do passado 

greco-romano na construção da identidade brasileira na Primeira República, a partir do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB). Ainda que essa monografia seja a parte 

final da graduação, nela se congregam três anos de pesquisa. O início da ideia se deu quando, 

nas aulas de História Antiga I, a professora Renata Garraffoni apresentou perspectivas que 

relacionam o passado clássico e a atualidade, que afirmam que o passado foi 

instrumentalizado em diferentes momentos para legitimar nacionalidades, regimes políticos. 

Em 2015 nos tornamos membro do PET-História, e entendendo a necessidade de termos 

uma pesquisa individual, fomos em busca de meios para estudar a temática que tinha 

interessado.1 

 Ao percebermos que o passado greco-romano não era muito estudado no Brasil pelo 

viés dos usos do passado e que as poucas pesquisas existentes se centravam no período 

Imperial ou após a criação de universidades como a USP2, optamos pelo período da Primeira 

República. Outro aspecto que consideramos para o recorte diz respeito ao fato que no final 

do século XIX e início do XX a criação de identidades nacionais era algo importante para os 

pensadores da época, em especial aos membros do IHGB. Assim, definimos como fonte de 

pesquisa as Sessões Magnas de Aniversário das Revistas do IHGB, publicadas entre 1889-

1930. Essas sessões comemoravam, anualmente, o aniversário do Instituto e nelas 

discursavam três membros: o Presidente, o Primeiro Secretário e o Orador oficial do IHGB. 

Eram transcritos, então, esses discursos e publicados na Revista do IHGB. Focamos nas 

Sessões Magnas de Aniversário, pois percebemos – após observarmos as revistas – que nessa 

parte o passado clássico era mais recorrente. Ressaltamos que um aspecto importante para 

nossa decisão nesse recorte foi o fato de que a análise da presença do passado clássico nas 

Revistas do IHGB não foi antes realizada, e assim visamos contribuir com a historiografia 

em relação aos usos do passado clássico e em sua relação com a identidade nacional a partir 

do Instituto.  

 Nesse sentido, além da introdução e conclusão, organizamos nossa monografia em 

três capítulos. No primeiro deles, apresentamos questões sobre o quadro teórico-

metodológico em relação a questão dos usos do passado e a história intelectual, pois, levando 

em conta o peso da intelectualidade no IHGB, consideramos essencial leituras sobre a 

temática. No segundo, focamos em aspectos do próprio IHGB, seu funcionamento, suas 

transformações e permanências do período imperial e republicano e também discutimos o 

funcionamento das Sessões Magnas de Aniversário. Por fim, no terceiro capítulo 

trabalhamos a documentação, relacionando o passado clássico com aspectos como o Império 

e a República, as visões de história e a circularidade de ideias e como tudo isso impacta em 

uma identidade brasileira construída pelos intelectuais do IHGB.  
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95-126. 
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 Dos dois elementos que abordamos no primeiro capítulo, gostaríamos de comentar 

primeiramente sobre os estudos acerca dos usos do passado. Entendemos que o presente 

impacta na escrita da história, embora a história antiga tenha sido entendida como afastada 

da atualidade por muito tempo.3 Isso passou a ser questionado e, principalmente a partir de 

1980, alguns estudos sobre a Antiguidade criticaram a ideia de uma antiguidade clássica 

estática e homogênea. Bernal,4 um dos precursores, ao tratar da relação passado 

antigo/presente, afirma que havia duas maneiras principais de estudo da antiguidade grega: 

o Modelo Ariano defendia que os gregos se desenvolveram com a invasão de povos “pré-

helenos”, enquanto o Modelo Antigo afirmava que havia uma interação dos gregos com 

fenícios e egípcios. Enquanto que no Modelo Antigo os gregos vistos como transmissores 

de uma cultura, o Modelo Ariano definiu-os como os criadores da civilização, civilização 

essa que os europeus se consideravam herdeiros. Dessa forma, a antiguidade clássica foi 

utilizada para estabelecer o que seria civilizado ou não. Hingley,5 por sua vez, afirma que 

para legitimar o imperialismo inglês, britânicos utilizaram o passado romano, comprando 

lógicas de dominação: assim como os romanos disseminaram sua cultura – vista como 

superior – para os povos dominados, os ingleses deveriam realizar essa mesma função nas 

colônias na modernidade. No Brasil, autores como Glaydson José da Silva6 afirmaram que 

o passado clássico foi utilizado como instrumento de lógicas que visavam justificar relações 

de poder em diferentes momentos. Essa instrumentalização pode ser relacionada com a 

construção de identidades coletivas, em especial nos séculos XIX e XX, como comenta 

Junqueira7, a partir do aprendizado do latim e da cultura greco-romana pelas elites no Brasil.8  

 Dessa forma, com a preocupação de legitimar práticas, há a criação de passados e 

identidades. No caso brasileiro, aponta Silva9, o surgimento da História Antiga como 

disciplina foi relacionada com a ideia de um modelo que via os estudos clássicos como berço 

civilizatório. A partir de estudos como o de Tavares,10 que analisa o passado clássico nos 

materiais didáticos do colégio D. Pedro II na Primeira República, e seu impacto na 

construção da identidade do Brasil, o de Gomes,11 que comenta sobre a relação entre os 

intelectuais, a política e a identidade nacional, entendemos que os pensadores possuíam 

importante papel na criação de passados coletivos e, por isso, abordamos a questão da 

História Intelectual, no segundo momento de nosso primeiro capítulo. Esse viés possuiu 

diferentes abordagens. Tratamos, então, sobre as principais propostas sobre como analisar a 
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Canfora e Laurent Olivier. Campinas: IFCH/Unicamp, 2005. p. 13. 
4 BERNAL, op. cit.  
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São Paulo: Editora Annablume, 2010, pp. 27-48 
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identidade nacional. 89f. Monografia (Graduação em História - Bacharelado e Licenciatura) Setor de Ciências 

Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2012, p. 15. 
9 SILVA, “Os avanços da história antiga no Brasil.”, op. cit. 
10 TAVARES, André Luiz. A presença da História Antiga nos Compêndios Didáticos de História da Primeira 

República e a Construção Identitária Nacional. 156f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade de Ciências 

Humanas e Sociais. Franca: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, 2012. 
11 GOMES, A. C. A República, a História e o IHGB. Belo Horizonte: MG, Argvmentvm, 2009. 
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História Intelectual, discorrendo sobre autores como Skinner,12 Pocock,13 Dominick 

LaCapra14 e David Harlan.15 Consideramos isso importante, pois foi a partir da leitura desses 

autores e de suas críticas que acabamos optando por englobar a História das Ideias pelo foco 

pós-estruturalista. Nessa abordagem o importante não é ir atrás de um significado verdadeiro 

que uma obra possui. O texto é o significante, pois transcende e eclipsa as intenções dos 

autores, e devemos lê-los como documentos/monumentos, para estabelecermos relações, 

séries e não como algo para procurarmos verdades ou mentiras. Assim, não entendemos a 

História como neutra, mas como um discurso construído, e é com essa maneira de ler a 

História Intelectual que concordamos e utilizamos para o estudo das Sessões Magnas de 

Aniversário do IHGB. 

 Nosso segundo capítulo versa sobre o Instituto. Fundado em 1838, tinha os objetivos 

de arquivar, organizar e publicar documentos relacionados à Geografia e História brasileira, 

visando preservar a memória nacional16, possuindo forte ligação com o Império no início.17 

O imperador D. Pedro II foi protetor do IHGB, apoiando financeiramente a instituição, 

incentivando a pesquisa e viagens. Além disso, muitos intelectuais eram também políticos 

e, por isso, diversos membros do Instituto possuíam cargos no Império. Enquanto o 

imperador apoiava a instituição, esperava-se que ela ajudasse a construir de forma positiva 

a figura imperial e uma imagem do Brasil. Nessa construção os intelectuais e a história 

possuíam grande importância. Afirma Armond18 que a visão de Van Martius foi a que 

predominou no Império. Martius afirmava que a nação brasileira era constituída de três raças, 

a branca, negra e a indígena, que se miscigenavam, e que a história deveria focar no 

aprimoramento das três raças, sendo que a portuguesa seria superior às outras. Outro aspecto 

é a de que havia uma construção da nacionalidade brasileira em torno dos conceitos de 

Monarquia, território e grandeza nacional.19 A partir disso, houve uma construção do IHGB 

de que a separação territorial do Brasil havia sido impedida pelo poder de coesão da 

Monarquia. Vemos, então, a questão de que no período Imperial havia uma preocupação 

com a questão da nacionalidade. Essa mesma preocupação se mantém no período 

republicano, mas se transforma em alguns aspectos. O IHGB, fortemente apoiado 

economicamente pela figura imperial sofre financeiramente com a mudança de regime.20 

Havia uma relação afetiva entre os membros do Instituto e o antigo monarca, os membros 

do IHGB não apoiam inicialmente o regime republicano e, diferentemente do período 

imperial, apresentam-se como neutros em relação à política. Com o passar do tempo e com 

                                                 
12 SKINNER, Quentin. “Meaning and Understanding in the History of Ideas”. History and Theory, vol. 8, nº 

1, 1969, pp. 3-53 
13 POCOCK, John Greville Agard. "Languages and their implications: the transformation of the study of 

political thought". In: Politics, language and time: essays on political thought and history. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1989. 
14 LACAPRA, Dominick. “Rethinking intellectual history and reading texts”. In: LACAPRA, Dominick; 

KAPLAN, Steven. (eds.) Modern European Intellectual History: reappraisals and new perspectives. Ithaca, 

1982. 
15 HARLAN, David. “A História Intelectual e o Retorno da Literatura”. In: RAGO, Margareth; GIMENES, 

Renato Aloizio de Oliveira (org). op. cit., p. 19. 
16 TREVISAN, Ivan Rodrigo. Os Generais ditadores (1964-1985) como presidentes de honra do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro. 152f. Dissertação (Mestrado em História) - Escola de Humanidades, 

Pontifícia Universidade Católica Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, 2017, p. 17. 
17 ARMOND, Victor Ribeiro Leivas Dias Ferreira. Um Estado sem nação: o IHGB e a construção da 

identidade nacional brasileira no século XIX, 54f. Monografia (Graduação em Ciência Política) - Instituto de 

Ciência Política, Universidade de Brasília, 2016, pp. 23- 24. 
18 Ibidem, p. 67. 
19 PRADO, Maria Ligia Coelho. Emblemas de Brasil Em La Historiografía Del Siglo XIX: Monarquia, Unidad 

Territorial y Evolución Natural. El Colegio de México, 2009. 
20 HRUBY, Hugo. Obreiros diligentes e zelosos auxiliando no preparo da grande obra: a História do Brasil 

no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1889-1912). Porto Alegre, 2007, p. 40. 
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a percepção de que a Monarquia não seria restaurada, os membros começam a se aproximar 

dos novos dirigentes. Com isso parte do financiamento volta à instituição para os estudos 

sobre a nação, mas com um viés diferente21: os membros do IHGB passam a discutir aspectos 

atrelados à razão, ciência, intelectualidade, neutralidade e verdade, não se restringindo a 

questões raciais como antes.  

Para divulgar pesquisas e ideais, em 1839 a Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro foi criada. Publicada inicialmente de forma trimestral, a partir de 1864 

se torna semestral. Altamente valorizada pelos pensadores do período, impactava na 

construção do que seria o Brasil. Essa documentação encontra-se disponível para download 

no site do IHGB (https://ihgb.org.br/), e é organizada em duas partes, sendo a primeira 

composta por artigos e pesquisas e a segunda por atas das sessões periódicas do Instituto. A 

segunda publicação de cada ano é mais focada em aspectos intrínsecos do IHGB, com mais 

atas e relatos de reuniões.22 Optamos por analisar as atas das Sessões Magnas de Aniversário 

devido a aparição constante de personagens greco-romanos e passagens inteiras em latim 

clássico.  

 No terceiro capítulo, analisamos as Sessões Magnas em detalhes. Optamos por 

trabalhar a documentação a partir da Análise do Discurso, baseado em perspectivas 

foucaultianas. Os discursos analisados são proferidos pelos oradores e presidentes do 

Instituto, e versam sobre temáticas como o próprio Instituto, a nação brasileira, a ciência e o 

progresso. Alguns aspectos são recorrentes: a presença de frases em latim e de personagens 

greco-romanos. Isso fez com que considerássemos que os membros do IHGB possuíam um 

conhecimento da cultura e língua latina. Entendemos que, com essa apropriação do passado, 

os membros visavam enaltecer as pessoas do presente, tanto no Império quanto na República, 

como nos seguintes exemplos: 

  
1. Péricles em Atenas, Augusto em Roma, Luiz XIV na França, D. José I em 

Portugal, Carlos III na Espanha, Leão X na Itália, e tantos outros não se 

distinguiram mais com a coroa que lhes alcançara o nascimento ou a fortuna, 

do que com os louros que lhes lucrou a proteção outorgada as letras, mas 

Vossa Majestade Imperial eclipsa todas essas glórias. 23 

 

2. Ilustrados consócios – Aedem veritatis studiose costruimus – com essa 

belíssima legenda, criada pelo talento de nosso insigne orador, início o meu 

oitavo relatório. Com aplicação construímos um templo à Verdade.24  

 A partir do primeiro trecho – período imperial – observamos uma comparação de D. 

Pedro II com líderes como Péricles e Augusto. Ao comparar o monarca com tais 

personalidades, os membros elogiam-no imensamente. Podemos observar que eles traçam 

um progresso, uma linearidade entre as personalidades. Entendemos que isso se relaciona 

com uma das visões que os membros possuem sobre a história: história progressista. No 

segundo trecho, do período republicano, há o trecho em latim, e com isso percebemos o uso 

dessa língua de forma cotidiana. Além desse aspecto, nesse segundo trecho observamos o 

apreço que havia à Verdade. Utilizada com V maiúsculo, entendemos que seria uma verdade 

única e universal a que eles visavam afirmar. A partir disso, entendemos que a construção 

nacional que os intelectuais visavam criar era baseada em uma noção de progresso do Brasil, 

e baseada em noções vistas como científicas e verdadeiras. Progresso que seria originário no 

passado clássico. Affonso Celso, presidente do IHGB, afirmou que: “a semelhança do que 

                                                 
21 TREVISAN, op. cit.  
22 HRUBY, op. cit.  
23 Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro número 43, publicado em 1880, pp. 498-499. 

Discursado pelo presidente Joaquim Norberto de Souza e Silva.  
24 Ibidem, número 78, publicado em 1915, p. 629. Discursado pelo orador Affonso Celso.  

https://ihgb.org.br/
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ocorria nos famosos jogos de Olímpia, o facho aceso passa de mão em mão sem extinguir-

se: lampada tradunt”. 25 Podemos traduzir isso para “luz/tocha transmitida”, com a palavra 

luz, entendemos que ela é utilizada no sentido de ser capaz de acabar com a ignorância, rumo 

à civilização, e que, ao estar presente na língua latina, faz com que pensemos que essa tocha 

inicia-se no mundo clássico e entendemos também que esse progresso da humanidade 

passava de mão em mão, não somente no âmbito nacional, mas também relacionado com 

outras nações europeias e americanas:  
De que valem as glorias efêmeras e ruidosas, tão cruamente disputadas pela 

audácia ou pela ambição, pelo ódio ou pelo crime, pelas impetuosas paixões de 

um Alexandre, assassino de Clito, de Cesar, degolador dos Nervios ou de 

Napoleão, carrasco de Enghien, ante as conquistas pacíficas e perduráveis da 

ciência de um Galileu, de Newton, Herschel, Laplace, Jenner, Fulton, Humboldt e 

tantos outros a quem deve o mundo as maravilhas da civilização nas mais altas 

manifestações da atividade humana? Qual desses truculentos heróis de gladio e 

sangue mereceu jamais o esplêndido elogio que ao insigne Benjamin Franklin, 

oráculo da ciência e campeão da liberdade, dedicou a justiça do tempo da concisa 

e entusiástica epigrafe de Turgot: Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tyrannis. 26 

 Nesse trecho apontamos a valoração da ciência em contraposição às paixões, vistas 

como negativas. Ao citarem Galileu, Newton, Herschel, Laplace, Jenner, Fulton e Humbolt, 

apresentam a questão de um saber científico vinculado à Europa que era presente no Brasil. 

Além disso, vemos a aparição da América, com o pensador Benjamin Franklin. A partir 

disso, interpretamos que havia uma circularidade de saberes entre as diferentes nações 

ocidentais, o que os intelectuais do Instituto valorizavam de cada lugar e percebemos como 

certa identidade era criada: construída com o ideal da Europa, da América, e fundamentada 

na ideia de intelecto. Ao citarem o passado clássico, com a frase do francês Alexandre 

Turgot, sem tradução, apontamos para a questão de que além da influência de outros 

pensadores, o passado clássico seria constituinte de uma certa visão de nacionalidade, sendo 

esta associada à ciência.  

 Acreditamos, então, a partir de nossa análise, que os intelectuais do Instituto 

Histórico e Geográfico Brasileiro visavam construir uma identidade nacional brasileira 

baseada em uma criação de um passado clássico ideal, que serviria de base e de comparação 

com o presente, ancorada com ideais de progresso e intelectualidade, e composta a partir de 

uma circularidade de ideias e pensadores brasileiros, americanos, europeus. Nem todos os 

setores da população seriam incluídos, pois na criação do Instituto, o valorizado era a razão, 

a ciência. Ressaltamos que a historiografia foi de extrema importância para analisarmos as 

questões do IHGB, sua relação com a criação de identidades nacionais e suas visões sobre o 

que era a História nesse instituto, e também apresentamos que nossa análise do passado 

clássico fez com que concluamos que a ideia de nação construída no período republicano, 

nas atas das Sessões Magnas do IHGB, era criada por uma intelectualidade que visava frisar  

a razão e a ciência, situando o Brasil em um contexto não somente nacional, mas ocidental, 

possuindo como referência pensadores europeus e americanos. 

 

 

 

 

                                                 
25 Ibidem, número 82, publicado em 1917, p. 840 
26 Ibidem, número 58, publicado em 1895, pp. 400-401. Discursado pelo presidente Olegário Herculano de 

Aquino e Castro.  



 

 

 “O MODERNISMO E A QUESTÃO IDENTITÁRIA: O GRUPO DOS BOÊMIOS           

NO BRASIL DA PRIMEIRA REPÚBLICA” 

                                                                                                Alexandre Novicki 
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Pretendeu-se, nesta monografia, a partir da análise de fontes de certa intelectualidade 

carioca inscrita no Brasil da Primeira República e da bibliografia concernente ao tema, 

investigar o debate sobre a questão da identidade nacional.  Usou-se como fontes tanto a 

obra literária Os Bruzundangas1, de Lima Barreto, que descreve sua tarefa de analisar a 

terra fictícia ‘’Bruzundanga” como uma oportunidade de livrar o Brasil, por intermédio 

dos problemas daquela, dos próprios males, quanto as caricaturas contidas na revista 

D.Quixote, espécie de lugar de memória do chamado ‘’Grupo dos Boêmios’’, um coletivo 

de intelectuais do Rio de Janeiro da Primeira República (do qual Barreto fazia parte) que, 

sob a perspectiva do humor, debateria acerca de questões relativas à sociedade brasileira 

do período. Há uma crítica aguda por parte desta intelectualidade acerca da grande 

especulação e desordem financeira no Brasil da época, muitos conchavos políticos que 

ignoravam as necessidades básicas da grande maioria da população e onde a população 

‘’nativa’’ é preterida em favor de um discurso europeizante, havendo mesmo um 

desencanto com a República nascente, que subtrai da população seus direitos mais 

elementares, revelando uma sociedade extremamente desigual e hierarquizada. A 

inserção via humor seria um modo de salvar a nacionalidade e buscar uma nova 

conformação social. 

Têm-se por tradição associar o Modernismo no Brasil ao caso paulista na década de 1920, 

especificamente a Semana de Arte Moderna de 1922, considerada como o marco do 

movimento. Contudo, utiliza-se aqui uma perspectiva, como adotada por Mônica Pimenta 

Velloso, em que o Modernismo é visto como um processo e movimento que se desdobra 

no espaço e no tempo, em uma perspectiva de simultaneidade, de continuidade e de 

pluralidade. 2  Segundo Velloso, a modernidade foi marcada por um caráter 

profundamente excludente, existindo uma descrença na população negra e mestiça, com 

os ideais civilizatórios passando a ser endereçados às elites que, por sua vez, tentaram 

negar as origens mestiças da nacionalidade.3 A República, por outro lado, traz uma onda 

de desencanto e frustrações, com uma crescente dicotomia entre o ‘’país real’’ e o ‘’país 

ideal’’. A República brasileira foi implantada em uma sociedade profundamente desigual 

e hierarquizada, e proclamada em um ambiente de intensa especulação e desordem 

financeira, com o predomínio do capitalismo selvagem e o fortalecimento de uma 

mentalidade predatória, com o interesse público não contando. Ou seja, a modernidade 

republicana acaba por instaurar outros códigos de valores, onde agora só há espaço para 

                                                 
1 BARRETO, Lima. Os Bruzundangas. Belo Horizonte: Garnier, 1998. 
2 PIMENTA VELLOSO, Mônica. ‘’ O modernismo e a questão nacional’’. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, 

Lucila de A. Neves. O Brasil Republicano: o tempo do liberalismo excludente. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003, p.353. 
3 Idem, p.362. 



 

 

as questões econômicas e financeiras.4 O intelectual humorista teria a missão de difundir 

o humor, sob a alegação de ser este o único meio de salvar a nacionalidade. Além de 

inserir os intelectuais via humor, o Grupo dos Boêmios, que teve sua trajetória 

condensada na revista D. Quixote, é tratada na revista a questão de nossa diversidade 

étnico-cultural, uma questão central na discussão modernista.5  

O estudo da literatura, por sua vez, é de fundamental importância para o historiador, como 

afirma Sevcenko6, pois possibilita o acesso à marginalidade e aos que foram derrotados 

pela história. Mais do que o testemunho da sociedade, a literatura moderna deve trazer a 

revelação dos focos de tensão e mágoa dos aflitos, dos anseios dos desajustados, 

provocando um desejo de mudança. Mesmo tendo um compromisso maior com a fantasia, 

a literatura mostra aquilo que poderia ou deveria ser a ordem das coisas, para além de seu 

estado real, falando sobre a história que não ocorreu, mostra as possibilidades que não 

chegaram a ser, fornecendo uma expectativa do vir-a-ser das estruturas sociais. No que 

tange ao tratamento metodológico sobre as caricaturas, observa-se que o ato de caricaturar 

está ligado à intenção do artista em exagerar traços para evidenciar detalhes, criar 

desenhos grotescos para provocar a sátira, o riso ou outros humores, comunicando menos 

uma deformação do sujeito e objetos caricaturados e mais as formas aproximadas de ser, 

estar, pensar e agir, nos despertando para outros olhares e descortinando outras faces, 

nuanças e tons sobre sujeitos, situações ou suas histórias. 7 

 

No primeiro capítulo da monografia, intitulado ‘’A Crítica do Grupo dos Boêmios: um 

diagnóstico do Brasil da Primeira República’’, destaco como a sociedade da 

‘’bruzundanga’’ é vista como permeada por uma grande especulação financeira, sendo 

um país rico, mas em que seu povo vive na miséria, e em que há grande desigualdade 

social e a população de mulatos e mestiços, que contribuem em muito para a nação, mas 

é sistematicamente excluída da organização social. A passagem a seguir de Lima Barreto8 

discute esse caos financeiro da ‘’bruzundanga’’: 

A grande nação vivia aos solavancos, sem estabilidade financeira 

e econômica; e, por isso mesmo, dando campo a que surgissem, 

a toda a hora, financeiros de todos os seus cantos e, sobretudo, do 

seu parlamento.’’  

Assim, a partir da leitura de Lima Barreto, podemos traçar um paralelo com o Brasil da 

Primeira República, em que há enorme especulação e desordem financeira e muitos 

conchavos políticos que ignoram as necessidades básicas da grande maioria da 

população. Nas caricaturas, extraídas da revista D. Quixote, percebe-se também este 

ambiente de intensa especulação financeira e desencanto com a República recém-

instaurada, que subtrai da população seus direitos mais elementares, como exemplifica a 

caricatura abaixo: 

                                                 
4 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro: Turunas e Quixotes. Rio de Janeiro: KBR 
Petrópolis, 2015, pp.222-224. 
5 Idem, pp. 230-242.  
6 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão. Tensões Sociais e Criação Cultural na Primeira República. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2003, pp. 29-30. 
7 CAMPOS, Émerson César de; PETRY, Michele Bete. Histórias desenhadas: os usos das expressões 
gráficas de humor como fontes para a História. Revista Catarinense de História, Florianópolis, n. 17, 
2009, p. 119. 
8 BARRETO, Lima. Op. Cit., p.34. 



 

 

 

Figura 1 D.Quixote, 1921, ano 5, número 236. 

Na caricatura, podemos observar um homem dormindo, tendo seus ‘’sonhos’’ permeados 

por uma ‘’chuva’’ de referências às questões econômico-financeiras. Essa temática do 

sonho é recorrente em várias das caricaturas da D. Quixote, considerando que o próprio 

grupo tinha uma tarefa ‘’quixotesca’’ diante de si. Segundo a interpretação da historiadora 

Mônica Pimenta Velloso9, os intelectuais da D. Quixote estariam em busca de outra 

configuração da sociedade, diferente da fornecida pela tradição do pensamento 

autoritário, fixada no Estado. Para ela, os intelectuais propõem o humor como forma de 

expressão da nacionalidade, ou seja, um desafio ‘’quixotesco’’, deslocando o eixo do 

debate do Estado para a sociedade. Ao identificarem-se às camadas populares, os boêmios 

tentam captar as sociabilidades ‘’alternativas’’ que acontecem na cidade, onde 

cotidianamente nas ruas a população sociabiliza-se intensamente, ou seja, a ideia é captar 

esse movimento das ruas, e não apenas mostrar o Estado como o grande agente que faz 

as coisas acontecerem. A organização social da Primeira República estava vinculada aos 

comportamentos e valores da elite e seu gosto de conforto material e desejo de 

superioridade, em relações hierarquizadas, em que há grandes discriminações e desprezos 

que impossibilitam, a priori, qualquer princípio de solidariedade social. O país estava nas 

mãos dos medíocres, ao mesmo tempo em que a intelectualidade era deixada de lado. O 

Brasil era, portanto, a própria ‘’República dos Bruzundangas’’, espécie de sociedade 

bizarra, onde os valores e referenciais operavam às avessas. 10  

No segundo capítulo, intitulado ‘’Propostas para uma outra conformação social’’, analiso, 

apoiando-se em Sevcenko11, como a ideia de solidariedade é fundamental na obra de Lima 

Barreto: ele busca uma identificação profunda entre todos os seres humanos, lutando 

                                                 
9  PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro, op.Cit., p.235 
10 SEVCENKO, Nicolau. Op. Cit., pp. 204-205 
11 SEVCENKO, Nicolau. Op. Cit., pp.217-221. 



 

 

contra as atitudes que considera produzirem o fim da coesão social, exaltando sentimentos 

como o amor. Barreto observa modos de resistência e ação em seus personagens afligidos, 

com eles representando as aspirações dos grupos marginalizados, para buscar alternativas 

para remodelar a prática social. A passagem da monarquia para a República trouxe novos 

mecanismos de relações sociais, mas pode-se dizer que houve uma continuidade de certos 

padrões de relações da sociedade escravista. Para Sevcenko, Lima Barreto observava um 

amplo processo, que consistia na continuidade de práticas escravistas, agora incorporadas 

pelo Estado republicano: 

Não escapou ao escritor Lima Barreto essa continuidade espúria 

de práticas escravistas incorporadas na vida administrativa de 

uma república que se pretendia liberal e democrática (...) O que 

nos sugere o autor é que a nossa República democratizou a 

senzala: acabado o privilégio jurídico de alguém em particular 

ostentar a posse de escravos, o Estado passa a tratar todos 

segundo a prática prevista pela existência simbólica daquela 

categoria. 12 

 

Por outro lado, no processo de mudança política, com a instauração da República, os 

cargos rendosos e decisórios passaram rapidamente às mãos de grupos recém-chegados à 

distinção social, em um ambiente de frenéticas mudanças sociais, políticas e econômicas, 

que contribuíram para a vertiginosa aceleração do ritmo de vida da sociedade carioca que, 

além de polarizar as finanças nacionais, constituía o maior centro populacional e 

cosmopolita do país. 13  Em pouco tempo, evidenciou-se, para os mandatários, o 

anacronismo  da antiga estrutura urbana do Rio de Janeiro diante destes novos tempos. 

Portanto, era preciso acabar com a imagem de uma cidade insalubre e insegura, com 

grande contingente populacional habitando sua região central, em que viviam de modo 

precário e ‘’promíscuo’’, às sombras de possíveis barricadas e motins. Para tentar 

equiparar-se ao mundo civilizado e chegar ao ‘’progresso’’ do velho mundo, o país 

deveria alinhar-se aos padrões e ao ritmo de desdobramento da economia europeia. A 

busca por este progresso se tornou a verdadeira obsessão da nova burguesia brasileira.14 

Deveria ocorrer, no entender destas elites que detinham o poder decisório, a 

‘’regeneração’’ da cidade do Rio de Janeiro e do país, mas este processo de 

‘’regeneração’’ implicava graves consequências à população da capital.15 Lima Barreto 

retrata na passagem seguinte um pouco do caos em que se encontrava a cidade do Rio de 

Janeiro: 

 Basta dizer, para se avaliar a triste situação interna da 

extravagante nação de que lhes dou notícias, que, nos arredores 

da capital, se morria à míngua, à fome, as terras estavam 

abandonadas e invadidas pelas depredadoras saúvas, a população 

                                                 
12 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da vacina. São Paulo: Editora Unesp, 2018, pp.110-111. 
13 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como Missão, op. Cit., pp. 38-39.  
14 Idem, pp. 41-42. 
15 SEVCENKO, Nicolau. A Revolta da vacina. São Paulo: Editora Unesp, 2018, p.110. 



 

 

roceira não tinha direitos nem justiça e vivia à mercê de cúpidos 

e ferozes senhores de latifúndios, cuja sabedoria agronômica era 

igual à dos seus capatazes ou feitores. 16 

 

No terceiro capítulo, intitulado ‘’O humor, associado à questão nacional’’, destaco como 

o grupo Verde-Amarelo, núcleo conservador do modernismo paulista, com ideólogos 

como Plínio Salgado, Cassiano Ricardo e Menotti Del Picchia, tem uma série de artigos, 

charges e caricaturas em que argumentavam baseados em um ponto em comum: a 

desqualificação da cidade do Rio de Janeiro em relação a São Paulo. As deficiências 

atribuídas ao Rio de Janeiro pelo grupo Verde-Amarelo eram resumidas na suposta falta 

de seriedade do carioca. Argumentava-se, com base nesta característica, que os cariocas 

resolviam tudo na base da piada, da chacota e do riso. Essa suposta falta de ‘’seriedade’’ 

resultaria em falta de ordem e responsabilidade, fator considerado pelo conservadorismo 

paulista como incompatível com o exercício da liderança política.17 Na revista carioca D. 

Quixote, por sua vez, o grupo de intelectuais desta publicação via a cidade de São Paulo 

como desqualificada para ter a vanguarda político-cultural do período, justamente pela 

questão da sua suposta incompatibilidade com o humor. A recusa paulista pela expressão 

através do humor, segundo a argumentação carioca, faria dos paulistas muito rígidos, 

formais e provincianos. Os dois discursos – da intelectualidade paulista expressa pelo 

grupo Verde-Amarelo no jornal Correio Paulistano quanto da intelectualidade carioca 

expressa na D.Quixote, acabavam convergindo para um ponto em comum: a associação 

entre humor e nacionalidade.18 Essa associação era feita de dois modos: qualificando o 

humor como categoria positiva da construção da nacionalidade, no caso dos intelectuais 

cariocas, e desqualificado na construção da nacionalidade, pelos intelectuais paulistas. 

O rico movimento carioca é normalmente denominado como um ‘’pré-modernismo’’. 

Embora saiba-se que não houve um movimento de vanguarda em torno da ideia de 

moderno no Rio de Janeiro, o simbolismo era já, para eles, moderno, deslocando esta 

ideia para um processo que, diferente do movimento modernista paulista, já está 

acontecendo na virada do século XX. Assim, apoiado na bibliografia já citada, conclui-

se que se deve relativizar o papel de São Paulo na modernidade cultural brasileira.19 Os 

sentimentos dos Boêmios cariocas eram ambíguos: exclusão da vida política, não-

adequação às novas exigências e valores da sociedade, um tom otimista e ao mesmo 

tempo cético. Estes intelectuais, de modo geral, desconfiam da visão triunfal do progresso 

e da racionalidade, alertando para as consequências ruins do progresso, como anomalia e 

alienação. O que une este grupo enquanto tal é a visão satírico-humorística da 

nacionalidade, que era expressa tanto através de caricaturas da revista D. Quixote quanto 

dos escritos de Barreto em Os Bruzundangas.20 

                                                 
16 BARRETO, Lima. Op. Cit., p.125. 
17 PIMENTA VELLOSO, Mônica. Modernismo no Rio de Janeiro, op.Cit., pp.24-25. 
18 Idem, p.25. 
19 Idem, pp. 17-18. 
20 Idem, pp. 61-64. 
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Esta pesquisa procura levantar hipóteses sobre o papel político desempenhado pela qasa
do “império” de Mali. As fontes primárias utilizadas são os relatos de viagem de Ibn Battuta sobre
sua visita ao Mali1 e as fontes orais coletadas por Madina Ly, historiadora malinense, com os anci-
ões malinkês.2 Frente à dificuldade de encontrar menções à qasa nas fontes, buscamos problemati-
zar esse obstáculo a partir da noção de silenciamento proposta pelo historiador haitiano Michel-
Rolph Trouillot3 e da perspectiva decolonial.

Durante os séculos XIII e XIV, a região da África ocidental esteve sob a hegemonia do
“império” de Mali. Normalmente, ao ser abordado, o Mali é vinculado ao seu antecessor, o “impé-
rio” de Gana, e ao seu sucessor, o “império” Songhai, como uma longa duração de alternâncias no
controle de grandiosas estruturas políticas, sociais e militares da região do sahel4 e da bacia do rio
Níger. Essa hegemonia estava vinculada ao controle da mineração e comércio de ouro e escravos
pelas rotas transaarianas, bem como pela forma de controle político, baseada em alianças que ga-
rantiam certa autonomia às populações que faziam parte do “império”.

O Mali era governado pelo mansa, que a historiografia se habituou em chamar de “impera-
dor”. Segundo o historiador brasileiro José Rivair Macedo, “é melhor evitar estabelecer associações
diretas entre títulos atribuídos a governantes de Estados tão distintos como os Estados cristãos
(reis) e muçulmanos (sultões). No primeiro caso, a autoridade do governo provém da guerra, da ca-
pacidade de aplicação de justiça e do ideário cristão. No outro caso, o sultão, autoridade de gover-
no, é eminentemente profana, secular, sem base de sustentação religiosa”.5 Quanto ao mansa, ele
“era o representante máximo dos costumes ancestrais da comunidade”.6 Dessa forma, optamos pelo
uso de aspas ao utilizarmos termos ocidentais, principalmente aqueles que se referem a formas de
organização política: “império”, “imperador”, “rainha”, “sultão”, entre outros. Sobre o uso de aspas
e a manutenção de termos como  mansa e  qasa, pautamo-nos também nos apontamentos feitos
pela filósofa argentina María Lugones: “[Traduzir] permitiria que você entendesse o que eu digo,
mas não entender realmente, já que não posso dizer o que quero tendo traduzido os termos. Por
isso, se não traduzo e você pensa que entende menos, ou que nada entende, acho que você pode en-
tender melhor, [...]”.7

Feita essa breve explicação, a problemática central deste trabalho também pode ser elabora-
da a partir do trecho de Macedo: se o mansa representa os costumes ancestrais da comunidade, en-
tão o que a qasa representava? Como exposto acima, ao toma-la como objeto dessa pesquisa, depa-
ramo-nos com uma imensa dificuldade de encontrar menções à qasa nas fontes sobre o “império”
de Mali. Nos relatos de viagem de Ibn Battuta, viajante marroquino que esteve no Mali entre 1352 e
1353, pouco mais de uma página é dedicada a essa figura. De modo semelhante, na obra histórica
de Ibn Khaldun, intelectual marroquino do mesmo período, o trecho que se refere ao Mali faz ne-
nhuma menção à qasa. Destacamos essa pequena quantidade de referências a ela, visto que o pró-

1 IBN BATTUTA. “Mali”. In: A través del Islam. Madri: Alianza Editorial, 1993. Tradução de Serafín Fanjul e Federico Ar-
bós. pp. 766-794.
2 LY, Madina. “La mujer en la sociedad mandinga precolonial”. In: PALA, Achola O.; LY, Madina. La mujer africana en la
sociedad precolonial. Barcelona: Serbal/Unesco. 1979. pp.
3 TROUILLOT, Michel-Rolph. Silenciando el Pasado: el poder y la producción de la Historia. Granada: Comares, 2017.
4 A faixa de transição entre o deserto do Saara e a floresta tropical no continente africano. 130-236.
5 MACEDO, José Rivair. História da África. São Paulo: Contexto, 2015. p. 52.
6 Ibidem. p. 56.
7 LUGONES, María. Rumo a um feminismo descolonial.  Revista Estudos Feministas. Florianópolis. v. 22 n. 3. setembro-
dezembro, 2014. p. 944. nota de rodapé 19. Da mesma forma que Valentin Mudimbe aponta em “A questão em causa é que,
até agora, tanto interpretes ocidentais como analistas africanos têm vindo a usar categorias de análise e sistemas conceituais
que dependem de uma ordem epistemológica ocidental. Mesmo nas mais evidentes descrições ‘afrocêntricas’, os modelos de
análise utilizados referem-se, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente à mesma ordem”. In: MUDIMBE,
V.Y. A Invenção da África: Gnose, Filosofia e a Ordem do Conhecimento. Luanda: Pedago, 2013. p. 10.
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prio Ibn Battuta afirma que a  qasa “participava do poder com seu marido”.8 Também nas fontes
orais,  coletadas por historiadores a partir de relatos dos tradicionalistas da região, os  griots,  as
menções diretas ao termo são escassas, ainda que abordem questões diretamente relacionadas às
esposas dos mansas. Uma das possibilidades de interpretar essa dificuldade é entendê-la como um
silenciamento histórico, uma tentativa de reduzir, ou até mesmo apagar, a dimensão do papel po-
lítico e do significado da qasa. Situação que aconteceu, e em alguns níveis segue acontecendo, com
o passado do continente africano e das mulheres. Sendo assim, com base em Trouillot, a questão
que surge incialmente é “por que a qasa sofreu esse silenciamento?”, no entanto, o historiador hai-
tiano adverte para a ineficácia dessa pergunta quando feita de forma desconectada a “de que forma
ocorreu esse silenciamento?”.

Dessa forma, o trabalho está organizado em três capítulos. O primeiro relaciona o silencia-
mento historiográfico sobre a qasa com a escrita da história sobre África: para iniciar a discussão
epistemológica a qual nos propomos, retornamos de forma crítica ao pensamento hegeliano que
atribuía ao continente uma condição a-histórica.9 A partir de Hegel, e de modo a incluir elementos
anteriores a ele no debate proposto, podemos nos valer das reflexões contidas no livro do filósofo
congolês Valentin Yves Mudimbe, A Invenção de África. No texto, ele discorre sobre a construção
feita principalmente no século XVIII de uma oposição binária entre um “nós” europeu e um “eles”
africano. 10 Sobre essa distinção ele afirma que “o africano se tornou não só o Outro, que é toda a
gente exceto eu, mas antes, a chave que, com as suas diferenças anormais, especifica a identidade
do Mesmo”11; ou seja, de uma forma dialética as elites europeias se definiram a partir do que não
desejavam ser, e isso que não desejavam ser, atribuíram ao Outro, transformando-o em um ser es-
sencializado, imutável. A isso, soma-se o desenvolvimento do racialismo como forma de categorizar
a humanidade a partir de critérios pretensamente científicos que resultaria no racismo científico,
em grande medida vinculado ao imperialismo do século XIX.12 Neste momento está localizada a gê-
nese do africanismo, ou africanologia; ou seja, a escrita ocidental sobre África, principalmente a
partir da antropologia. Por muito tempo a expansão europeia foi tida como marco zero da história
africana,13 algo que, na epistemologia ocidental, legitimaria a conquista e dominação. No caso da re-
gião do Mali, a conquista da região pela França se deu ao longo do século XIX, culminando na for -
mação da Federação da África Ocidental Francesa, da qual participaram diversos antropólogos e
historiadores. Macedo afirma que “o conhecimento era um imperativo para facilitar a dominação”,14

é nesse período que a antropologia se estabelece como ciência, como a ciência do “outro”, do “exóti-
co”.

Será ao africanismo ocidental, cuja origem está no imperialismo, que diversos escritores afri-
canos responderão em suas obras historiográficas como parte do processo de emancipação política
do século XX. Com isso é desenvolvida a epistemologia afrocêntrica, que pode ser interpretada tan-
to como uma resposta ao africanismo ocidental, quanto uma proposta de contranarrativas historio-
gráficas da África15,  dessa vez priorizando autores africanos com objetos de estudo estritamente
africanos. A resposta se dá frente ao paradigma hegeliano da a-historicidade africana 16, visto que a
construção das narrativas históricas de África nunca superou completamente a lógica hegeliana.
Para fins introdutórios,  podemos listar algumas características básicas,  pontos fundamentais do
afrocentrismo, baseados nos seus autores bem como em seus críticos: a oposição ao eurocentrismo;
a reivindicação de uma unidade cultural africana; a existência de continuidades históricas africanas
entre o “pré-colonial” através e apesar do período de dominação europeia. Para fins contextuais, lo-
calizamos a escrita histórica afrocêntrica no período das independências dos países africanos du-

8 IBN BATTUTA. Op. cit. p. 781.
9 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. A razão na história: introdução a filosofia da história universal. Lisboa: Ed.70, 1995. p.
177.
10 MUDIMBE. Op. cit. p. 36.
11 Ibidem. p. 28.
12 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. p. 266.
13 MUDIMBE. 1994. Op. cit. pp. 21-22.
14 MACEDO. Op. cit. p. 146.
15 E não mais “de África” como chama a atenção Paulin Hountondji. cf. HOUNTONDJI, Paulin J. “Conhecimento de África,
conhecimento de africanos: duas perspectivas sobre os estudos africanos”. In: SANTOS, Boaventura de Souza; MENESES,
Maria P. (org.) Epistemologias do Sul. Coimbra: Almedina, 2009. p. 121.
16 OBENGA. Apud. BUSSOTTI, Luca; NHAUELEQUE, Laura António. A invenção de uma tradição: as fontes históricas no
debate entre afrocentristas e seus críticos. História, Assis/Franca, v. 37, 2018. p. 22.
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rante os anos 1950 e 1960. A construção das nações africanas se valeu em muito da história, no in-
tuito de buscar origens para legitimar a nova configuração política do continente. Talvez o grande
expoente desse movimento seja Cheikh Anta Diop, intelectual senegalês, cuja obra A Unidade Cul-
tural da África Negra foi tomada como exemplo e base para a explanação do afrocentrismo e suas
consequências para a escrita da história africana.  A partir da questão do matriarcado, a qual ele
postula como sendo o fator da unidade apresentada no título, Diop expõe as características do afro-
centrismo, tendo em vista sua base bibliográfica e metodológica - além de um manifesto político em
defesa do nacionalismo africano no período das independências dos países africanos e subsequen-
tes formulações dos Estados nacionais.

No segundo capítulo, abordamos a bibliografia sobre o Mali, relacionada com as fontes men-
cionadas acima, aprofundando as problemáticas sobre silenciamento. Costumeiramente a historio-
grafia sobre o “império” de Mali destaca três aspectos tidos como principais: a sua origem, a partir
da epopeia de Sundiata Keita, o fundador do “império” de Mali; a peregrinação de mansa Musa; o
comércio transaariano baseado no ouro extraído na região. Outra característica comum da historio-
grafia é a estruturação da cronologia do “império” em quatro etapas: origem, crescimento, apogeu,
declínio. Tal organização sequencial está sempre pautada a partir da cronologia dos  mansas feita
por Ibn Khaldun17, revisada em 1912 pelo historiador vinculado ao empreendimento colonial fran-
cês Maurice Delafosse.18 Essa condição geral é percebida nos textos de Charles Monteil,19 Nehemia
Levtzion,20 Pierre Berteaux,21 Joseph Ki-Zerbo,22 Djibril Tamsir Niane23 e Madina Ly.24 O primeiro,
assim como Delafosse, foi um pesquisador francês vinculado diretamente à administração colonial,
a finalidade de seu trabalho é estabelecer um domínio mais efetivo sobre as populações da África
ocidental. Já Levtzion, historiador israelense, foi um dos poucos que, apesar de não se distanciar
dela, problematizou parte de obra de Ibn Khaldun, ou melhor, a tradução mais utilizada dela para o
francês, feita por William McGuckin, o Barão de Slane, no século XIX. Segundo Levtzion, o tradutor
cometeu um erro ao afirmar que o mansa Abu Bakr seria um filho da irmã de griot, e não seu ir-
mão. Berteux, por sua vez, não se distancia tanto da estrutura que apontamos como tradicional. Já
Ki-Zerbo, por ser um dos primeiros historiadores africanos a propor uma nova historiografia para
África, baseada no afrocentrismo descrito no primeiro capítulo, adquire importância considerável
neste trabalho. Além da cronologia tradicional com os destaques recorrentes, o historiador discorre
sobre tópicos estruturais do “império” como a religião, o “imperador” e sua “corte”, a organização
política e a vida econômica. Os textos de Djibril Tamsir Niane e Madina Ly são parte da coleção
História geral da África (HGA), em seu quarto volume editado pelo próprio Niane. O historiador
guineense é o grande pesquisador acerca dos “impérios” da África ocidental, no entanto, como pou-
cas de suas obras foram traduzidas do francês, utilizamos o capítulo contido na HGA. Em conjunto
com o de Ly, os textos podem ser entendidos dentre da estrutura origem, crescimento, apogeu e de-
cadência. Dentre todos os textos abordados, apenas dois fazem menção à qasa, Levtzion e Niane, e
mesmo assim não buscam responder questões relativas a ela mesma, mas sim demonstrar o princí-
pio da decadência do Mali a partir das intrigas palacianas.25 No entanto, o uso de fontes orais e ar-
queológicas expande o conteúdo de suas pesquisas.   A maior exceção bibliográfica é o artigo de
Nawal Morcos Bell,26 visto que não se trata de um texto introdutório ou que se pretende enquanto
um manual sobre o tema. Bell problematiza o princípio de sucessão adotado no Mali, tido por quase

17 IBN  KHALDUN.  Histoire  des  Berbères  et  des  dynasties  musulmanes  de  l’Afrique  septentrionale,  Tome  Deuxième .
Tradução do Barão de Slane. Alger: Imprimeire du Gouvernement, 1854. pp. 105-116.
18 DELAFOSSE, Maurice. Haut-Sénégal-Niger, vol. II. Paris: Émile Larose, 1912. pp. 173-220.
19 MONTEIL,  Charles.  Les  Empires  du  Mali.  Bulletin  du  Comité  d’Etudes  Historiques  et  Scientifiques  de  l’Afrique
Occidentale Fraçaise. Paris. v. 12, n. 3-4. julho/dezembro, 1929.
20 LEVTZION, N. The Thirteenth- and Fourteenth-Century Kings of Mali. The Journal of African History. Cambridge. v. 4,
n. 3. 1963.
21 BERTAUX, Pierre. Africa: Desde la prehistoria hasta los Estados actuales. Madri: Siglo XXI, 1972. pp. 44-48.
22 KI-ZERBO, J. “O império de Mali”. In: História da África Negra. vol. 1. Lisboa: Europa-América, 1990.
23 NIANE, Djibril Tamsir. “O Mali e a segunda expansão manden”. In: _____. (edi.) História geral da África, volume IV:
África do século XII ao XVI. Brasília: Unesco, 2010. pp. 133-193.
24 LY-TALL, Madina. “O declínio do Império do Mali”. In: NIANE, Djibril Tamsir (edi.). História geral da África, volume
IV: África do século XII ao XVI. Brasília: Unesco, 2010.
25 NIANE. Op. cit. p. 165. e LEVTZION. Op. cit. p. 348.
26 BELL, Nawal Morcos. The Age of Mansa Musa of Mali: Problems in Succession and Chronology.  The international Jour-
nal of African Historical Studies. Boston. v. 5, n. 2. pp. 221-234. 1972.
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toda a historiografia como sendo a matrilinearidade27, Bell, a partir de fontes orais e da própria
obra de Ibn Khaldun sugere outra possibilidade: a sucessão em rotação entre duas ou mais linha-
gens oriundas de Sundiata.28 

Quanto às fontes, dividimos a análise entre as fontes escritas em árabe e as fontes orais, to-
das em suas versões traduzidas em línguas acessíveis. Sobre as primeiras, realizamos um breve de-
bate sobre as condições do islamismo no período referenciado (século XIV) a título contextual. Esse
debate se deu em busca de possíveis hierarquias entre os espaços do dar al-Islam (a terra do Islã),
que ainda que se reconhecesse enquanto uma unidade, era um grande espaço de pluralidade cultu-
ral. Ibn Battuta e Ibn Khaldun nasceram na região do Magrebe (atuais Marrocos, Argélia e Tunísia)
e escreveram sobre grande parte dos povos que faziam parte do mundo muçulmano do século XIV,
dentre os quais os povos do Mali. Pautados no historiador português Eduardo Dias, entendemos o
islamismo do período  como uma religião  policêntrica  em termos geográficos  e  polimórfica  em
questões culturais. Esses centros e formas, por vezes, entravam em disputa pela hegemonia, nor-
malmente a nível regional, de forma militar, cultural, religiosa ou econômica. Do ponto de vista dos
dois autores considerados aqui, um viajante e um intelectual, vinculando isso ao debate contextual
sobre o islamismo, podemos notar comentários e certas posturas de Ibn Battuta e Ibn Khaldun em
seus textos quanto às populações do Mali, não a partir de critérios racialistas, visto que estes não
existiam na sua época, mas sim em questões culturais. Destacam-se as observações de Ibn Battuta
sobre o comportamento das mulheres do Mali, visto que a nudez pública e a presença de homens
“estranhos” em um quarto com uma mulher que não fosse sua parente, não eram problemas para
os malinkês.29 O relato de viagem, ou rihla, sendo nossa fonte primária, foi analisado a partir das
considerações do tradutores para o espanhol, Serafín Fanjul e Federico Arbós.30 Especificamente
sobre a qasa, Ibn Battuta descreve um episódio que vai do seu casamento com mansa Suleiman até
o seu exílio após uma tentativa de “golpe” no marido. Além disso, o viajante afirma que ela era uma
prima paterna do mansa, possuía uma comitiva de escravos assim como ele e oferecia audiências
públicas usando um véu. Então partimos para as fontes orais, analisadas a partir das considerações
metodológicas do historiador belga Jan Vansina,31 e teóricas e contextuais do historiador malinês
Amadou Hampaté Bâ sobre a tradição oral das sociedades africanas.32 A primeira fonte analisada
foi o romance escrito por Djibril Tamsir Niane, Sundiata, an epic of old Mali, que narra a história
de Sundiata Keita, o fundador do “império” a partir do relato do griot Mamadou Kouyate.33 Dentro
da narrativa, destacamos o papel desempenhado pelas duas primeiras esposas do pai de Sundiata,
Sassouma e Sogolon, sendo a segunda a mãe do protagonista, visto que desempenharam o papel de
“rainha-mãe” ou de “favorita” do mansa. A partir de Sundiata, podemos compreender o exercício
do poder no Mali por figuras femininas apenas a partir de “intrigas palacianas”. No entanto, não
fica evidente se isso tem um tom pejorativo em relação às mulheres ou não. De modo a contrapor e
expandir o quadro de fontes orais, utilizamos o capítulo “La mujer en la sociedad manding precolo -
nial”, escrito por Madina Ly dentro do livro La mujer africana en la sociedad precolonial, elabora-
do a partir da coleta de relatos com anciãos do Mali, dentre os quais alguns griots. A autora divide o
tema da mulher mandinga (malinkê) em quatro aspectos principais: o papel na economia, o papel
na família, o papel na sociedade e o papel político. Quanto à qasa, ao tratar das questões políticas,
Ly aborda o episódio descrito na  rihla de Ibn Battuta, além de outra fonte árabe, escrita por al-
Omari, segundo a qual a qasa seria a administradora da província de Djenné, além disso, destaca a
importância simbólica do casamento do pai de Sundiata com mulheres de três povos importantes
da região. 34 Por fim, pontuamos as questões relacionadas ao silenciamento, de modo vinculado ao
processo de tradução pelo qual as fontes passaram, baseamo-nos em Trouillot quanto aos silencia-

27 Segundo esse princípio,intriga o herdeiro (ainda um homem) seria o filho da irmã do governante.
28 Ibidem. p. 233.
29 IBN BATTUTA. Op. cit. p. 104.
30 ARBÓS, Federico; FANJUL, Serafín. “Introdução”. In: IBN BATTUTA. A través del Islam. Madri: Alianza Editorial, 1993.
Tradução de Serafín Fanjul e Federico Arbós. pp. 23-92.
31 VANSINA, Jan. “A tradição oral e sua metodologia”. In: KI-ZERBO, Joseph (edi.). História geral da África, volume I: Me-
todologia e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010. pp. 139-166.
32 HAMPATÉ BÂ, Amadou. “A tradição viva”. In. KI-ZERBO, Joseph (edi.). História geral da África, volume I: Metodologia
e pré-história da África. Brasília: Unesco, 2010. pp. 167-212.
33 NIANE, Djibril Tamsir. Sundiata, an epic of old Mali. Tradução de G. D. Pickett. Londres: Longman Group, 1965.
34 LY, Madina. “La mujer en la sociedad mandinga precolonial”. In: PALA, Achola O.; LY, Madina. La mujer africana en la
sociedad precolonial. Barcelona: Serbal/Unesco. 1979. pp 208-209.
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mentos, e sobre as traduções utilizamos o trabalho de Iracema Dulley35 Para a versão da rihla utili-
zada neste trabalho os tradutores se basearam na versão de 1969 do texto em árabe editado por
Charles Defremery e Beniamino Raffaello Sanguinetti, originalmente de 1854. Dessa forma, busca-
mos compreender os processos de tradução como relações de poder mediadas, como ações de signi-
ficação ou “deslizamentos de sentido”. 

Por fim, no terceiro capítulo, exploramos a relação entre esses silenciamentos e questões de
gênero e colonialidade do saber. Podemos definir o papel político da qasa, a partir das fontes, como
um dos de maior importância na política do “império”: a qasa desempenhava um papel político e
econômico, algo parecido com o do próprio mansa - não apenas do ponto de vista simbólico, mas
também por meio da administração da província de Djenné e da concessão de audiências. Resta en-
tão considerar sua condição de ser uma personagem mulher e africana frente aos silenciamentos
historiográficos - não como um adendo às considerações feitas, mas como parte integrante delas.
Iniciamos esse capítulo com os questionamentos de María Lugones e de Oyèronké Oyěwùmí, soció-
loga nigeriana. As duas pesquisadoras nos levam a questionarmos como as noções de gênero foram
construídas e naturalizadas em nossa sociedade. Oyewùmí, de forma mais específica, questiona a
generificação que foi feita sobre África, alertando para não se utilizar o termo “mulher” como um
conceito monolítico com toda a carga ocidental nos contextos africanos36 - o que nos remete ao im-
pacto epistemológico que essa generificação sobre África possui na historiografia africanista, e mes-
mo na afrocêntrica. Tendo realizado esse debate, que visa “descolonizar o olhar”, retomamos algu-
mas questões que surgiram no decorrer do trabalho, principalmente aquelas relacionadas a temas
como matriarcado, matrilinearidade, e as “rainhas-mãe”, de modo a traçar paralelos com outras po-
pulações da região. Dessa forma, os textos referenciados afirmam que por muito tempo as situações
de mulheres ascendendo politicamente ao “topo da hierarquia política” foram explicadas como aci-
dentes, casos isolados. Assim foram explicados casos como o da ohemmaa em Akan e o da maigira
em Pabir, ambas na África ocidental.37 As duas figuras apresentam um considerável poder político
em suas sociedades e servem para formar um cenário regional que convive com figuras femininas
em espaços de poder, fortalecendo a hipótese de que a qasa desempenhava um papel importante no
“império” de Mali. De forma conjugada às questões de gênero, encerramos os terceiro capítulo reto-
mando as considerações sobre colonialidade do saber e violência epistêmica desenvolvidas ao longo
do trabalho: reiterando a necessidade de “descolonizar o olhar” ao pesquisarmos temas africanos e
“provincializar a Europa”38 na historiografia de modo geral.

Concluímos que a qasa possuía um papel político de destaque no “império” de Mali, tendo
em vista sua autonomia de ação em relação ao mansa e que sua legitimidade, além da relação com
o soberano, vinha de sua própria antecedência. Fora isso, a qasa concedia audiências e a adminis-
tração da província de Djenné não pode ser ignorada enquanto fator de poder. Frente a isso, o si-
lenciamento sobre essa figura pode ser interpretado como consequência de hierarquias de gênero,
raça e etnias, impostas sobre o continente africano, de forma epistemológica e concreta, através do
imperialismo e da historiografia ocidental.

35 DULLEY, Iracema. “Traduções: a significação em disputa”. In: Deus é feiticeiro: prática e disputa nas missões católicas em
Angola colonial. São Paulo: Anablume, 2010. pp. 111-143.
36 OYĚWÙMÍ, Oyèronké. “La colonización de las mentes y los cuerpos: Género y colonialismo”. In: _______. La invención
de las mujeres: Una perspectiva africana sobre los discursos occidentales del género. Bogotá: En la frontera, 2017. pp. 207-
258.
37 FARRAR, Tarikhu. “The Queenmother, Matriarchy, and the Question of Female Political Authority in Precolonial West
African Monarchy”. Journal of Black Studies, vol. 27, n°. 5 (May, 1997), pp. 579-597
38 CHAKRABARTY, Dipesh.  Provincializing Europe: postcolonial thought and historical difference.  Princeton: Princeton
University Press, 2000.
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ROSAS DO JAPÃO (1709): A CONSTRUÇÃO DA RELIGIOSIDADE CRISTÃ DAS 
MULHERES ORIENTAIS NA HAGIOLOGIA DO FREI AGOSTINHO DE SANTA 
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A presente pesquisa tem por objetivo analisar perspectivas da religiosidade cristã 
feminina japonesa na construção ocidental a partir da fonte Rosas do Japam, candidas 
açucenas, e Ramalhete de fragrantes, & peregrinas flores, colhidas no Jardim da Igreja do 
Japão, sem que os espinhos da infidelidade e idolatria as pudessem murchar1. Um 
primeiro olhar na fonte esperava encontrar elementos sobre a presença jesuíta no Japão, 
entretanto a edificação com a qual as mulheres cristãs orientais são tratadas despertou 
maior interesse, motivando a pesquisa voltada para a compreensão de tal idealização. A 
obra é uma narrativa das histórias de vida e martírios de senhoras da alta hierarquia 
japonesa, que contemplam particularmente a história de três dessas senhoras, e 
superficialmente de suas companheiras e outras senhoras servas de Deus no Japão. 
Composta por 240 páginas divididas em Cinco Tratados, o autor apresenta a conjuntura 
política do Japão sobre as práticas do catolicismo, transcorrendo desde a concessão dada a 
São Francisco Xavier em 1550 para anunciar o evangelho até a perseguição e expulsão dos 
cristãos do Japão em 1614.  

O único estudo localizado a partir da fonte é o de Luciana Nogueira da Silva e 
Margareth de Almeida Gonçalves chamado “Protocolos de Escrita na narrativa de 
Martírios e os Agostinhos no Império Português (1600-1709)”. Silva e Gonçalves utilizam-
se de Rosas do Japão para estabelecer um comparativo entre narrativas sobre ações 
religiosas por agostinianos no Império Português. Tendo sida escrita em 1709, 
aproximadamente 60 anos após o fim da narrativa contida nela, por Frei Agostinho de 
Santa Maria em Lisboa, a análise se desdobra em dois aspectos. O primeiro contempla a 
Igreja Católica e a expansão marítima, no que tange a influência da Contra Reforma nesses 
aspectos. Num segundo momento, se pensa na construção da imagem da cristã ideal no 
período, considerando mulheres de uma outra cultura conforme o olhar cristão ocidental - 
apontamentos que vão de encontro com as outras questões anteriormente levantadas 
através da análise da fonte. 

Escrita sob a perspectiva de um Frei português sobre mulheres no Japão no começo 
do século XVII , sendo um período que ele não vivenciou, e com a carência de dados sobre 
ele, para a compreensão da motivação da escrita é de suma importância um olhar pela 
congregação a qual pertenceu, a Ordem dos Agostinhos Descalços. Carlos A. Moreira de 
Azevedo2, membro da Academia Portuguesa de História, apresenta que ela rompe em 
1644, sendo um desdobramento da primeira ordem agostiniana reconhecida pelo papado, a 
Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Ela determina a vida monástica nos preceitos da 
pobreza, da castidade e da obediência, pautando a vivência em comunidade completa, em 
dedicação total do serviço para a Fé e a Igreja. A Ordem de Santa Maria desperta na 
chamada última fase da história das ordens agostinianas, definida pelo declínio das missões 

1 SANTA MARIA, Frei Agostinho de. Rosas do Japão, cândidas açucenas, e Ramalhete de fragrantes, & 
peregrinas flores, colhidas no Jardim da Igreja do Japão, sem que os espinhos da infidelidade, & idolatria 
as pudessem murchar. Oficina de Antonio Pedrozo Galram, Lisboa, 1709. 
2 AZEVEDO, Carlos A. Moreira de. Ordem dos eremitas de Santo Agostinho em Portugal (1256-1834. 
Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa, 2011. 
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no Oriente e o desleixo para com os votos de pobreza3. Ser um eremita agostiniano desse 
período explica a exaltação e preocupação para com os aspectos por ele destacados nas 
japonesas cristãs: são lembradas como castas, humildes, caridosas, mendicantes, como 
serão apresentadas na análise de fonte. 

O conceito de Contra Reforma empregado foi o de Michael Mullett4, nela ela é 
caracterizada como um ataque agressivo à Reforma Protestante, compelindo a Igreja 
Católica a mudar frente a essa “ameaça”. Uma das concepções fundamentais dessa 
mudança foi o novo olhar com relação ao sacerdócio. Antes o sacerdote era anteposto num 
plano elevado perante os fiéis, e nessa nova estrutura ele e os leigos são colocados em 
maior correspondência, como ocorreria nas novas igrejas “adversárias”. Perdendo espaço 
para o protestantismo, a Contra Reforma se preocupa em construir um sacerdote que esteja 
voltado às questões morais,  espirituais e temporais dos leigos, com apreço pelo trabalho 
desenvolvido. Sua valoração perante os leigos verifica-se no modo de vida seguindo 
fielmente os preceitos de Deus, sendo seus pilares a liturgia, a pregação e a confissão. 
Desses, para o presente trabalho, nos interessa a pregação, que será caracterizada pelas 
missões de evangelização.  

Sobre as ações missionárias no Japão, Yuri Sócrates Saleh Hichmeh5 em sua 
dissertação de mestrado relata os primeiros contatos jesuítas com os japoneses, 
apresentando um panorama sobre as técnicas utilizadas para isso. Fundada em 1537 por 
Inácio de Loyola, Francisco Xavier e seus companheiros, a Companhia de Jesus se baseava 
em ideais de conversão através do efetivo conhecimento da palavra de Deus por parte de 
seus membros, com o objetivo de propagar a fé cristã por todo o mundo. Sendo o Japão o 
local do recorte desta pesquisa, foram levadas em conta as incursões apenas nesta 
localidade. Esse foi o primeiro grupo a ir para tais arquipélagos com o objetivo de 
catequização. Para o autor, a Companhia de Jesus implantou os ideais da contra reforma 
aos poucos e não prontamente, entretanto eram movidos pelos ideais expansionistas da 
época. Embora a fonte Rosas do Japão seja de autoria de um frei agostiniano, é necessário 
abordar esses aspectos do contato por serem os pioneiros e influenciarem a política local 
perante aos cristãos. O método de abordagem utilizado, como apresenta Hichmeh, foi o da 
acomodação cultural. Nele, os jesuítas aprendiam as estruturas políticas, sociais e a 
religiosas para associar elementos já estabelecidos com o cristianismo, facilitando a 
compreensão da fé cristã para o convertido. Outro aspecto da aproximação jesuítica com os 
japoneses foi o da aproximação com autoridades e elites locais, sendo essa proporcionada 
pelo comércio luso na região. Em Rosas do Japão, as mártires estudadas são filhas de 
dirigentes locais, reforçando essa questão da conversão das elites. Porém, é importante 
apontar que não é porque alguns dos líderes locais à princípio receberam bem os religiosos 
que estavam necessariamente interessados na conversão, podendo o contato ser movido por 
questões comerciais. 

A produção presente não pretende discutir as possíveis hipóteses do porquê dos 
japoneses se converterem ao cristianismo, mas sim uma a análise sobre a fonte voltada 
para a idealização da religiosidade dessas mulheres. Para ilustrar, apenas um entre os casos 
que foram analisados é composto por uma mártir que se converteu, nos outros elas advém 
de famílias cristãs. Para o autor, contudo, o fato dela ter sido guiada desde cedo por uma 

3 ALONSO, Carlos. Agostinhos em Portugal. Madrid: Ed. Religión y cultura, 2003. 
4 MULLET, Michael A. A Contra-Reforma e a Reforma Católica nos princípios da Idade Moderna 
Europeia. Lisboa: Gradiva, 1985. 
5 HICHMEH, Yuri Sócrates Saleh. O cristianismo no Japão: do proselitismo jesuíta à construção ideológica 
da perseguição (1549-1640). 2014. Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de 
Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação em História. Defesa: Curitiba, 11/04/2014. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/1884/35685>. Acesso em: 15 nov. 2018. 



moral cristã a predestinava ao catolicismo - apenas à espera da “palavra divina” chegar 
para agir de um modo cristão consciente. Existe na fonte uma crítica às práticas religiosas 
predominantes no período no Japão, ligadas ao xintoísmo e ao budismo, principalmente 
pelo culto ser associado à imagens e representações e pelas práticas politeístas. Entretanto 
o martírio delas está relacionado ao devotismo aos preceitos cristãos e não a recusa da 
religião tradicional do local onde vivem. 
O recorte temporal estabelecido para o estudo da fonte vai até meados da primeira metade 
do século XVII, que é quando as mártires são desterradas do Japão e vão viver em Manila, 
nas Filipinas, numa casa religiosa liderada por padres. O catolicismo foi estritamente 
proibido no Japão em 16146, pelo governo dos Tokugawa. A presente pesquisa também 
não se desenvolve em deslindar a estrutura política local, mas entende a necessidade de 
apresentar um panorama para compreender a proibição. Segundo Hichmeh, no começo do 
século XVI os navegantes e comerciantes portugueses começam a estabelecer redes de 
comércio com o Japão, devido a desestruturação e enfraquecimento do poder militar e 
político do xogunato. Em 1192 o poder japonês é dividido em duas competências: a 
política-militar, sendo o dirigente o Xogum; e a espiritual, sendo o Imperador o 
responsável. Neste último, o poder é justificado nas crenças xintoístas que associam a 
criação do arquipélago com a família de tal figura. Portanto, a administração do Japão 
estava organizada de tal forma que a religião carregava um poder legitimador. Quando os 
lusos adentraram esse território, essa hierarquia estava fragilizada devido a sucessivas 
guerras. Entretanto, no século XVII se inicia a Era Tokugawa, com a subida de Tokugawa 
Ieyasu ao Xogunato, caracterizada pela volta da centralização do poder. Para o novo 
Xogum, os jesuítas representavam um impedimento a legitimação do poder por 
desestruturarem a ordem religiosa vigente e constituírem uma ameaça de invasão de países 
ocidentais. Após suprimir os opositores, em 1614 o xogunato focaliza esforços em banir a 
Igreja Católica no Japão, sendo a repressão agravada em 1639 com um édito de expulsão 
total da Igreja e dos lusos, intensificando os martírios de fiéis7. 

O édito de 1614 foi o primeiro a oficialmente proibir os cristãos no Japão. Nesse 
mesmo ano ocorre o martírio das rosas do japão. Composta por Cinco Tratados, o recorte 
realizado para o estudo compreende os três primeiros que correspondem cada um à vida de 
três ilustres senhoras: D. Julia Nayto, D. Luzia da Cruz e D. Tchela Ignacia. Os outros dois 
Tratados são relativo às histórias de outras servas de Deus que conviveram com essas 
senhoras e sobre outras senhoras cristãs no Japão. A preferência em estudar essas três em 
detrimento das outras está na riqueza de detalhes trazidos nos relatos; pois abordam a 
estrutura proposta por Cristina Sobral8 nas construções hagiológicas, constituindo essa a 
metodologia para a análise da fonte. Com o objetivo de demonstrar a santidade do 
personagem, Sobral estabelece como quatro as unidades empregadas pelos autores para 
construírem esse tipo de narrativa: 

 
“ A Infância, que se desenvolve em filiação (nobre e poderosa), nascimento 
maravilhoso e precocidade; a Maturidade, que se desenvolve no cumprimento de 
um ou vários modelos de santidade e no seu sancionamento por Deus; a Morte, 
que se desenvolve em preparação, sinais maravilhosos e tumulação; e o Culto, 

                                                
6 BOXER, C. R. A mulher na expansão ultramarina ibérica, 1415-1815: alguns factos, ideias e 
personalidades. Lisboa: livros Horizontes, 1977. p.132. 
7 Todas as informações aqui apresentadas sobre o Xogunato e a aproximação jesuítica são provenientes da 
tese de mestrado de Yuri Sócrates Saleh Hichmeh. 
8 SOBRAL,Cristina. O modelo discursivo hagiográfico. In: Actas do V Colóquio da Secção Portuguesa da 
Associação Hispânica de Literatura Medieval. Lisboa: Universidade de Lisboa, 1995, pp. 97-107. 



que inclui seriação de milagres póstumos e transladações ou invenções de 
relíquias.9” 

  
Portanto, percebe-se o enquadramento dos três casos mencionados ao modelo pela 

identificação de tais componentes. Então parece ser necessária a exposição do motivo do 
emprego deste conceito. Michael de Certeau ao estabelecer definições sobre o gênero 
literário hagiográfico em  A Escrita da História10, tomando como referencial histórias 
cristãs, aponta a necessidade de analisar o funcionamento e particularizar as questões 
sociais trazidas por essa literatura. A grosso modo, a hagiografia busca apresentar a vida - e 
morte, caso ocorra - de santos visando sua edificação, exaltando as virtudes desses 
“exemplares” indivíduos. Essas senhoras são consideradas mártires por se disporem a 
morrer pela fé cristã, o que não ocorre devido a “nobreza” do sangue de tais mulheres, 
sendo condenadas ao exílio. Elas então se dirigem para Manila, nas Filipinas, local 
apontado por Charles Boxer como repleto de beatários e conventos jesuítas11. 
 Ainda sobre o gênero hagiográfico, Sobral coloca que ele objetiva a 
intencionalidade na narrativa. O personagem é reforçadamente dotado de características 
ímpares que o tornam excepcional aos olhos de Deus e a função dessas explanações é a 
proliferação para catequização e conscientização do leitor. Rosas do Japão é um discurso 
de virtudes, o que Certeau coloca como caracteristicamente hagiográfico. O Frei ao relatar 
as histórias dessas mulheres, as coloca como predestinadas a algo grandioso, já que desde 
cedo eram dotadas de virtuosidade. Ele descreve que desde os doze anos a família da D. 
Luzia da Cruz observava nela “grande entendimento, graça e fermosura”12, 
correspondendo ao elemento Infância descrito por Sobral.  

Quanto para quem se destina esse gênero literário, Certeau apresenta que os 
hagiográficos no século XVII passaram a se preocupar com a “autenticidade”, devido o 
preconceito dos clérigos com essa literatura, que era destinada ao povo. Espelhos de 
moralidade, nesse período elementos de representação do mérito ao trabalho, virtudes 
familiares, e equilíbrio psicológico começam a aparecer com frequência nas escritas. Estes 
elementos demonstram ao autor uma preocupação em seguir um código estabelecido pelos 
novos clérigos. Portanto, embora seja uma literatura popular, existe a apreensão em ser 
aceita pelos letrados. Validando a ideia de transmissão de valores ao povo, ao se 
estabelecerem em Manila, essas mulheres além de se dedicarem a viver em veneração ao 
Senhor, realizam trabalhos domésticos para que para que o espírito colhesse os proveitosos 
frutos da oração. As virtudes familiares também aparecem nas histórias de D. Luzia da 
Cruz e D. Tchela Ignacia. Ambas recebem o título de virgens, engrandecendo a pureza do 
corpo perante os valores mundanos, mas a chave da perfeição delas é a humildade.   D. 
Luzia da Cruz e D. Tchela largam a vida luxuosa que poderiam ter na corte para viverem 
em devoção e em privação de comida, sono, conforto e segurança, para dessa forma 
alcançarem a santidade, que Santa Maria coloca como objetivo para todo cristão. 

Certeau aponta para uma maior preocupação no trato das hagiografias, no que ela 
visa  do que ela representa. Com base nisso, são pertinentes as observações colocadas por 
Silva e Gonçalves sobre Santa Maria seguir as recomendações do Concílio de Trento para 
aprovação de publicação de obras religiosas. Elas atribuem esse cuidado a determinação do 
autor de conferir à Rosas do Japão caráter verdadeiro. Para elas, na Prostestação do 
Author, Santa Maria estaria empenhando-se em afastar a obra das chamadas Legendas 

                                                
9 SOBRAL, C. Ibidem. p. 101. 
10 CERTEAU, Michel de. A escrita da história. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2002. 
11 BOXER, C. R. Ibidem. p. 115. 
12 SANTA MARIA, F. A. Ibidem. p. 33. 
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Aureas, ao colocar que sua intenção é apenas de relatar tais histórias, sem que se prestem 
veneração a elas sem o sancionamento da Fé Apostólica.  

Carolina Coelho Fortes13 apresenta que a Legenda Aurea é uma coletânea de 
hagiografias que valorizam a santidade martirológica. Reunidas na segunda metade do 
século XIII  pelo frei dominicano Jacopo de Voragine, Silva e Gonçalves expõem que 
foram duramente criticadas por se aproximarem da fábula e da ficção. Ao colocar como 
objetivo apresentar as histórias das ilustres senhoras, Santa Maria quer se distanciar de tais 
narrativas “fantasiosas”.  Segundo Certeau, os jesuítas Bolland e Henskens introduziram a 
crítica na escrita hagiográfica, a partir da publicação dos Acta sanctorum em 1643. 
Introduzindo uma metodologia de pesquisa e classificação de manuscritos, trocando a 
verdade dogmática para a busca da “verdade” histórica, eles conferem as vidas dos santos e 
mártires como parte da história eclesiástica, desfazendo-se da noção de ficção. Produzida 
após esse período, na obra o Frei aponta de onde retira as histórias dessas mulheres, de 
manuscritos dos mosteiros das Filipinas que chegaram até ele, para solidificar a veracidade 
por trás dos relatos, ele também inclui fragmentos de relatos diretamente das mártires. 
 Com todos os elementos levantados, pode-se argumentar que Santa Maria ao 
escrever Rosas do Japão e especificamente através das histórias dessas mulheres 
estabelece quais são os atributos valorizados para alcançar a santidade feminina. As três 
apresentam os elementos hagiográficos colocados por Sobral; mesmo suas histórias de 
adesão ao cristianismo sendo distintas, desde crianças apresentam “sinais” de que eram 
iluminadas pela fé divina e predestinadas a vida em santidade. Recolhidas na Casa & 
Oratório das Beatas de Miyako, fundada por D. Julia Nayto, em 1614 de lá são retiradas à 
força e compelidas a negarem a fé em Cristo, mas como não o fazem são expostas em 
público, nuas, amarradas em sacos durante a neve por três dias. Quando seus familiares 
vão salvá-las, elas resistem porque querem morrer pela fé, pois a tortura “não era lugar de 
martírio e tormento, mas sim paraíso de deleites”14. Não havia maior honra do que morrer 
por Cristo. Quando os governadores descobrem a nobreza de tais senhoras e as enviam 
para o exílio, D. Luzia da Cruz se vê “privada da glória do martírio”. Então no exílio, sob 
supervisão de padres jesuítas, ocorrem os outros dois tópicos da hagiografia, a morte e o 
culto. Durante a estadia terrena, uma série de acontecimentos “sobrenaturais” se passaram 
na presença delas, desde acalmar tempestades marítimas a aparições da Virgem Maria. A 
indignidade é colocada como virtude, como D. Luzia ao negar a comunhão por não se 
sentir digna de receber o “corpo” de Cristo ou ao se culpar por não cumprir os seus deveres 
como religiosa com perfeição, rogando perdão pelas suas faltas e se comprometendo a 
realizar mais jejuns e orações. 
 Boxer atenta para como as mulheres são colocadas como ardilosas no período, 
sedutoras e tentadoras, as imagens das mártires são construídas a fim de enaltecer as 
mulheres que desviam dessa conduta. Para a delinear a imagem feminina no período a 
pesquisa utilizou como referenciais teóricos a obra de Boxer, por tratar das práticas 
misóginas no oriente, e as questões trabalhadas por António Manuel Hespanha15 sobre as 
visões sobre a mulher portuguesa e a do além mar no recorte estabelecido. Desse modo, as 
análises feitas no conjunto do contexto do período em que se passa a narrativa e da sua 
produção,  encaminharam para um entendimento de que menos dignas na sociedade em 
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geral do que os homens devido ao pecado original, subordinadas aos seus pais e maridos, 
frágeis e passivas, as mulheres cabem destaque quando desafiam a ordem vigente em nome 
da religião, para que assim possam continuar com o seu papel secundário dentro da 
religião. Além disso, a produção hagiográfica vem para promover o glorioso estilo de vida 
do martírio, no qual a morte pela fé não é apenas preferível mas assim como almejada. Não 
cabe colocar o comportamento relatado das Rosas do Japão como “verdade histórica” ou 
não, mas é concludente que ao construir a personificação de tais mulheres, ele está 
emitindo juízo de valor no que é preferível e louvável na reputação feminina. Sendo a 
veneração a Cristo, a convicção na salvação, e a castidade o diferencial nas martíres de 
Santa Maria. 
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Este trabalho teve início dentro do projeto de extensão “Cultura Material e Gênero: 

A história das mulheres no Museu Paranaense”. O projeto era uma parceria entre o 

Departamento de História da UFPR e o museu acima citado e tinha como objetivo 

tematizar uma história voltada às perspectivas de gênero dentro desta instituição. No caso 

dessa pesquisa mais especificamente, a análise se centra sobre moda infantil. As fontes 

deste trabalho são as revistas femininas que constam no Museu Paranaense, em recorte que 

abrange um período que vai de 1883 até 1918. Os títulos analisados são: A Estação: jornal 

ilustrado para a família, Die Modenwelt, a Rainha da Moda, Mode und Haus, Moda y 

Passatiempos, Die Elegant Mode, Ouvrages de Dames, Au Prin Temps. O primeiro 

capítulo é voltado a refletir sobre a coleção das revistas do museu, as questões que 

envolvem as suas produções e circulações, e a maneira como o conteúdo que vinculavam 

se articulava com a elaboração de padrões de gênero. No segundo capítulo são abordadas 

questões ligadas à produção das subjetividades a partir das roupas, questões teóricas acerca 

das percepções de gênero e o conceito de infância na modernidade e a sua construção. 

Também serão trabalhadas mais especificamente, a partir da análise das fontes, as relações 

estabelecidas entre o vestuário infantil do final do século XIX e início do século XX com 

as percepções da infância moderna e os processos de construção da masculinidade e 

feminilidade.  

O primeiro periódico produzido para o público feminino teria sido o inglês Lady’s 

Mercury no século XVII, de acordo com Dulcília Buitoni
1
. No Brasil, o surgimento da 

imprensa feminina se daria no século XIX. Segundo Carla Bassanezi
2
, que trata de revistas 

femininas nos anos 1950 e 1960, esses periódicos tinham como um dos principais 

objetivos instruir a mulher para ser uma “rainha do lar”. Ainda que fale de um período bem 

posterior ao das fontes deste trabalho, essa construção da imagem da “rainha do lar” já 

pode ser encontrada nos periódicos de fins do século XIX. Isto pode ser percebido pelas 

próprias seções das revistas e de suas principais temáticas. Em A Estação, isto é notado em 

uma “Chronica” que versa sobre golas:  

 

Algumas senhoras preferem bordar seus nomes sobre estes collares, 

é mais singello mas parece me inútil dizer seu nome a toda gente. 

A mulher tem tudo a ganhar conservando-se na mais absoluta 

simplicidade e evitando affirmar o seu caráter e suas preferencias 

por manifestações d´esta ordem
3
 

   

O caráter normativo dessas publicações também pode ser percebido em outro 

assunto que recebe muito destaque nas revistas voltadas às mulheres: a maternidade. A 

centralidade da maternidade e da família na vida dessas mulheres, de acordo com que 

afirmavam essas revistas, torna indissociável uma discussão entre feminilidade e uma das 
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temáticas principais deste trabalho: a Infância. De acordo com Philippe Ariès
4

, os 

surgimentos das concepções modernas de família e de infância no século XVII não só 

foram concomitantes como complementares. Teria sido nesse período que se deu o 

nascimento e o fortalecimento de um sentimento de família. Segundo Badinter
5
, antes 

deste século recairia sobre as crianças um desinteresse geral por parte da sociedade e de 

seus pais e mães. Seria principalmente no século XVIII que entraria em voga um novo 

valor: o do amor materno, em que o cuidado das mães para os filhos passa a ser central na 

maneira da sociedade ocidental em lidar com as crianças. Um dos principais elementos 

deste cuidado seria o zelo com a higiene e a saúde familiar, principalmente infantil. Essa 

preocupação com a saúde e higiene fica evidente sobretudo em Moda y Passatiempos, 

ainda que as demais publicações também tragam textos sobre o asseio do lar e das 

crianças. A revista em espanhol se destaca por possuir uma seção exclusiva dedicada a 

conselhos médicos, intitulada “El Consejero médico”. O seguinte texto está disponível na 

primeira edição da coleção do museu:  

 

La misón del médico sería mucho más hermosa si se extendiera á la 

conservacion de la salud, en vez de limitarsé á curacion de las 

enfermidades. De este modo se evitaría la explotacíon del enfermo 

rico por médicos pouco escrupulosos, y al mesmo tiempo 

desapareceria la desconfianza de muchas famílias. En toda a casa 

debería procurar-se el concurso de um doctor que velase por la 

salud, adoptando contantes medidas higiénicas y haciendo 

innecerarios en muchos casos los recursos teraupeuticos. Tal es la 

ideia que desaríamos propagar.
6
  

 

A partir da leitura do livro de Ariès e da análise das revistas, fica clara a existência 

de uma relação muito próxima entre feminilidade, na sua faceta da maternidade, com a 

construção e manutenção da infância moderna. Para além da questão médica, o autor 

indica outro elemento que teria feito parte das construções dos sentimentos de infância e de 

família: a indumentária. As roupas e acessórios seriam também de fundamental 

importância nessa relação estabelecida entre mulheres, maternidade e infância. Mescladas 

nas páginas de moda em geral, ou separadas em seções exclusivas, as roupas de criança se 

fazem extremamente presentes nas revistas da coleção do Museu Paranaense. A sua 

massiva assiduidade demonstra que para além de cuidar da saúde das crianças, deveriam 

também as mulheres zelar pela vestimenta dos pequenos. Para Roveri
7
 muito além de uma 

obrigação atrelada à maternidade e às obrigações domésticas a costura era uma forma das 

mulheres exercerem criatividade. Essa abertura a um mundo de fantasias e de opções que a 

costura  e a moda possibilitava as mulheres algumas vezes é abordada explicitamente nas 

revistas do Museu Paranaense. Na seção “Les arts de Las Femmes” da revista Journal des 

Dames é dito que: “Nous vous indiquons dans cet article une série de petits travaux d’une 

exécuccion simple et qui ne seront qu’une occasion d'étudier avec vous fantasies que peut 
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voes votre imagination intérieur.”
8
 Esta passagem indica que o trabalho manual feminino 

era uma maneira que as mulheres encontravam de exprimir suas vontades e povoar o seu 

mundo, o ambiente doméstico, com itens de sua autoria. A temática da “fantasia” é muito 

significativa para os laços estabelecidos entre feminilidade e infância neste período. Como 

já foi abordado, a fantasia, sobretudo atrelada à indumentária das crianças, pode remeter a 

um mundo fantástico. Este mundo seria restrito somente à infância, contudo, a partir dos 

trabalhos manuais as mulheres teriam acesso a ele e poderiam compartilhá-lo com seus 

filhos, e assim deixar por alguns instantes a sua vida tão restrita ao ambiente doméstico e 

as suas obrigações.  

O segundo capítulo é voltado a reflexões sobre as relações estabelecidas entre 

indumentária e os padrões que regiam as concepções de gênero na infância no final do 

século XIX e início do XX. Para tanto, se contempla uma discussão sobre o vestir-se, sobre 

as construções das subjetividades e as relações de gênero que estão ligadas a esses 

processos.  Em relação à indumentária, a obra Trecos, troços e coisas do antropólogo 

Daniel Miller
9
 é de fundamental importância para a construção deste trabalho. Este autor 

rejeita as concepções da teoria semiótica ligadas aos estudos da indumentária e afirma que 

esta não é uma mera forma de representação de uma verdade natural do sujeito, mas que 

seria um mecanismo muito relevante, com um papel ativo, nos processos de construção das 

identidades humanas. Outra noção que auxilia a entender a relevância para os estudos 

históricos da leitura/análise das vestimentas infantis presentes nas Revistas de Moda do 

museu são as reflexões da filósofa Judith Butler
10

 que defende que o gênero é sempre um 

feito, uma ação corporal. Assim como Miller, Butler nega a existência de uma verdade 

interior pré-discursiva que constituiria a identidade dos indivíduos. A filósofa defende uma 

complexidade nas produções dos gêneros, que não teriam apenas um ponto de origem 

rastreável e imutável.  

Para compreender melhor esses processos de construção dos gêneros e suas 

relações com a indumentária a infância foi tomada como campo privilegiado de análise. 

Uma obra de fundamental importância para a compreensão da infância como elemento 

constituído socialmente e os processos ligados à sua elaboração é o já citado História 

Social da Infância e da Família de Ariès. Como já foi abordado, este autor encara o século 

XVII como o espaço temporal que deu início à criação da concepção e do sentimento da 

infância moderna, que perdura, com variações e transformações, até os dias atuais. 

Segundo Ariès, as transformações dos trajes destinados às crianças da Idade Média à 

Modernidade demonstram a particularização da infância. Até o século XVI, 

aproximadamente, assim que as crianças deixavam os cueiros eram vestidas conforme os 

homens e mulheres adultos de sua condição social. No século XVII, contudo, uma 

vestimenta pensada especialmente para as crianças passou a ser usada. Os vestidos eram os 

modelos de roupas por excelência dos meninos até 8 anos de idade, aproximadamente. 

Áriès aborda brevemente os trajes infantis do século XIX. Segundo ele, na era 

contemporânea, os vestidos continuariam predominando no vestuário das crianças 

pequenas, e diferentemente dos séculos anteriores, os vestidos destinados a meninas e 

meninos passaram a ser praticamente iguais. Na coleção de Revistas do Museu Paraense 
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esta acepção geral se faz presente, mas com algumas diferenciações.  

Nas imagens analisadas, as roupas destinadas para bebês, ou seja, para crianças 

com menos de 1 ano de idade, não têm distinção de gênero. Essas roupas tinham como 

principal característica um grande comprimento. Na faixa etária de 1 a 2 anos os vestidos 

continuam a ser o modelo quase que exclusivo. Sua principal diferença para seus 

predecessores é que se tratam de vestidos mais curtos, visando provavelmente uma maior 

mobilidade das crianças. A profusão de rendas e babados se faz muito presente nestes 

modelos, sobretudo os do século XIX e dos primeiros anos do século XX. Nas edições 

analisadas de A Estação e Die Modenwelt, que vai até 1901, há alguns raros casos de 

modelos designados apenas a um gênero na faixa etária de 1 a 2 anos. Nas edições de 1915 

os vestidos destinados a ambos os gêneros passam a ser cada vez mais raros. Vestidos 

específicos para meninos se caracterizam por em geral serem mais retos e com menos 

adereços que as roupas destinadas às meninas. No final do século XIX, a presença de 

vestidos diferentes para meninos ou meninas seria percebida somente a partir da faixa 

etária dos 2 aos 6 anos. É interessante notar que em alguns casos já há a presença do uso de 

calças por meninos a partir dos 2 anos. Quanto mais velhos dentro desta faixa etária dos 2 

aos 6 anos, mais as calças se fazem presentes no vestuário. Na década de 10 do século XX 

isto é ainda mais visível, praticamente inexistindo vestidos para meninos acima dos 4 anos 

de idade. Apesar dos calções já estarem presentes nessa faixa etária desde o final do século 

XIX, para uma faixa etária que vai dos 3 aos 6 anos de idade, aproximadamente, um 

modelo intermediário entre o vestido e o calção é o predominante entre os vestuários de 

meninos. Trata-se de uma espécie de bata ou blusa com saia sobre uma bermuda justa ao 

corpo, denominada genericamente de “costume”. Para meninos maiores de 6 anos, desde o 

final do século XIX o modelo exclusivo de roupa se constitui pelas calças curtas 

(denominadas de calções) de cintura alta geralmente em conjunto com blusas e casacos de 

comprimento mais curto. Desde o século XIX esses conjuntos destinados aos meninos 

mais velhos se diferenciam das roupas de meninas das suas idades pelo corte 

extremamente reto e pela ausência dos detalhes. Há alguns modelos de roupas para rapazes 

de 14 a 16 anos, que são muito semelhantes aos trajes masculinos adultos e em alguns 

casos já apresentam calças compridas.  

As diferentes etapas do vestuário masculino infantil podem ser compreendidas 

como a maneira pela qual a sociedade através da indumentária constituía o processo de 

construção da masculinidade e simbolizava as suas diferentes temporalidades. A 

característica principal desse processo seria uma paulatina retirada dos símbolos femininos 

das roupas dos meninos, tendo como elemento central a substituição sucessiva dos vestidos 

pelas calças. Essa transformação seria menos brusca que nos séculos anteriores pois os 

próprios modelos de roupas vão apagando aos poucos o formato das saias para substitui-los 

pelos calções, como já colocado. Conforme consta nas fontes, um elemento distintivo dos 

homens para os meninos é a presença de calças compridas. Ou seja, os jovens só teriam 

completado seu processo de masculinização quando passassem a usar calças compridas, o 

que ocorria por volta dos 14 aos 16 anos, como indicado pelas revistas.  

A indumentária feminina infantil varia pouco se comparada à indumentária 

feminina adulta. A maior diferença entre ambas está no comprimento das saias, que vão 

aumentando conforme a faixa etária da menina até cobrirem os pés nos vestidos adultos. A 

altura das cinturas também varia, para as meninas menores o padrão é uma cintura baixa 

ou mediana, para meninas maiores e para as mulheres adultas a cintura é alta. A última 

faixa etária apontada pelas revistas do século XIX e dos primeiros anos do século XX às 

meninas é dos 10 aos 13 anos em Die Modenwelt e 10 aos 12 anos em A Estação e Moda y 

Passatiempos, o que leva à conclusão que após essa faixa etária as meninas eram vestidas 

com roupas adultas. Para Roveri, a atribuição de adereços como os laços, rendas, bordados, 



 

 

os modelos fofos e esvoaçantes às roupas das crianças era a forma por excelência dos 

adultos projetarem a principal característica do imaginário coletivo da infância moderna: a 

aura de inocência, que remetia aos preceitos cristãos de moralidade. Esta maneira de vestir 

as crianças seria uma tentativa dos adultos de ordenar por meio da visualidade um espaço 

de beleza e decência no qual os pequenos deveriam obrigatoriamente se inserir, sobretudo 

os da classe mais abastada, atitude extremamente atrelada às noções higienistas abordadas 

no primeiro capítulo. Ou seja, as noções de pureza e impureza remetiam ambiguamente a 

um estado físico das crianças, que podia ser medido a partir de suas vestimentas e da 

suntuosidade dela, e também a uma moral religiosa. Esses símbolos de pureza 

desapareciam do vestuário masculino ao mesmo tempo em que se perpetuavam por toda 

moda feminina, reforçando o caráter infantil das mulheres adultas. 

A análise das imagens das vestimentas de crianças da coleção de revistas femininas 

do Museu Paranaense mostra a impossibilidade de se separar um estudo da infância com as 

relações de gênero que a permeiam. Primeiramente, no caso destas fontes, por se tratarem 

de ilustrações veiculadas em periódicos voltados ao público feminino. Além disso, por 

meio dessas revistas fica claro como a infância era um valor fundamental para a 

maternidade e a domesticidade feminina do final do século XIX e início do século XX, que 

deviam se pautar nas recomendações higienistas e em uma moral cristã que quase sempre 

eram indissociáveis. Para além disso, também fica claro que a imagem da mulher adulta 

era intimamente relacionada com a da criança. Se por um lado isto significava uma 

limitação para essas mulheres, que por serem consideradas incapacitadas (assim como as 

crianças) eram banidas do mundo público, por outro lado, esse acesso ao infantil por meio 

de um “brincar de boneca” com as filhas e filhos utilizando a indumentária e também os 

mais diversos trabalhos manuais, era uma possibilidade para a ação criativa por parte das 

mulheres que encontravam uma forma expressar suas personalidades e de exprimir suas 

vontades, algo que lhes era constantemente negado em outros espaços e momentos.  

 Também é muito perceptível como a transformação das vestimentas infantis 

conforme o crescimento das crianças está intrinsecamente ligada a uma perda da inocência, 

que apesar de possuir um caráter negativo em comum, apresenta tonalidades muito 

diferentes para meninos e meninas. Enquanto que essa perda, representada pela retirada 

dos elementos femininos de ornamentação, se mostrava como algo necessário para adquirir 

virilidade entre os meninos, para as meninas se tratava de uma perda bem menos sutil e 

sem nenhum ganho, sendo apresentada como seres cada vez menos morais à medida que a 

barra de suas saias crescia.  O final do século XIX se apresenta como a época em que o 

processo de construção dos gêneros na infância, sobretudo o da masculinidade, era mais 

lento e paulatino.  

A transformação que começa durante o período da Primeira Guerra Mundial e que 

se estende até hoje, na qual as crianças são cada vez mais cedo submetidas a diferenciações 

por gênero pela indumentaria, remete a uma forma de naturalização do binarismo de 

gênero na infância, que se torna cada vez mais crescente. A especialização das roupas das 

crianças no final do século XIX e início do XX apresentava uma possibilidade de não 

serem totalmente homens nem totalmente mulheres até o fim do processo. A utilização de 

roupas cada vez mais semelhantes às adultas entre as crianças faz com que desde cedo já 

sejam totalmente identificadas dentro da divisão masculino-feminino. A análise das 

imagens demonstra como o vestuário constituiu e ao mesmo tempo é impactado pelos 

processos de construção da masculinidade e da feminilidade no final do século XIX e 

início do XX, elementos fundamentais da construção do “eu”, como coloca Miller. Ser 

bebê, menino ou menina, moça ou rapaz, senhor ou senhora necessariamente passava pelo 

vestir, e não necessariamente este seguia a mesma lógica dos períodos anteriores ou 

posteriores, o que mostra que este “ser” não é nada natural e é extremamente mutável.  
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Esta pesquisa surgiu do interesse em entender o movimento de um grupo de mulheres 

que trabalharam para a conquista do voto feminino no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. A 

princípio, a pesquisa se construiu a partir da análise dos escritos desse grupo no jornal 

Correio da Manhã, período no qual Bertha Lutz, Rachel Prado e Armelinda Gama 

escreviam, realizei diferentes perguntas acerca do movimento e do papel das sufragistas no 

debate sobre o espaço da mulher na sociedade e a visão que estas tinham sobre a ampliação 

da participação da mulher nos âmbitos público e privado. Questões como a maternidade e a 

educação apareceram em seus textos, contudo acabaram por não suprir a todas as perguntas 

elaboradas por mim, pois não rediscutiam o papel destinado à mulher, como fez Maria 

Lacerda de Moura em toda a sua obra.  

Maria Lacerda de Moura nasceu em 1887 na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais 

e se muda ainda criança para Barbacena, mesma província. Aos 12 anos matriculou-se na 

Escola Normal Municipal de Barbacena, na cidade foi professora do primário. A imensa 

autoridade da Igreja Católica na região e por ser oriunda de uma família espírita e maçom, 

contribuíram para que a autora adotasse uma posição anticlerical. Atribuía ao clero católico 

a propagação da situação subserviente da mulher, resultado da influência da Igreja junto às 

famílias, assim, era constante a crítica de Maria Lacerda à instituição católica: “A chave de 

todos os problemas sociais está dentro da Igreja Romana. Só ela se acha em condições de promover 

a realização da felicidade coletiva”1 
 Como verificado em bibliografia sobre o tema, a primeira fase do feminismo é 

conhecida pela intensa luta das mulheres para a conquista do voto, com grande participação 

de mulheres oriundas das classes mais altas. Este discurso em muitos momentos não 

procurou questionar ou romper com os ideais já estabelecidos da sociedade da época, da 

figura feminina como mãe e esposa. O intuito desta pesquisa é compreender a ação das 

mulheres em outros meios, identificar a magnitude dos discursos feministas da época, a 

importância da escrita das mulheres, a maneira como o público e o privado se relacionaram, 

e a influência dos discursos nas mudanças de comportamento das mulheres em relação ao 

seu papel social. Nesse sentido, busco analisar a presença de Maria Lacerda de Moura em 

oposição aos discursos das feministas lideradas por Bertha Lutz, cujo movimento se orientou 

na conquista pelo direito ao voto 

Portanto, este trabalho se debruça sobre os escritos produzidos por Maria Lacerda de 

Moura, especificamente sobre os livros A mulher é uma degenerada2, publicado em 1922, e 

Amai-vos e não vos multipliqueis3, de 1932, com o objetivo de compreender a dimensão de 

sua obra, observando a elaboração e transformação de suas ideias, que transitaram nas 

discussões sobre a importância da educação feminina para a emancipação da mulher, na 

defesa a liberdade sexual, da visão sobre a maternidade como escolha, além do discurso do 

amor plural. Ambos os livros tem como foco principal refletir o papel da mulher na sociedade 

da época, discutindo questões como educação e emancipação feminina, maternidade e 

casamento. 
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 Sua percepção sobre a relação entre mulher e sociedade vem em oposição aos 

discursos das feministas ligadas ao movimento sufragista, cujo enfoque foi, principalmente, 

a luta pelos direitos civis das mulheres, enquanto Maria Lacerda não enxergava na conquista 

do voto o caminho para melhorar a condição feminina na sociedade, tendo em vista que o 

movimento sufragista não procurou romper com os princípios morais da época, tal como as 

anarquistas, em especial, a apropriação que Maria Lacerda de Moura, fez desta vertente 

política.  

Estudar as obras da autora é perceber a extensão do movimento feminista no início 

do século XX, o qual não se resumiu apenas na pauta sufragista e teve vozes distintas, cujo 

trabalho se aproximou da classe operária, não se limitando apenas pensar sobre problemas 

em torno da classe média. Quando Maria Lacerda pensa sobre a maternidade ou o casamento 

demonstra como já havia neste período mulheres rompendo com os ideais femininos 

impostos pela sociedade. Esta monografia procura entender a especificidade dessa 

contestação. 

 É importante destacar como a historiografia tratou a História das Mulheres e de que 

maneira determinados discursos foram deixados de lado ou silenciados em detrimento de 

outros. Em Minha História das Mulheres Michelle Perrot busca entender e projetar possíveis 

estudos sobre a mulher, discorrendo sobre as mudanças dessa história, que inicialmente 

destaca as relações no âmbito privado, mas que depois identifica a ocupação dos espaços 

públicos, ainda com a resistência masculina. A autora destaca o silêncio em que ficaram 

confinadas, e escrever sobre elas é ultrapassar essas barreiras, “As mulheres ficaram muito 

tempo fora do relato, como se destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, 

estivessem fora do tempo, ou pelo menos, fora do acontecimento”4. Assim, este trabalho 

buscou refletir sobre outros aspectos do movimento feminista das primeiras décadas do 

século XX no Brasil, da ocupação dos espaços públicos por essas mulheres para repensar o 

espaço privado. A partir de Maria Lacerda de Moura, busquei demonstrar que a história das 

mulheres na Primeira República se estendeu para além da luta pelo voto, inspirando-me na 

problemática trazida pelos escritos de Butler: “Para a teoria feminista, o desenvolvimento de 

uma linguagem capaz de representá-las completa ou adequadamente pareceu necessária, a 

fim de promover a visibilidade política das mulheres”5 

Observar as dicotomias e convergências do feminismo do início do século XX 

significa pensar a presença feminina e as múltiplas propostas de contestação veiculadas pelas 

mulheres. Apesar de todas suas diferenças entre as pautas defendidas por Maria Lacerda de 

Moura e as sufragistas, elas tomaram conta de um espaço que até então era restrito, e mesmo 

que ainda não tivesse sido completamente conquistado conseguiam discursar sobre suas 

demandas. As ações dos movimentos femininos ou feministas foi determinante para a 

alteração de seus status sociais, num primeiro momento com as sufragistas em conformidade 

com os preceitos definidos socialmente pela democracia liberal, para o crescimento de outras 

vozes femininas questionadoras que se contrapunham aos discursos do próprio movimento 

das mulheres. Assim percebemos que este primeiro feminismo não foi uniforme ou único e 

dependeu das ações de suas militantes. 

Deste modo, esta pesquisa se constitui em analisar e refletir sobre os diferentes 

aspectos que envolveriam o movimento feminista das décadas de 1920 e 1930. De 

compreender como o discurso de Maria Lacerda de Moura se contrapôs aos das feministas 

do movimento sufragista, em relação questões sobre a maternidade, o casamento e a 

emancipação feminina. Procuro destacar de que maneira ela pensava sobre a questão da 

sexualidade da mulher e como as duas obras selecionadas por mim trataram 
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A monografia está dividida em dois capítulos: “Caminhos de Luta” e “Família, 

indivíduo e religião”. No primeiro capítulo analiso as aproximações e distanciamentos entre 

os discursos das sufragistas e de Maria Lacerda de Moura. Debruçando-me sobre questões 

sobre o contexto em que se forma o movimento feminista no Brasil e discuto as diferenças 

dos discursos das feministas sufragistas e o feminismo de Maria Lacerda de Moura. Para 

compreender essas diferenças não se pode perder de vista o contexto em que essas mulheres 

estavam inseridas. Os discursos da época se pautavam pela preservação da moral, e a figura 

feminina era central na manutenção desse discurso. Era necessário então defender e 

remodelar o casamento, reforçando, assim, seu papel de instituição social “a esposa virtuosa 

foi aclamada e cercada por comandos morais”6, como destaca Maluf. A divisão do homem 

como identidade pública e a mulher como identidade doméstica se evidenciava, “isso 

significa dizer que o julgamento do comportamento do marido pela sociedade dependia em 

grande parte do comportamento da mulher”7. 

 O crescimento do meio urbano ao mesmo tempo que fez surgir discursos que 

orientavam a mulher ao meio privado, possibilitou o ingresso da mulher no espaço público. 

Assim se organizou o movimento feminista das primeiras décadas do século XX, ainda com 

um discurso limitado, sobretudo das sufragistas pelo direito ao voto aliado aos princípios 

morais. Presentes na imprensa, o discurso das mulheres se destacou pela manutenção do 

papel da mulher no lar com o cuidado dos filhos e esposo:  

 
Não considero a maternidade uma santificação, como a consideram poetas e 

sonhadores, mas a verdadeira humanidade da mulher. Fugir aos deveres da 

maternidade é contrariar a natureza no seu fim mais lógico – na sua verdadeira 

finalidade. Sentir-se afastada por motivo diverso a um propósito determinado, só 

será perdoavel quando á contribuição indireta substituir o tributo normal.8 

 

Apesar de em seus discursos a luta pelo direito ao voto ser central, ainda permanecia 

em evidência o cuidado que as sufragistas tinham com as questões “naturais” da mulher. 

Segundo Rago, “é visível a intenção de idealizar culturalmente o espaço privado da casa, 

enobrecendo a função da mãe e definindo-o como o avesso do mundo exterior” 9.  

 Apesar do viés conservador no campo da moralidade, o empreendimento do 

movimento sufragista foi uma das principais frentes do movimento feminino da época, 

contudo não se pode limitar o movimento feminista do período apenas sob as ideias 

sufragistas.  Maria Lacerda de Moura é uma dessas vozes dentro desse contexto cujo discurso 

se expandiu para além da questão do direito ao voto. 

 Maria Lacerda se destaca pela singularidade de seu discurso, que apesar de ser 

reconhecida pela proximidade com as ideias anarquistas, seus trabalhos não se limitavam a 

isso, tendo ao longo de sua vida buscado agregar diferentes vertentes, porém, mantendo-se 

coerente ao defender princípios bases, a emancipação da mulher através da educação, já que, 

apoiando-me em Rago, percebi que “a função educacional das mulheres lhes ampliava o 

poder de difundir a contestação aos valores e relações de dominação existentes”10. Sua 

posição explicitamente anticlerical vinha de sua percepção sobre o papel do clero católico 

em propagar a situação subserviente da mulher e seu poder sobre as famílias. 
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 Liane Richter aponta que Maria Lacerda via na igualdade e na solidariedade formas 

de combater as violências sofridas pelas mulheres da classe trabalhadora “de sua parte, 

assinalava a importância específica de um grupo de gênero, o feminino, ao desafiar relações 

opressivas desenvolvendo o autoconhecimento e o sentimento de solidariedade em todos os 

momentos e esferas”11. 

 Valorizando a educação das mulheres, apontava para a necessidade da mobilização 

feminina na conquista da emancipação humana. A conscientização das mulheres teria papel 

central no questionamento da função de reproduzir e domesticar desde a infância o 

trabalhador, que servia para transmitir a subordinação a organizações de poder. Mais do que 

refletir sobre a educação ou sobre o papel da mulher nos espaços sociais, Maria Lacerda de 

Moura direcionou sua análise à condição do indivíduo na sociedade. 

 No segundo me concentrei na leitura e reflexão sobre as duas obras selecionadas para 

esta pesquisa Amai-vos e não vos multipliqueis e A mulher é uma degenerada? Nesta parte, 

o enfoque do trabalho foi apontar os principais temas nas obras da autora, refletir sobre sua 

percepção do que era a família e sua constante crítica à Igreja. 

 O distanciamento de Maria Lacerda de Moura da luta pelo direito ao voto não a 

afastou da ideia de pensar a condição feminina na sociedade. Era essencial a ela o 

estabelecimento da mulher como figura independente do homem. 

 Dentro dessa contestação destaca-se a ideia de questionar o conceito de família 

burguesa dentro do âmbito social, da construção que se fez do modelo familiar pautado 

principalmente na moralidade cristã, cujo impacto foi relegar a mulher ao espaço privado 

 
A razão da mulher foi condenada á prisão perpetua, sob o pretexto de que a 

emancipação feminina é a causa da destruição do "lar sagrado". A instituição da 

familia é baseada na ignorância calculada da mulher, no servilismo, na escravidão 

feminina12 

 

A condição de servidão da mulher na sociedade é, para Maria Lacerda de Moura, 

consequência da construção da moralidade e do caráter sagrado implicado à família. Quando 

aborda este caráter é evidente a crítica da autora não somente à influência da religião na 

concepção de família, mas também do interesse do capitalismo na manutenção da família 

nuclear 

 
A missão da mulher é fabricar a carne para os canhões vorazes do capitalismo. E 

depois, na escola, domesticar, fazer cidadãos respeitadores das leis e das 

autoridades constituídas, organizar os bandos servis dos "badalos" e dos "cravos 

vermelhos", tirar a espinha dorsal dos futuros políticos, louvar a religião 

dominante e as pátrias e os legisladores representados nos mais altos estadistas das 

nações ditas civilizadas: Mussolini, Poincaré – todo o cordão da "fuzarca" politica 

dominante13 

 

A lógica da construção do modelo de família burguesa se respalda ao ideário da época dos 

grupos dominantes em estabelecer as classes mais baixas em conformidade com os preceitos 

burgueses, assim segundo Rago “significava revelar ao pobre o modelo de organização 

familiar a seguir (...) integrando-o ao universo dos valores dominantes”14.  Essa 

ressignificação de família dentro da moral é apontada por Maria Lacerda: “A sociedade 
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sempre existiu. E a instituição da família, tal como a vivemos, é recentíssima. A família é a 

defesa legal da propriedade privada”.15 Portanto a família é fruto de demandas do 

capitalismo. Sua ideia de como a família se constitui não está distante da concepção feita por 

Marx e Engels em O Manifesto Comunista, da família sendo uma construção definida pela 

burguesia, cujo fundamento central repousava no capital e ganho individual16. 

Em contraposição à mulher reduzida ao papel de rainha do lar, Maria Lacerda destaca 

a prostituta, ambas associadas em relação à escravidão sexual. Essa moral se constrói na 

oposição entre a mulher pública e privada, do ideal de mulher representada por aquela que 

permanece no âmbito doméstico. 

A maternidade consciente seria então o caminho para a construção de um novo 

modelo de família: “a família verdadeiramente constituída, será a que se basear na 

Maternidade Consciente, na livre escolha da mulher ao eleger o pai para o seu filho, ou o 

companheiro do seu Amor”17 

 O discurso da autora segue pelo o viés de redefinir a ideia de indivíduo pré-

estabelecido socialmente. Das funções reconhecidas para as mulheres e pelas mulheres como 

sendo inerentes à sua natureza, coloca-se socialmente diferente da imagem de mãe-esposa 

gerava embates frequentes. Para Maria Lacerda, as mulheres teriam que ter a possibilidade 

de optar para o exercício ou não dessas funções, sem que essa escolha de não compor uma 

família burguesa tradicional significasse, como muito de seus contemporâneos defendiam, a 

degeneração da sociedade. Para ela, estabelecer a mulher apenas como a figura do lar é privá-

la de ser indivíduo. De excluí-la de ser mulher antes de ser mãe.  Então, para a revolução se 

concretizar era necessário ao homem e à mulher se compreenderem mutuamente. Antes de 

um ser o provedor ou protetor do lar é indivíduo, contudo, o oposto à figura de indivíduo 

burguês. 

 O que difere Maria Lacerda das feministas liberais é justamente sua aproximação 

com as classes mais baixas. Enquanto para as feministas a aproximação com as mulheres 

proletárias era, na maioria das vezes, por meio da caridade, Maria Lacerda procurava 

imprimir a elas uma consciência efetiva, de desenvolvimento humano, a partir de palestras 

no meio operário, como aponta Miriam Leite: “as conferências, pronunciadas junto a uniões 

operárias de tendência anarquista e comunista, sindicato profissionais, lojas maçônicas e 

fraternidades teosóficas, exprimiram o resultado de suas reflexões sobre a questão.”18  

 Em A mulher é uma degenerada? Maria Lacerda de Moura faz seu discurso numa 

crítica maior à condição da mulher dentro da sociedade da época. Nesse momento, ainda é 

primordial para autora pensar a educação feminina como fio condutor. Não há como a 

emancipação total da mulher acontecer sem a reorganização da educação. Já neste livro é 

possível perceber a transição do discurso de Maria Lacerda de Moura na defesa da 

emancipação do indivíduo, não só feminina, apontando nesse contexto a servidão que a 

sociedade capitalista mantinha o homem.  

 A revolução social pretendida pela a autora é mais evidente em Amai-vos não vos 

multipliqueis, cujo enfoque é repensar a concepção da família para além dos preceitos 

religiosos ou burgueses. Mais importante que as conquistas de direitos políticos era a 

conquista da consciência feminina. A transformação social somente poderia vir da 

maternidade consciente, cujo principal benefício seria o fim da miséria da sociedade. O 

grande impedimento para que essa maternidade fosse concretizada viria do conceito de 
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família sagrada. A autora aponta que o concepção moderna sobre a família nada mais seria 

que uma construção social, que a sociedade sempre existiu e continuará a existir com ou sem 

família.  

 Analisando essas obras de Maria Lacerda de Moura percebemos o quão destoante foi 

seu trabalho. A constante crítica às diversas correntes ideológicas presentes no Brasil, o 

socialismo, anarquismo e o feminismo não a deixou alheia a realidade em que viveu. Mesmo 

que a historiografia tenha dado maior espaço ao movimento sufragista na Primeira 

República, minha monografia alinha-se aos trabalhos de Rago, Leite e Richter, mostrando a 

relevância do trabalho de Maria Lacerda para pensar as ideias contestatórias crescentes no 

início do século XX. 



MÃOS QUE EMPACOTAM O MATE – A PRESENÇA FEMININA NA 

INDÚSTRIA DO BENEFICIAMENTO DA ERVA-MATE EM CURITIBA (1940-

1960) 

Autora: Maria Victória Ribeiro Ruy 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Roseli Boschilia 

Palavras-chave: mulheres e trabalho, indústria, erva-mate, história oral 

 

 A presente pesquisa se propõe a discutir a participação das mulheres operárias nas 

fábricas de beneficiamento da erva-mate, mais especificamente nas Fábricas Fontana S.A. 

(que em 1965 passa por um processo de fusão e é renomeada para Moinhos Unidos S.A.) e 

na Leão Jr. e Cia, amparando-se na história vista de baixo e nos estudos de gênero. A 

escolha por esta indústria em específico se deu, em um primeiro momento, pela 

oportunidade de pesquisa no acervo documental da antiga Fábricas Fontana, atualmente 

sob os cuidados de projeto composto por professores e estudantes do Instituto Federal do 

Paraná (IFPR), orientado pelo Prof.º Edilson Chaves. Este arquivo consiste em documentos 

administrativos da fábrica e alguns documentos individuais de ex-funcionários. Dada a 

dispersão destes documentos, também foram consultados processos trabalhistas contra as 

duas empresas no Centro de Memória do Arquivo do Tribunal Regional do Trabalho 9° 

Região. Por considerar necessário incluir as narrativas que partissem das próprias 

trabalhadoras, objetivo que não seria possível cumprir apenas com os documentos da 

fábrica e da Justiça, foram realizadas duas entrevistas: a primeira, com as filhas de uma ex-

operária da Fábricas Fontana, e a segunda com uma ex-operária da Leão Jr. Estas duas 

operárias, Ivete e Maria Idalina, servirão de fio condutor para a apresentação do trabalho, 

uma vez que é nas suas histórias de vida que a pesquisa desemboca. Por fim, o recorte 

temporal foi escolhido por ser um intervalo que inicia com a consolidação das leis 

trabalhistas e um relativo aumento na contratação de mulheres1; além de ser um intervalo 

no parque manufatureiro curitibano onde se configurou uma etapa “pré-industrial”2, 

baseada no beneficiamento agrícola e na extração florestal e que antecedeu a indústria 

metalúrgica e mecânica. 

 Esta monografia se divide em três capítulos. O primeiro, dedicado a contextualizar 

a cidade de Curitiba no início da década de 1940, focando no desenvolvimento econômico 

e industrial da cidade (com atenção especial para os engenhos de erva-mate), bem como 

nas movimentações populacionais e os contingentes de trabalhadores envolvidos neste 

processo. No segundo, relacionar a discussão da presença das mulheres no espaço fabril da 

época com as fontes provenientes da própria fábrica, buscando compreender o papel das 

operárias e outras trabalhadoras nos engenhos de erva-mate especificamente. E ao fim, 

dedicar o terceiro a analisar e comparar as narrativas contidas nas entrevistas, bem como 

discutir metodologicamente a história oral.  

 O cronista Nestor Vítor dos Santos descreve o desenvolvimento da cidade 

de Curitiba como “moroso” até a finalização da construção da estrada da Graciosa, em 
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18733. Com esta via de acesso, contingentes de imigrantes que antes viviam em áreas 

próximas à cidade, se mudam para a cidade. Em meados de 1902, cerca de 60 famílias se 

mudam para Curitiba todo mês, os aluguéis encarecem e as construções de novas casas são 

cada vez mais numerosas. Entre 1889 e 1902, o entrevistado do cronista afirma que a 

população de Curitiba aumentou três ou quatro vezes. Nesse mesmo período, São Paulo 

teria multiplicado a sua população por sete ou oito. É colocada a preocupação no diálogo 

das condições de vida do proletariado, com o aumento dos preços4. Tanto os pais de Ivete 

quanto a mãe de Maria Idalina fazem parte deste movimento migratório.  

Domingos do Nascimento, outro interlocutor de Nestor dos Santos, afirma que 

nenhuma outra cidade no estado tem condições tão propícias a ser uma cidade industrial 

quanto Curitiba. Nascimento aponta que o clima, a hidrografia, posição geográfica, 

estradas e linhas férreas, o núcleo social complexo entre outros elementos oferecem boas 

condições ao estabelecimento de fábricas na cidade5. Há um esforço por parte de 

intelectuais e governantes em pintar Curitiba como uma cidade com potencial para a 

prosperidade, ideia esta quase sempre vinculada ao desenvolvimento industrial. Após o fim 

da Segunda Guerra Mundial, comemora-se nas publicações que a ausência de indústrias 

em Curitiba é algo do passado. Ainda assim, a maior parte das indústrias operando neste 

período podem ser caracterizadas como oficinas, de maquinário e processos simples, como 

os engenhos de erva-mate.6 As unidades produtivas da economia ervateira se localizavam 

preferencialmente nas cidades ou arredores, e se em nenhum desses casos, provocavam 

uma urbanização ao seu redor quase que imediatamente7. Os engenhos, portanto, 

requeriam um ambiente urbano para se estabelecer. 

O crescimento acelerado da cidade, somada a fatores como a carestia que se 

agravou década de 1950, fez com que essa prosperidade não fosse experimentada pelas 

classes mais baixas da cidade. Estas famílias, muitas delas operárias, formavam novos 

bairros em regiões mais afastadas do centro – seja pelo aumento dos preços, seja por 

políticas de expulsão de moradias mais pobres8. Grande parte das fábricas onde estas 

pessoas trabalhavam ficavam no bairro do Capanema, definido como bairro industrial da 

cidade no plano urbanístico de 19439 - era o caso das fábricas aqui estudadas. Estes trabalhadores 

se deslocavam até a região diariamente por trem ou bondes, estes frequentemente lotados a ponto 

das pessoas se pendurarem no veículo para conseguir embarcar, ou então saíam ainda mais cedo de 

casa para fazer o trajeto a pé, pois nem sempre havia dinheiro para a passagem (MARIA 

IDALINA). 

A crescente carestia é um motivo, ainda que não o único, considerado por PENA 

para o aumento de mulheres em trabalhos assalariados entre as décadas de 1940 e 1950. O 

trabalho feminino é uma questão difícil de contornar para a sociedade curitibana neste 

período. As mulheres são parte ativa da economia, estando presentes na maioria dos 

espaços de trabalho como fábricas, lojas, escritórios, etc. Ao mesmo tempo em que a o 
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papel da mulher é sempre vinculado ao lar e a família, a sociedade curitibana reconhece a 

urgência de formar e qualificar mulheres para que possam encontrar “forma de subsistência 

honesta” 10. Das mulheres que trabalhavam por salário, por sua vez, diz-se que o faziam 

por necessidade financeira, e não por convicção por independência econômica – o que foi 

descrito como um “feminismo inconsciente” 11. 

As fontes consultadas indicam que, nos engenhos de erva-mate, a maioria da mão-

de-obra era feminina – esse caráter é indicado pelas entrevistas, por documentação da 

fábrica e pela proporção de autoras mulheres nos processos trabalhistas. A indústria do 

beneficiamento do mate consistia em adquirir a erva já cancheada (isto é, já seca e 

fragmentada, porém ainda bruta demais para consumo); beneficiá-la (moer, peneirar, 

tostar, filtrar, granular a erva para produzir o chá)12 e empacotá-la. De início, a indústria 

comercializava a erva em surrões de couro ou em tabletes13, prática que recebia críticas já 

no século XIX. Ao ser consolidado, em 1928 o Instituto Estadual do Mate estabelece como 

embalagens padrão as caixas e barricas de madeira, latas de metal ou pacotes de papel14. 

Esta informação nos é relevante pois as fontes indicam que era no setor de empacotamento 

que trabalhavam as mulheres – apenas com as exceções das que atuavam nos escritórios. 

Sobre as outras etapas do processo, e quem a fábrica empregava nelas, não há informações. 

O que pode sugerir que o empacotamento era uma seção que abrigava a maior parte da 

mão-de-obra destas fábricas.  

Listas de pagamento do acervo da Fábricas Fontana referentes a uma seção 

“Auxiliar” apresentam dois trabalhadores homens e cerca de vinte mulheres. PENA afirma 

que, especialmente após os esforços em “racionalizar” a organização do trabalho no espaço 

fabril, o sexo do empregado era determinante para aloca-lo em determinada tarefa15. A 

autora aponta que nos Boletins do Ministério do Trabalho se recomenda atribuir às 

operárias funções mais leves e lentas que as dos homens, preferencialmente mais 

monótonas e que consistissem de repetição ou continuidade de outra ação. Sob a alegação 

de preservar a saúde das mulheres, estas orientações mantinham as mulheres nas funções 

mais baixas da hierarquia dos locais de trabalho, mas nem por isso exercendo trabalhos 

menos cansativos. 

Outra constante na bibliografia é que homens recebiam salários maiores que as 

mulheres, mesmo que em funções semelhantes – a justificativa para esta prática se 

sustentava na ideia de que o trabalho da mulher era suplementar ao do pai ou marido, o 

“chefe da família”. Várias outras injustiças advinham dessa concepção, como a ausência de 

certos direitos trabalhistas para as funcionárias, ou então a remuneração por produção, 
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quase sempre vinculado a regime intermitente de trabalho (comentarei a seguir). Um 

operário da seção de caixas da Fábricas Fontana recebia, em 1947, CR$ 316 a hora. Já 

Ivete, recebia, no mesmo período, CR$2,50 a hora17 – sendo ele recém contratado, e ela 

funcionária da fábrica desde 1945.  

Outro dado relevante é que, em 1947, Ivete tinha dezesseis anos, enquanto seu 

colega, vinte. A discriminação etária se somava a de gênero, de forma que as meninas 

ocupavam os cargos mais baixos e pior remunerados. Maria Idalina conta que, antes de 

trabalhar na Leão Jr., trabalhou numa fábrica de sacos de estopa onde as crianças eram 

colocadas para carregar os carretéis que abasteciam as máquinas, e que o pagamento era 

pífio: “Então eles colocavam as crianças, menina bem nova, carregando os carretel assim 

de fio, daqueles fios de fazer saco...então era só mesmo pra não ficar mesmo sem nada, 

sem fazer nada. Daí ganhava uns troquinho, aquele tempo né...era bem pertinho de casa.” 

(MARIA IDALINA). O emprego de mulheres e crianças era tido quase como uma forma 

de caridade, pois as manteriam longe dos vícios e do ócio18. 

Nas listas de pagamento, referentes a três semanas de trabalho entre fevereiro e 

março de 1940, é notável que todos os salários variam consideravelmente – tanto o salário 

da mesma funcionária de uma semana para outra, quanto de uma funcionária para outra 

(em uma determinada semana, o menor salário corresponde a 16% do maior salário). Na 

somatória, os salários dos dois homens estão entre os mais altos, porém a pessoa com 

maior montante é uma mulher. Também se percebe que algumas funcionárias não 

aparecem em uma das semanas, e voltam a aparecer na seguinte. É muito provável que se 

tratasse de algo como trabalho terceirizado – estas trabalhadoras trabalhavam mais ou 

menos dependendo da demanda da fábrica. É possível que isso fosse consequência da safra 

da erva-mate, ou mesmo da falta de fornecedores, problema que se agrava nos anos 196019. 

Outro tipo de documento presente do arquivo são as carteiras de contribuição ao Instituto 

de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) – documentos que deveriam ser 

retornados aos donos, mas que ficaram retidos na fábrica, em alguns casos porque os donos 

deviam dinheiro ou macacões à fábrica. Nestes documentos o tempo de contribuição é 

sempre de alguns poucos meses, o que já indica o motivo pelo qual seus donos nunca 

voltaram para busca-los: seu valor era irrisório. Mais da metade destas carteiras 

pertenceram a mulheres. O pagamento por produção, possível regime intermitente de 

trabalho e a alta rotatividade configuram estas trabalhadoras (e alguns trabalhadores, em 

minoria, mas presentes) como exército industrial de reserva – uma porção considerável de 

mão-de-obra, sem qualificação e de baixa remuneração, que vem à fábrica cumprir picos 

de produção ocasionais.  

Entre as mulheres há também discrepâncias consideráveis de salário, supõe-se que 

advindas de tempo de trabalho, posição na hierarquia da fábrica e mesmo da inflação. Ivete 

recebe como salário inicial, em 1945, CR$2,30 a hora. Sete anos depois, outra operária 

recém-contratada recebe CR$2,5020 - neste intervalo, de 1945 a 1952, o preço do arroz, por 
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exemplo, subira de CR$ 4,50 para pelo menos CR$7,2021. Maria Idalina conta, em 

entrevista, que havia uma mulher mais velha responsável por ela e por outras moças, algo 

como uma “gerente” – o que indica que algumas mulheres galgavam posições de chefia, e 

talvez trabalhassem por um longo período na fábrica, mesmo após o casamento.  

BOSCHILIA relata que ainda que muitas mulheres convivessem com outras 

operárias casadas na fábrica, sempre negavam a presença destas quando interrogadas 

sobre, e invariavelmente contam que eram obrigadas a se demitir quando casavam22. A 

autora interpreta estas respostas como uma demonstração do imaginário no qual a mulher 

não trabalha após o casamento. MARIA IDALINA, ADELAIR23 e ADIVANIR24 afirmam 

o mesmo: que “naquela época” as mulheres não podiam casar e trabalhar. Entretanto, tanto 

Ivete quanto Maria Idalina tiveram irmãs que trabalharam até idade madura, mesmo após 

casamento e maternidade.  

 O casamento e maternidade, na pesquisa de BOSCHILIA, eram o projeto de vida 

expresso por todas as ex-operárias entrevistadas.  O matrimônio representava um alívio, o 

fim das jornadas exaustivas de trabalho. Maria Idalina se refere à vida pós-casamento 

como uma época mais tranquila, em contraposição ao período de “muita luta” anterior. Já 

as filhas de Ivete apresentam uma concepção destoante sobre o casamento e a expectativa 

da mãe:  

“Porque eles falavam que ela tinha que casar, porque ela estava já com 24 anos e ela não 

queria casar. Ela era meio independente…” (ADIVANIR) 

“Ela era bem independente, para a época! [risos de Adivanir] Ela queria trabalhar fora, ela 

tinha a vida dela, não queria casar cedo, ela já era bem moderna para a época. Bem, bem...Bem 

bacana…” (ADELAIR) 

Halbwachs formula que a memória do indivíduo está longe de ser algo que pertence 

e é formatada apenas pela sua experiência individual, constituída apenas pela sua própria 

mente e seu próprio corpo.  

“A memória do indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, 

com a escola, com a Igreja, com a profissão, enfim, com grupos de convívio e os grupos de referência 

peculiares a este indivíduo”25.  

A memória da pessoa, portanto, não é possível de desamarrar da memória do grupo, 

que por sua vez não se desamarra da memória coletiva ou tradição. A diferença na 

narrativa sobre o casamento pode ser interpretada levando em consideração que a narrativa 

coletiva sobre o casamento sofreu transformações da geração de uma entrevistada para as 

outras duas. Há também o fenômeno da metamória envolvido: quando a memória se 

transforma ao narrar.  

Outra diferença relevante entre as duas entrevistas é que uma é a reconstrução por 

parte de alguém que viveu aqueles acontecimentos diretamente, enquanto a outra é um 

caso de “memória por tabela”: Adivanir e Adelair não vivenciaram os acontecimentos da 
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vida da mãe, mas partilham desta narrativa que faz parte da memória coletiva de sua 

família. 
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O presente trabalho de monografia pretende abordar e analisar as condições para o 

refúgio de operários argentinos que, saindo da ditadura de seu país, vinham para o Brasil entre os 

anos de 1977 e 1979. O interesse pelo tema surgiu do contato com a fonte na disciplina de 

Laboratório de Pesquisa e Ensino de História da América durante o curso, na qual foi feita uma 

análise quantitativa dos refugiados argentinos que chegaram ao Brasil e sua distribuição sócio-

profissional. Apesar de a classe operária ter sido uma das mais afetadas pelo terrorismo de 

Estado, com grande número de mortos e desaparecidos, eram a minoria entre os que vieram para 

o Brasil, somando cerca de 6% dos 777 argentinos. 

 A fonte analisada é o conjunto de documentos produzidos pelo governo brasileiro e pelo 

ACNUR (Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados em relação à entrada no 

território brasileiro de pessoas argentinas que vinham refugiar-se da ditadura no Brasil. A 

documentação disponível no Arquivo Nacional abrangem os anos de 1977 a 1979 e dividem-se 

em dois tipos: relatórios desenvolvidos por órgãos de inteligência do governo brasileiro sobre a 

entrada de “subversivos” argentinos e de outros países sul-americanos no Brasil; e  fichas 

cadastrais desses refugiados feitas pela ACNUR a pedido no governo brasileiro, juntamente com 

ofícios informando a concessão do status de refugiado e, se fosse o caso, sobre sua saída para 

exílio em outros países. 

 A análise sobre o tema iniciou-se a partir da contextualização das ditaduras de Brasil e 

Argentina, em especial entre os anos de 77 e 79, período que a fonte histórica escolhida abrange. 

 A Argentina teve sua história no século XX permeada por governos militares, sendo eles 

implantados por golpe ou por fraudes eleitorais, tornando as Forças Armadas argentinas um ator 

de importância central na política nacional. Entre 1930 e 1966 os militares governaram o país em 

cinco momentos, sempre com o objetivo de manutenção do status quo e controle social. Já em 

1976, como ressaltam Novaro e Palermo:  
“El golpe de 1976 no es simplemente un eslabón más en la cadena de intervenciones militares que se inició 

en 1930. La crisis inédita que lo enmarcó dio paso a un régimen mesiánico inédito que pretendió producir 

cambios irreversibles en la economía, el sistema institucional, la educación, la cultura y la estructura social, 

partidaria y gremial, actuando de cara a una sociedad que, a diferencia de episodios anteriores, se presentó 

debilitada y desarticulada, cuando inauguró un tiempo que, más que nada por su enorme fuerza destructiva, 

y a pesar del fracaso de buena parte de las “tareas programáticas” que el régimen se autoasignó, 

transformaría de raíz la sociedad, el Estado y la política en la Argentina. Los militares que encabezaron la 

dictadura sin duda más sangrienta de la historia de este país y de toda la región lograrían, de este modo, su 

objetivo de poner fin a una época. Aun cuando demostrarían ser absolutamente incapaces de fundar una 

nueva.”
1 

  

O golpe de 76, que deu início ao Processo de Reorganización Nacional, estruturou-se a 

partir do consenso entre as Forças Armadas que não havia sido conseguido anteriormente, 
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estando consolidado por esse apoio interno. Além disso, as constantes incursões dos militares já 

davam garantias da força política que tinham. 

A sociedade vivia um momento de grave crise econômica e social, que passava pela crise 

política do governo de Isabel Perón, iniciada ainda durante a presidência de Juan Domingo 

Perón. As divisões da base peronista, como a expulsão dos Montoneros do movimento, os 

constantes protestos, a escalada de violência, colocava para a sociedade a “necessidade” de um 

governo que pudesse estabelecer um “controle” maior. Sendo assim, a retirada de Isabel Perón da 

presidência e o golpe de 76 foram amplamente apoiados por setores da sociedade civil, como o 

empresariado, as classes alta e média urbanas, a Igreja Católica. O governo militar tinha, desta 

forma, respaldo para a sua “luta contra a subversão”. 

A violência que seria executada pelo Estado entre os anos de 76 e 83 foi iniciada antes 

mesmo do golpe, ainda durante o governo Perón. Grupos paramilitares agiam com o apoio do 

governo, em especial do ministro Lopez Rega, responsável pelo Ministério de Bem Estar Social. 

A Tripla A,ou Alianza Anticomunista Argentina, foi um dos grupos que mais assassinou e 

desapareceu com pessoas nos anos anteriores ao Processo, tendo participação nos números de 

mais de 900 mortos entre os anos de 1973 e 1976. 

Auxiliados pela ação desses grupos de extermínio, no ano de 1975 por decreto
2
 “del 

poder ejecutivo se dio la orden de aniquilar a la guerrilla, a través del Operativo Independencia 

se inició en Tucumán una politica institucional de desaparición de personas”
3
. A ação de 

assassinato de opositores passa a ser legal e operacionalizada pelas forças militares.  

Se o assassinato e o desaparecimento até 1976 eram uma parte da máquina repressiva, 

passam a ser o principal meio de combate à subversão. Como ressalta Calveiro que: 
“la desaparición y el campo de concentración-exterminio dejaron de ser una de las formas de la represión 

para convertirse en la modalidad represiva del poder. Desde entonces, el eje de la actividad represiva dejó 

de girar alrededor de las cárceles para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de 

personas, que se montó desde y dentro de las Fuerzas Armadas.”
4
 

A estimativa de mortos e desaparecidos durante a última ditadura militar argentina é de 

30.000 pessoas
5
. 

 Enquanto a Argentina passava pelo processo de aumento da violência e perseguição à 

oposição, o Brasil em 1977 encontrava-se em um contexto de aparente diminuição da pressão e 

da violência de Estado. Como afirma Napolitano, a “opção policial em moldes semiclandestinos 

e ilegais atingiu seu ápice no combate à guerrilha, mas começou a ser desmontado a partir de 

1976, pois seu custo político era grande para o projeto de “normalização política” e 

institucionalização do “modelo político”
6
. 

 A relativa abertura política e a diminuição nos níveis de violência estatal no Brasil, 

motivaram a utilização do país como rota de saída de pessoas tanto da Argentina quanto de 

outras ditaduras sul-americanas rumo ao exílio. A entrada de refugiados criou preocupação no 

governo brasileiro, principalmente quanto à “subversivos” argentinos vindos da ditadura vizinha. 
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Isso porque, apesar dos esforços para demonstrar menor repressão política, os órgãos de 

inteligência do governo continuam trabalhando contra a “subversão” constantemente.  

A primeira parte da fonte mostra a atuação do “grupo de trabalho informal” formado por 

Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça (MJ), Serviço Nacional de Informações (SNI), 

Conselho de Segurança Nacional (CSN), Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), 

Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) e Centro de Informações do 

Exército (CIE). O relatório ressalta a entrada de grande número de argentinos que chegavam ao 

Brasil sob o status de refugiado dado pela ONU e discute de que forma o governo brasileiro 

deveria lidar com a situação. 
“A partir de Nov 76 um número crescente de estrangeiros, na grande maioria argentinos, 

procuraram o escritório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD (Órgão que nada 

tem a ver com refugiados), para solicitarem proteção da ONU. A grande maioria dos casos tem sido 

acolhida pelo Alto Comissariado para Refugiados das Nações Unidas - ACNUR (este sim, Órgão 

encarregado de refugiados), que apesar de não ter representação no BRASIL, encarregou um de seus 

funcionários (GUY NOEL PRIM), para tratar do assunto sob a cobertura do PNUD.  

 b. O BRASIL não reconhece oficialmente tais pessoas como refugiadas mas, por razões 

“estritamente políticas e humanitárias”, aceitou a situação como fato consumado, já que em termos 

jurídicos considera que a Convenção da ONU sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, e seu protocolo de 

1967, não se aplicam aos casos em questão.”
7 

Apesar de não reconhecê-los como refugiados
8
, o governo que passa pelo início da 

abertura política não queria entrar em conflito com a ONU e com o ACNUR, por isso acabou 

cedendo em relação a aceitar ser “passagem” para o exílio desses refugiados. Entretanto, fica 

clara a posição do Brasil de dificultar a entrada e permanência dessas pessoas em seu território: 

“a ação mais apta para resguardar a segurança interna (...) assentada em duas premissas maiores: 

a) a de exercer o máximo de pressão para a partida dos indivíduos em questão, e b) a de exercer 

o máximo de vigilância durante sua permanência no Brasil.”
9
 

A linguagem impressa no documento pelo “grupo de trabalho informal” demonstra que 

os refugiados eram vistos, enquanto grupo, como possíveis “subversivos”, “terroristas” que 

deviam ser controlados e vigiados, assim como os grupos “subversivos” brasileiros. A aparente 

abertura pode ser questionada pela contínua tentativa de controlar grupos sociais em suas 

atividades políticas, ou não, já que os serviços de inteligência não sabiam dizer ao certo se os 

refugiados argentinos eram ou não atuantes politicamente na Argentina. 

Após a análise dos quadros gerais de Brasil e Argentina e da recepção brasileira aos 

refugiados argentinos, a observação volta-se para o grupo dos obreros, ou operários. Segundo a 

documentação produzida pela CONADEP, eles foram cerca de 30% dos mortos e desaparecidos 

no último governo militar argentino. Apesar disso, a análise da documentação nos mostra que 

somente 6% dos refugiados declaram-se como operários ou com funções similares.  

As fichas cadastrais que os refugiados preenchiam quando pediam o status de refugiados 

para o ACNUR foram uma imposição do governo brasileiro, que pretendia ter mais informações 

sobre aqueles que chegam no país. Entre os anos de 1977 e 1979, período abrangido pela 

documentação, 777 argentinos entraram no Brasil como refugiados. Dentre esses, apenas 47 

declararam-se como operários. 
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Para a análise dos números que a fonte explicita, é necessário estudar as peculiaridades 

da classe operária argentina. A formação da classe inicia-se, assim como em diversos países 

latino-americanos, nos fim do século XIX e início do XX. As influências da imigração européia 

trazem para essa classe em formação ideias do comunismo, socialismo, anarquismo e 

anarcossindicalismo. A partir dos anos 20 e 30, ocorre a diminuição da entrada de imigrantes 

europeus e o operariado passa a ser majoritariamente argentino, com os fluxos migratórios 

internos para as cidades maiores e mais industrializadas. 

A repressão às suas ações foi uma constante nessa primeira metade do século XX. Os 

golpes militares e fraudes eleitorais visando a manutenção do status quo faziam com que as 

ações das organizações fossem locais e com pouco poder negociação. 

Foi a partir da entrada de Perón no governo que a classe operária e trabalhadora passa a 

ser um importante ator político na Argentina. James analisa que: 
“El peronismo, en cambio, fundaba su llamamiento político a los trabajadores en un reconocimiento de la 

clase trabajadora como fuerza social propiamente dicha, que solicitaba reconocimiento y representación 

como tal en la vida política de la nación. Esa representación ya no había de materializarse simplemente 

mediante el ejercicio de los derechos formales de ciudadanía y la mediación primaria de los partidos 

políticos. En vez de ello, la clase trabajadora, como fuerza social autónoma, había de tener acceso directo y 

por cierto privilegiado al Estado por intermedio de sus sindicatos.”
10

 

Os sindicatos crescem em número, em porcentagem e em importância política desde 

1946 até a última ditadura argentina, passando a ser vistos como ameaça pelo governo.  

O governo militar de 76 adotou duas frentes de combate ao operariado: através de 

intervenção “legal” nos sindicatos, substituindo lideranças e retirando autorizações de 

funcionamento, modificando a legislação trabalhista e retirando direitos conquistados; e pela 

prática o terrorismo de Estado, com mortes, desaparecimentos, tortura e sequestro de grande 

número de trabalhadores. Como explicita Pozzi: 
“Es así como a través de 1976 y 1977 se ejecutam una serie de medidas y “actos de servicio” que 

significaron la desaparición o muerte de numerosos delegados y activistas sindicales, la detención de 

dirigentes, la detención de dirigentes, la ocupación de los lugares de trabajo por efectivos armados y una 

ola de terror destinada fundamentalmente a allanar el camino para la transformación del movimiento obrero 

organizado. Al mismo tiempo se intervinieron la CGT y los principales gremios del país que nucleaban al 

75% de los trabajadores sindicalizados.”
11

 

 As organizações operárias permaneceram como oposição às medidas do governo militar, 

dando início à greves, manifestações, organizando grupos clandestinos, sabotando equipamentos. 

Apesar de fragilizada e reprimida, a classe operária permaneceu ativa durante todo o Processo. 

Por isso, também, foram os maiores alvos da repressão, que não visou apenas os líderes sindicais 

e de outras organizações, mas que abrangeu toda a classe. O obrero passou a ser visto pelo 

Estado como um possível “subversivo” e, por isso, alvo da repressão. 

 O sequestro, assassinato e desaparecimento de operários não se voltava apenas para 

aqueles que eram líderes sindicais ou participavam de movimentos sociais. As ações militares 

aconteciam dentro das próprias empresas, como “en la Ford de General Pacheco, donde se 

instaló un centro de detención y tortura, y la planta permaneció ocupada por fuerzas militares 

durante meses.”
12
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 A perseguição à classe operária acabou por torná-la a maior vítima do terrorismo de 

Estado argentino, o que não se refletiu nos números de refugiados e exilados. Se eram 30% dos 

desaparecidos, foram apenas 6% dos que entraram no Brasil por intermédio do ACNUR. 

 O refúgio pode ser observado de duas formas:  
“(...) por un lado, una de las formas que asumió la política represiva (que consitió en forzar a miles de 

“disidentes” a abandonar el país, su trabajo y su espacio de militancia en muchos casos así como sus 

lazos sociales de pertenencia e identidad), y la vez una de las estrategias con las que miles de personas 

evitaron la cárcel, la desaparición, la tortura y la muerte, que podrian haberles ocurrido de haberse 

quedado. AL mismo tiempo, el exilio se convirtió, en muchos casos, en una instancia de resistenci a la 

dictadura, que plasmó en acciones de denuncia y solidaridad.”
13

 

 A possibilidade de refúgio ficava restrita não só pela repressão imposta pela ditadura, 

mas também pelas possibilidades econômicas e sociais dos indivíduos. A maior parte do 

operariado argentino não tinha recursos financeiros para deixar o país junto com suas famílias 

para iniciar uma nova vida em outro país com o qual não possuía ligação.  

Além da dificuldade financeira, outra questão era o “capital social”. A comparação entre 

as possibilidades de ir ao exílio entre pessoas da classe média e do operariado não restringe-se 

somente à questão financeira, mas também pela “disponibilidad de contactos previos con el 

exterior, alguna red de contención en países de acogida y una formación previa”
14

. O 

isolamento social era barreira para que os operários conseguissem sair do país. 

Outra questão é a  coesão interna à classe operária e o sentimento de “abandono” da luta 

e de seus companheiros ao optar pelo refúgio. Muitos dos trabalhadores que não foram presos 

não viam a saída do país como uma opção, pelo fato de deixar seus companheiros de classe e luta 

à mercê do Estado terrorista sem permanecer ao seu lado para resistir. Apesar da classe operária 

não ser um grupo homogêneo, dentro de seus locais de trabalho, de convivência e de organização 

local, a solidariedade e a unidade eram características importantes desses grupos. 

Já os operários sequestrados e presos pela ditadura tinha uma possibilidade jurídica, 

assim como os presos de outras classes sociais, o derecho de opción. O ordenamento jurídico 

argentino garantia aos presos políticos a possibilidade de requerer sua saída para outro país que 

concordasse em recebê-lo. No entanto, tratando-se de um regime que utilizava-se de práticas 

ilegais para extermínio da oposição, apenas uma parte muito pequena das pessoas conseguiu ter 

esse direito garantido, isso porque a “discrecionalidad gubernamental reguló el otorgamiento de 

las autorizaciones para salir del país mediante la llamada “opción”
15

. A saída por esse artifício 

legal acabava ficando restrita, novamente, àqueles que possuíam certo “capital social”. 

Assim, conclui-se que as condições para o refúgio desses obreros argentinos no Brasil 

não dependia apenas das possibilidades políticas para tais, como a atuação da ONU e do 

ACNUR, ou da capacidade financeira. Diversos aspectos políticos, sociais, financeiros e pessoais 

interferiam na questão. Fosse pela impossibilidade material de alguns, mesmo buscando a saída, 

fosse pela questão moral de permanecer na luta, mesmo possuindo condições de sair. 

O refúgio, apesar de colocar-se como a possibilidade de sobrevivência para alguns, não 

valia a morte social que alguns enxergavam no seu isolamento em outro país. 
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O século XX foi palco de sucessivas e drásticas mudanças. Conforme a “vista  
panorâmica” exposta por Eric Hobsbawm em A Era dos Extremos (1995), na qual doze 

pessoas comentam suas percepções acerca do século XX, este foi o cenário de 
desenvolvimento das ciências e da tecnologia, de afloramento e de perda de ideais 
políticos, econômicos e morais. Foi o século de duas guerras mundiais, século do 

imperialismo moderno, do antissemitismo e dos totalitarismos, envolvendo catástrofes 
humanitárias sem precedentes em sua dinâmica e intensidade. Mas foi também, o que não 

deixa de ter relação com essas catástrofes, o solo fértil para a consolidação dos Direitos 
Humanos, em decorrência do entendimento do valor da pessoa humana, pela simples 
característica comum à todos e todas nós.  

Um dos fenômenos intensificados pelas guerras e revoluções do século XX – partes 
de um mesmo processo –, e que atualmente afeta o Brasil e o mundo, é o deslocamento de 

pessoas de sua terra natal pela necessidade de fugir de alguma forma de perseguição – seja 
ela de ordem política, religiosa, racial etc. Essa modalidade deslocamento não foi 
inaugurada no século XX, ainda assim, o número de pessoas fugindo de sua terra devido a 

tais gêneros de perseguição alcançou números inigualáveis na história, contando 
atualmente com mais de 68,5 milhões de pessoas em situação de refúgio ou deslocamento 
pelo mundo1. Neste sentido, contando que o Brasil recebeu desde 2011, 126.102 

solicitações de refúgio, foi que surgiu o ímpeto para a realização deste trabalho de 
pesquisa: o interesse em conhecer as dificuldades, as continuidades, as descontinuidades e 

as fronteiras da migração, por meio das trajetórias dos indivíduos.  
Para abordar o problema da imigração optou-se por realizar um duplo trabalho. Por 

um lado, ao longo dos capítulos 1 e 2, realizou-se um amplo levanto bibliográfico e 

legislativo, visando esclarecer o estatuto do exílio e do refúgio tanto no Mundo, em geral, 
quanto no Brasil, em particular. Uma vez feito isso, inicia-se um trabalho com entrevistas 

de migrantes, refugiados, ou solicitantes de refúgio residentes em Curitiba (capítulo 3). O 
objeto da pesquisa, portanto, é cruzar uma história jurídico- institucional da imigração com 
a experiência concreta de indivíduos em situação de deslocamento. Por meio destes relatos, 

serão abordadas algumas trajetórias individuais de saída do país de origem e chegada a 
Curitiba, problematizando as relações dos indivíduos migrantes com a nova sociedade que 

o acolhe, trazendo para o local de imigração o conceito de “não lugar” do antropólogo 
Marc Augé e o de elghorba (ou “exílio permanente”), do sociólogo Abdelmalek Sayad2. A 
seguir, serão melhor apresentadas a abordagem teórico-metodológica da micro-história, 

associada ao uso de fontes orais, e, consequentemente, as questões da memória e das 
identidades individuais e coletivas conforme abordadas por Michael Pollak, bem como os 

conceitos de não- lugar e de elghorba e onde estas ideias se localizam ao longo da estrutura 
do trabalho. 
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 De acordo com Sayad, migração é um fenômeno que ocorre em duas etapas que 
seguem uma ordem cronológica: a emigração e a imigração. Todo migrante é, em primeiro 
lugar, um emigrante (emigrante de lá) e, depois, um imigrante (imigrante aqui). Além 

disso, tal processo de migração possui, para o sociólogo, uma dimensão dupla: fato 
coletivo e itinerário individual. Este processo determina a ordem das interrogações, quais 

sejam: quais as condições sociais que levaram este indivíduo a emigrar, ou seja, a 
abandonar a sua terra; quais as condições da existência enfrentadas pelos migrantes na 
sociedade de imigração, “os problemas da imigração”. 

 O sociólogo argelino compreende este fenômeno como um fato social completo, ou 
seja, que tem implicações em todas as esferas da sociedade: econômica, social, cultural, 

política. Sayad apresenta que o deslocamento só se constitui como um problema para a 
ciência, a partir do momento em que pisa na sociedade de imigração. Existe, portanto, uma 
relação hierárquica entre os estudos sobre imigração e os estudos sobre emigração, uma 

vez que a ciência – e ele se limita ao âmbito europeu – reproduz o etnocentrismo, a relação 
entre “dominante e dominado”, quando decide amputar as histórias individuais, preterindo 

todas as circunstâncias, problemas que fizeram o migrante chegar até o momento em que  
pisa na nova sociedade, tornando-se imigrantes. Em suma, estabelece de maneira crítica 
que o deslocamento só se torna um problema para a sociedade de imigração, a partir do 

momento em que ela entra em contato com esse outro, que a afeta.  
Outro aspecto importante trazido por Sayad é o de ilusão coletiva acerca do caráter 

provisório desse deslocamento, tanto para a sociedade de emigração, quanto para a 
sociedade de imigração. Mesmo quando ele se mostra durável, não se pode “nem mesmo 
confessar a si mesmo [que ela é definitiva], pois na maior parte dos casos, tal coisa é 

impossível nacionalmente, quando não ontologicamente falando”3. Ou seja, a ilusão da 
provisoriedade se mantém, por ser inadmissível, tanto para o indivíduo quanto para as 
sociedades (de emigração e de imigração), aceitar algo diferente disso. 

 Diante da hierarquia de objetos e problemas dentro da ciência, apresentada por 
Sayad, surgiu o ímpeto de trabalhar com fontes orais. Em primeiro lugar, pelo incômodo 

da despersonificação dos imigrantes, que se tornam números. Claramente, os números são 
importantes para a compreensão da dimensão e do impacto desses movimentos nas 
sociedades de saída e de chegada. Contudo, o silêncio científico das dimensões individuais 

dessa vivência foi o motivo para caminho que se seguiu: privilegiar a dimensão oral e os 
jogos de escala. 

 Em primeiro lugar, vamos tratar da questão da escala e em seguida, como ela se 
apresenta neste trabalho de pesquisa. A micro-história, aqui compreendida como o projeto 
idealizado por historiadores italianos como C. Ginzburg e G. Levi, é, essencialmente, a 

mudança de análise da história de um olhar macroscópico, para um olhar microscópico.  
Enquanto Fernand Braudel inaugura a longa duração – frente à história como sucessão de 

acontecimentos – e, com ela, a importância das estruturas sociais, a micro-história faz 
frente a essa escala macroscópica da história, por entender que, tornada um fim em si 
mesma, ela perdia de vista as nuances da vida em sociedade. O problema da análise 

macrossocial era a questão da representatividade das amostragens com relação ao todo, ou 
seja, a extrema generalização que sua abordagem permite, e “deixa escapar tudo o que diz 

respeito aos comportamentos e à experiência social, à constituição de identidades de 
grupos”4. 

A generalização é, por sua vez, necessária para a realização do trabalho do 

historiador; a história trabalha com abstrações: “a” paróquia, “a” praça, “a” cidade. 
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Entretanto, a intenção dos idealizadores da micro-história era a de “desenvolver uma 
estratégia de pesquisa que não mais se basearia prioritariamente na medição de 
propriedades abstratas da realidade histórica, mas que, ao contrário, procederia fixando-se 

como regra integrar e articular entre si o maior número dessas propriedades”5. Sendo 
assim, a escala microscópica, escolhida pela micro-história, não deseja se contrapor ao 

social, mas sim “acompanhar o fio de um destino particular – de um homem, de um grupo 
de homens – e, com ele a multiplicidade dos espaços e dos tempos, a meada das relações 
nas quais ele se inscreve”6. Nesse sentido, a micro-histórica pretende uma análise do social 

por meio do particular. 
O presente trabalho, dividido em três capítulos, percorreu um caminho da análise 

macro, para a análise micro. O primeiro capítulo vai tratar do conceito de refúgio, sua 
origem e sua história institucional e legal, numa escala ocidental. Para tanto, foram 
utilizadas fontes legais universais referentes ao refúgio: “A Convenção de 1951”, bem 

como seu “Protocolo de 1967”, a “Declaração dos Direitos Humanos” de 1948, entre 
outros estatutos jurídicos acerca do conceito, desde 1922, quando da sua criação, até hoje 7. 

O segundo capítulo, ainda ambientado no macro, mas um pouco mais restrito, 
tratará da relação do Estado brasileiro com o refúgio, desde a criação da “Declaração dos 
Direitos Humanos” acima referida, passando pela Ditadura Militar, também privilegiando 

documentos jurídicos como a “Constituição de 1988”, a Lei 9.474/1997 sobre os 
Refugiados, a Lei de Migração 13.445/2017, até os dias atuais, tendo em vista sua inserção 

num contexto latino-americano e as especificidades da “Declaração de Cartagena” de 
1984. Em ambos capítulos, se perfaz uma história institucional e jurídica dos estatutos 
referentes ao refúgio e o quanto eles são de fato eficazes para resolver os problemas dos 

migrantes e refugiados: a inserção na sociedade, no mercado de trabalho, no sistema 
educacional, o aprendizado da língua, o resguardo dos Direitos Humanos mais básicos. 
Confrontando tais fontes com as experiências de vida, realizada no terceiro capítulo, 

percebe-se que a legislação ainda vê no migrante uma ameaça. Por exemplo, a Lei de 
migração 13.445/2017 possui mais cláusulas de expulsão do que de inclusão do migrante 

no território brasileiro e, a naturalização de indivíduos estrangeiros, se caracteriza muito 
mais de pontos exclusivos, do que inclusivos8.  

No terceiro e último capítulo trata-se, por fim, de um estudo de caso acerca de uma 

família de migrantes e solicitantes de refúgio venezuelanos, no qual serão confrontadas as 
vivências e trajetórias desses indivíduos com aquilo que os estatutos jurídicos resguardam 

de fato para os migrantes em solo brasileiro.  
Essas fontes foram conseguidas em meio a encontros e conversas com uma das 

advogadas da Cáritas – instituição responsável por parte do processo de concessão do 

refúgio aos migrantes solicitantes no Brasil – a qual me passou o contato de quatro 
migrantes: duas venezuelanas, uma salvadorenha e uma cubana. Contudo, a única com a 

qual consegui contato foi uma das venezuelanas. Em nosso primeiro encontro, realizei a 
gravação – com o seu consentimento – e descobri que parte de sua família já estava 
residindo aqui, e outra parte estava para chegar. Assim, pedi a ela que pudesse conversar 

com os outros membros de sua família, o que ocorreu. Foram entrevistadas, ao todo, quatro 
pessoas: três mulheres e um homem. Foi criado um roteiro de perguntas, o qual acabou não 
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sendo seguido crucialmente pelos entrevistados, uma vez que a entrevista ocorreu de 
maneira mais espontânea e fluida. 

A partir da análise dessas falas, foram analisadas questões pertinentes à história 

oral, conforme proposto por Michel Pollak, quais sejam, a relação entre memória e 
identidade social9. Afinal, os acontecimentos e os espaços – vividos de fato ou imaginados 

–, ou as pessoas e personagens conhecidas têm relação com a construção das identidades, 
tanto no âmbito coletivo quanto individual. Além disso, as memórias e a própria identidade 
se constituem em relação ao interlocutor, e são, consciente ou inconscientemente, parciais. 

O enfoque trazido pelas perguntas foi da trajetória da emigração e seus motivos, até a 
chegada de cada um em Curitiba, quais os motivos de escolha de terem vindo para cá, entre 

outros.  
Toda fonte é uma reconstrução do real – que, aliás, não deve ser entendido como 

uma verdade única, mas como uma pluralidade de realidades – seja ela uma fonte escrita, 

ou oral. Com todas devemos estabelecer uma relação de questionamento, nunca tomando-
as como elas se apresentam de maneira acrítica. Sendo assim, por meio de alguns métodos 

de análise propostos por Pollack (as partes mais solidificadas nas falas, a diferença entre 
uma fala temática, cronológica, ou factual, o uso dos pronomes pessoais etc.), as falas 
foram confrontadas com dois conceitos: o de “não lugar” do antropólogo Marc Augé e o de 

elghorba ou “exílio permanente”, do sociólogo Abdelmalek Sayad. Isso não significa que 
estes conceitos foram impostos às fontes. Ao contrário, eles surgiram como instrumentos 

para reconstituir o sentido das narrativas analisadas.  
Uma das protagonistas do século XX foi a revolução tecnológica, principalmente 

por conta das guerras mundiais e da corrida bélica disputada entre Estados Unidos e União 

Soviética. A tecnologia modificou os espaços urbanos, a história, os indivíduos, as relações 
interpessoais, as relações com o mundo. De acordo com Marc Augé, esta aceleração da 
tecnologia, culminou em três excessos que transcorrem na contemporaneidade, os quais 

dão a ela o título de supermodernidade, quais sejam: a superabundância factual, a 
superabundância espacial e a superabundância do ego, ou, individualização das referências. 

O que interessa à presente pesquisa é, em especial, o ponto dois, a saber, a 
superabundância espacial. Este excesso relaciona-se, paradoxalmente, com o encolhimento 
do planeta – por conta da rapidez proporcionada pelos meios de transporte e pela internet – 

e com a expansão dos detalhes em virtude da mudança de escalas nas quais o mundo pode 
ser observado, como, por exemplo, a vista de uma chaminé do outro lado do mundo, 

possibilitada pelas imagens feitas por satélites. Além disso, o nosso constante contato com 
informações, publicidade e ficção, criam em nós uma pretensa familiaridade com cidades, 
artistas, esportistas, paisagens. Assim, por mais que alguém não conheça Paris ou Dubai, 

estes lugares estão atribuídos de símbolos que nos permitem reconhecê- los. Cria-se um 
universo amplamente fictício, o qual Augé chama de universo de reconhecimento.  

Essa superabundância espacial do presente resulta em consideráveis mudanças no 
espaço físico, e, entre elas, a multiplicação do que o antropólogo chama de “não lugares”.  
Estes são espaços ou instalações de trânsito de pessoas e bens, como vias expressas, trevos 

rodoviários, aeroportos, os próprios meios de transporte, salas de espera, campos de 
refugiados, estações de metrô, supermercados, cadeias de hotéis, entre outros. Os não 

lugares constituem espaços sem significado, efêmeros pelos quais os indivíduos transitam 
unicamente por conta de suas finalidades utilitárias, mas que não proporcionam as relações 
ou a construção de uma identidade coletiva.  

Dito isso, “se um lugar pode se definir como identitário, relacional e histórico, um 
espaço que não pode se definir nem como identitário, nem como relacional, nem como 
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histórico definirá um não lugar”10, sendo, portanto, o oposto do lugar antropológico. São 
espaços sem nenhum sentido simbólico para aqueles que transitam – se frequenta aquele 
lugar para obter algo em troca, em uma lógica puramente utilitária. Observou-se nas falas 

dos indivíduos a tendência de considerar o local de imigração nos parâmetros dos não 
lugares: um espaço transitório, frequentado puramente pela necessidade que se tem de 

obter algo em troca – um emprego, estudos na universidade, dinheiro, comida – sendo que 
o objetivo final ou é voltar para casa, ou encontrar um novo lugar para chamar de ca sa. As 
pessoas entrevistas estão aqui há 1 ano e 10 meses, 9 meses, e 3 meses. Observou-se uma 

diferença grande nos discursos de quem reside aqui há mais tempo. Estes não demonstram 
desejo em voltar para a sua terra natal. Ao contrário, gostariam de retornar apenas para 

visitar seus parentes e amigos que continuam residindo lá. Essas mesmas pessoas também 
apresentam uma maior propensão à naturalizar o não- lugar em que se encontram, 
discutindo abertamente a possibilidade de procurar um novo refúgio caso o atual não se 

mostre mais tão favorável. Enquanto isso, as migrantes que estão aqui há 3 meses, anseiam 
pelo retorno a seu país, à terra que consideram casa.   

Nas falas estão presentes elementos considerados cruciais para essa mudança de 
pensamento: o sentimento de pertencimento a um grupo, o estabelecimento das relações 
interpessoais, especialmente em círculos de amizade e de relacionamentos amorosos, criam 

o desejo da permanência. Todas essas novas relações se mostram como medidas de 
reconstituição da identidade, que se transforma no processo de deslocamento: migrante, 

emigrante ou imigrante, estrangeiro ou local, sozinho ou membro de grupo. 
Já o conceito de Elghorba, trazido por Sayad quando do estudo das migrações 

argelinas para a França, por meio do contato direto com imigrantes argelinos, surge de uma 

série de oposições cultivada no imaginário da sociedade argelina. Essas oposições residem 
em antônimos: tudo aquilo que há de bom na França, haverá de ruim na Cabília. Algumas 
das oposições trazidas por Sayad são: estreito-amplo, torto-direito, fraco-forte, mal-bem, 

pobre-rico, escuro-claro, maldito-bendito, desprezo-valor, tristeza-alegria. Todos esses 
atributos designavam uma relação de oposição entre a terra natal (atributos ruins) e a terra 

de imigração (atributos bons). Isso acontecia, contudo, antes de se abandonar a terra.  
Elghorba que, em seu sentido original significava “terra de exílio”, passa a se organizar em 
torno de uma tripla verdade, submetida à inversões de “oposição entre a terra e o exílio 

(elghorba) e a terra natal (‘elghorba virou a terra’; ‘a terra natal tornou-se elghorba’)11.  
Sendo assim, elghorba que, originalmente, tinha o sentido de “escuridão”, 

associada à solidão, ao distanciamento, à estranheza, ao exílio e ao terror, ganha uma nova 
roupagem com as ideias utópicas que os moradores da aldeia exprimem sobre a terra de 
imigração (França), sendo negada em seu sentido tradicional. Ao conceito é atribuído 

justamente tudo aquilo que lhe é originariamente contrário: luz, alegria, segurança etc. Por 
fim, o último sentido de elghorba é, na realidade, a ideia de que não há lugar que não seja 

exílio para quem se submete à experiência da imigração moderna. Toda essa ilusão acerca 
da emigração é criada por uma mentalidade coletiva, alimentada tanto pela sociedade de 
imigração quanto pela sociedade de emigração: quem nunca saiu da terra, deseja sair. 

Quem já saiu e retorna de férias, ou permanentemente, não desmente as coisas boas que 
foram ouvidas. Sendo assim, a realidade de elghorba só pode ser desvendada se vivida.  

Pode-se dizer que elghorba enquanto “exílio” se enquadra bem ao caso dos 
migrantes entrevistados: para aqueles que não desejam retornar à Venezuela, exílio atua de 
certa maneira com o primeiro sentido – como terra de exílio – por não se sentir e não estar 

em casa, por relembrar das boas condições de vida que tinha na terra antes da crise 
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econômica e política e “morar em casa alugada”, “trabalhar como faxineira”, além de 
sentir falta de parentes e amigos que permaneceram lá. E também atua no segundo sentido, 
de que a terra natal virou exílio, ou seja, não se pode voltar para lá, pois “há muito crime”, 

“não tem comida”, “não tem transporte”, “não tem nada nos mercados”. Assim, constrói-se 
a esperança de um novo lugar, ou do retorno, mesmo sem condições de vida, mascarando 

as verdades conhecidas. Por meio das entrevistas, evidenciamos, por fim, que o que pode 
alterar esse sentimento é só a construção das relações, que traz sensação de pertencimento, 
e transforma um não lugar, num lugar.  



CANÇÃO DA CAMINHADA: A MÚSICA EVANGÉLICA BRASILEIRA EM 

BUSCA DE IDENTIDADE (1968-1981) 

Autor: Octavio Betiolo Teles 

Orientadora: Karina Kosicki Bellotti 

Palavras-Chave: Música Protestante; Protestantismo; Identidade Cultural. 

A monografia desenvolveu-se a partir do interesse no estudo das religiões pela 

abordagem da História Cultural, a qual permite interpretar a religião como fruto de seu 

contexto histórico e cultural, segundo Sérgio da Mata1, tendo como foco de análise seus 

agentes sociais. O estudo das religiões pelo viés cultural não tem a intenção em ser 

apologético e nem se propõe a desmistificar as religiões, mas, as  interpreta como parte 

importante de uma sociedade, que influencia e é influenciada no âmbito social e político, 

formulando e ressignificando símbolos e práticas, numa relação orgânica, não rígida que 

cria e estabelece elementos identitários. No caso desta pesquisa o campo religioso 

brasileiro será o palco de análise, a partir de interpretações sobre o papel do 

Protestantismo no Brasil e seus desdobramentos dentro do recorte estabelecido.  Tendo a 

produção musical protestante como fonte de estudo, dado o importante papel da música2 

para o cristianismo, especialmente para o protestantismo  

As fontes selecionadas para análise correspondem a produção musical protestante, 

sendo hinários (a forma mais tradicional de música cristã evangélica) e álbuns de música 

cristã com viés popular, do o período entre os anos de 1968-1981 e são eles: Hinos do 

Povo de Deus 1 (1981)3; 1ª Equipe (1968)4 e De vento em popa (1977) álbuns do grupo 

Vencedores por Cristo e Mais doce que o mel (1981), álbum do conjunto Rebanhão. Tais 

fontes, possuem uma característica que até então não era predominante no cenário musical 

protestante: todas são composições brasileiras. Esta característica é de grande importância 

para o desenvolvimento da pesquisa, pois as composições se preocupam em valorizar a 

cultura musical brasileira. 

Para isto, dividimos a monografia em três capítulos. O primeiro busca discutir os 

conceitos de religião, identidade, importância da música para o protestantismo e como 

fonte histórica, sob a perspectiva da História Cultural5. Também foi traçado um histórico 

do protestantismo e sua relação com a cultura, abordando a Reforma Protestante na 

Europa, no século XVI, como marco inicial e passando aos Estados Unidos, como 

importante local de desenvolvimento do Protestantismo, além da chegada do 

Protestantismo no Brasil, como se deu a inserção no campo religioso brasileiro. No 

segundo capítulo, a discussão é focada na influência da Teologia da Libertação e 

principalmente do Evangelho Social nas composições dos Hinos do Povo de Deus, vol.1 

e também a importância da Conferência do Nordeste (1962) como marco para o 

protestantismo no Brasil. Para o terceiro capítulo, analisamos as canções dos álbuns 1ª 

Equipe e De vento em popa, do grupo Vencedores por Cristo e o álbum Mais doce que o 

mel, do conjunto Rebanhão e as influências da música popular brasileira nas obras e quais 

os  possíveis temas presentes e quais os estilos musicais utilizados nas canções. A partir 

da análise dos temas presentes nas canções, analisamos também qual a forma de 
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performance dos artistas, a partir das considerações do historiador Marcos Napolitano6. 

Portanto, buscamos inserir as fontes num contexto de intensa agitação política, social e 

religiosa, aspectos que estão presentes nas análises e percorrem o trabalho. É possível 

perceber a tentativa de formular uma identidade protestante brasileira a partir das fontes 

selecionadas.  

O recorte escolhido está inserido em um contexto de profundas agitações políticas 

e também religiosas. As fontes coincidem, ainda que quatro anos após o início e quatro 

antes do fim, com período da Ditadura Militar de 1964-1985. Neste período surgem novas 

interpretações teológicas que são influentes nas composições. Estas novas teologias 

sofreram com certa repressão dentro das igrejas por não concordarem com posições 

oficiais das igrejas, que alinhavam-se ao discurso vigente do período7, como propõe o 

panorama feito por Mendonça. Em certo sentido, as fontes analisadas também possuem 

este caráter de oposição ao que estava estabelecido no âmbito religioso e também político, 

ainda que em menor grau, visto que não contém críticas explícitas ao governo militar, 

ainda que critiquem a situação social em muitos casos. 

Diante deste recorte, o primeiro capítulo discute, em primeiro momento, questões 

de ordem conceitual, como por exemplo o estudo das religiões como construção histórica, 

imersa em contexto político, cultural e social. Neste sentido, o Protestantismo no Brasil, 

no período que corresponde a sua chegada em meados do século XIX, é tomado como 

parte de um projeto de expansão da religião ao redor do mundo, tendo o continente latino-

americano como um dos principais alvos de investidas de organizações missionárias 

oriundas principalmente da Europa e dos Estados Unidos.  

O estudo dos Hinos do Povo de Deus, tem na importante obra de Antônio Gouvêa 

Mendonça seu referencial metodológico, dado que Mendonça utiliza-se da hinódia 

protestante para analisar a inserção protestante no Brasil8. Para o autor os hinos são a 

melhor forma de estudar os dogmas das igrejas protestantes, pois retratam temas caros 

nas discussões teológicas. Contudo, estes hinos que chegam ao Brasil trazidos por 

missionários europeus e norte-americanos são composições feitas fora do Brasil, em sua 

maioria. Mendonça destaca a atuação do casal Robert e Sarah Kalley como pioneiros na 

composição de hinos em portugûes, porém ainda em estilos musicais estadunidenses. A 

música como fonte histórica teve como referencial metodológico proposto pelo 

historiador Marcos Napolitano9, que define a música como representação da realidade10, 

ou seja, a música representa seu contexto histórico, político e social.  

Passando ao contexto da chegada do protestantismo no território Brasileiro, o 

primeiro capítulo dedica-se em analisar os elementos que permearam tal feito. Como por 

exemplo a forte influência de igrejas norte-americanas, como escreveu Antônio 

Mendonça11. O autor escreveu que o protestantismo no Brasil configurou-se com fortes 

características cultura anglo-saxã, algo que dificultou uma maior inserção do 
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protestantismo na cultura brasileira. O protestantismo desenvolveu-se no  Brasil com 

características diretamente ligadas à igrejas de cultura anglo-saxã, inúmeros missionários 

adentram o território brasileiro com o intuito de propagar a mensagem evangélica, a fim 

de expandir a atuação pelo país. Porém, criou-se um imaginário eurocêntrico, formado a 

partir do cristianismo oriundo da Europa ocidental, no qual todo e qualquer novo 

convertido seria assimilado à cultura eurocêntrica protestante. O protestantismo mantém 

e reforça este imaginário que tem como pano de fundo uma pretensa ideia de hierarquia 

cultural e, neste caso, religiosa também. 

Os primeiros anos do processo de inserção do protestantismo no Brasil são 

marcados por Igrejas do chamado Protestantismo Histórico e para isso Mendonça 

estabelece um panorama histórico dividido em quatro etapas:  primeira entre os anos de 

1824 a 1916: correspondendo ao período de implantação; segunda de 1916 a 1952: pan-

protestantismo, ou período de cooperação - chegada de novas teologias; terceira de 1952 

a 1962: período de crise política e religiosa - ensaio de uma politização do protestantismo 

e impacto do pentecostalismo e por fim, quarta etapa: de 1962 a 1983: período de 

repressão política no interior do protestantismo, expansão neopentecostal, fortalecimento 

do denominacionismo e isolamento das igrejas em relação à sociedade12. Tal panorama 

foi de grande importância no desenvolvimento do capítulo, pois contribuiu para a análise 

de que até os anos 1960 o protestantismo no Brasil configurou-se como um protestantismo 

muito mais anglo-saxão do que brasileiro. As fontes escolhidas estão inseridas dentro da 

terceira etapa proposta por Mendonça, num período nem que a produção musical 

evangélica até então possuía composições que não contemplavam aspectos da cultura 

brasileira explicitamente, algo que era predominante no protestantismo. A música cantada 

em cultos evangélicos era composta essencialmente por traduções norte-americanas e/ou 

europeias13  e eram restritas ao mundo evangélico. 

O segundo capítulo tem sua atenção em analisar como a partir da década de 1960, 

principalmente após a Conferência do Nordeste (1962)14, o protestantismo empenha-se 

em formular elementos identitários mais próximos à cultura brasileira, rejeitando 

características europeias e norte-americanas presentes nas igrejas evangélicas. A 

Conferência do Nordeste tornou-se um marco para o protestantismo no Brasil, dado seu 

impacto em seu contexto. causando profundas transformações no interior de igrejas 

evangélicas, como por exemplo a Presbiteriana e Luterana, entre outras. A música, neste 

sentido, torna-se importante ferramenta de criação identitária. O segundo capítulo analisa 

como os Hinos do povo de Deus contribuem para a criação de uma possível identidade 

protestante brasileira. Entretanto, a década de 1960 foi marcada, no âmbito religioso 

brasileiro, pela criação de teologias que rechaçam a cultura anglo-saxã como 

predominante, como é o caso da Teologia do Evangelho Social e da Teologia da 

Libertação. Tais teologias têm suas origens em profundas críticas às posições oficiais das 

igrejas evangélicas, no caso do Evangelho Social e até mesmo católicas no caso da 

Teologia da Libertação. Neste período tem uma crescente tentativa de aproximação entre 

as religiões cristãs católica e protestante, esta relação ecumênica também foi abordada no 

segundo capítulo.  
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O Evangelho Social15 é criado pelo pastor batista norte-americano Walter 

Rauschenbusch e tem no liberalismo teológico profundas ligações. Para Rauschenbusch 

o pecado seria algo tanto individual quanto social, ou seja,  o pecado seria algo imerso no 

contexto do indivíduo, denotando uma responsabilidade para a igreja em combater as 

injustiças ponto de argumentação, ou seja,  chegam ao Brasil em meados dos anos 

1950/1960 como oposição ao fundamentalismo que era hegemônico no meio protestante, 

tendo a figura do pastor presbiteriano Rubem Alves como precursor e principal defensor 

do Evangelho Social no país. Alves que em sua obra Protestantismo e Repressão, de 1979 

critica o posicionamento das igrejas evangélicas em relação a conjuntura política 

brasileira, tendo o Evangelho Social como fundamentação teológica.  

A influência do Evangelho Social é notória nas canções presentes nos Hinos do 

Povo de Deus, pois retratam em suas composições a realidade social da população 

nordestina, principalmente. Uma das principais características presentes nos Hinos do 

Povo de Deus é a valorização da cultura popular nordestina e isto se dá como um legado 

da Conferência do Nordeste, aliado ao discurso do Evangelho Social.16  

O terceiro capítulo, por sua vez, dedica-se em analisar os álbuns De vento em popa 

e Mais doce que o mel dos conjuntos Vencedores por Cristo e Rebanhão, 

respectivamente. A metodologia proposta por Marcos Napolitano é utilizada como 

referencial, pois permite entender a música como elemento cultural que representa a 

realidade, que permitem analisar a sociedade e a cultura em questão17. Diferentemente 

dos Hinos do Povo de Deus, as composições dos referidos conjuntos possuem um caráter 

de canção popular no sentido estético/musical e de performance, visto que não são 

composições em formato de hinos, a forma mais tradicional de música cristã protestante. 

Tanto Vencedores por Cristo, quanto Rebanhão, tentam se aproximar da cultura brasileira 

por meio da música popular, saindo do tradicional cristão de até então. Contudo, esta 

tentativa não foi bem recebida por parte das igrejas evangélicas, as quais tinham 

inclinações ao fundamentalismo, valorizando a cultura anglo-saxã como sagrado e 

relegando a cultura brasileira ao plano do profano. O álbum De vento em popa é 

considerado como um marco na música protestante brasileira, sendo umas das primeiras 

obras que visam estabelecer um diálogo entre a fé cristã protestante e a cultura popular 

brasileira18. Por sua vez, o álbum Mais doce que o mel, está inserido no campo do rock 

gospel brasileiro, que tem suas origens nos anos 1970/1980, oriundo do movimento 

gospel norte-americano. No Brasil, o gospel é caracterizado pela utilização de estilos 

musicais que até então não eram presentes no mundo evangélico, além de instrumentos 

musicais como a guitarra elétrica e a bateria. A intenção era levar a igreja protestante para 

a cultura brasileira e/ou levar a cultura brasileira para dentro das igrejas. 

Por meio da fontes analisadas é possível perceber uma forte tendência em se 

apropriar de elementos culturais populares brasileiros para criar uma identidade 

protestante brasileira. Isto ocorre no contexto de estagnação do protestantismo, como 
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escreveu Antônio Mendonça19, tendo o Evangelho Social como tentativa de diálogo entre 

igreja e sociedade. As composições musicais se preocuparam também em valorizar o 

nordeste brasileiro como parte importante deste identidade brasileira, o que também não 

ocorria, dado que a presença protestante historicamente teve na região sudeste como 

hegemônica em relação a outras regiões do Brasil. A marginalização do nordeste e de sua 

cultura local não se restringiu ao âmbito secular, se fez presente de forma significativa 

também nas igrejas evangélicas. O contexto analisado por esta pesquisa monográfica 

mostrou-se sendo de profundas transformações no protestantismo brasileiro, 

principalmente no tange a questão da relação entre o protestantismo e a cultura popular 

brasileira, tendo a música como importante elemento de articulação e formação de 

identidades culturais mais próximas à brasilidade. 
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