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A Rendição de Uruguaiana, de Pedro Américo, e as 

litografias na Guerra do Paraguai 
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RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo a compreensão da litografia baseada na pintura 

histórica de Pedro Américo, a Rendição de Uruguaiana, episódio ocorrido na Guerra do 

Paraguai. A obra foi destruída, sobrando apenas suas reproduções litográficas que serão 

nosso principal objeto de estudo. A análise que será feita busca a compreensão iconográfica 

e iconológica da obra e, além disso, como ela dialoga com as outras gravuras de dois 

acervos litográficos específicos encontrados atualmente na Biblioteca Nacional: o da 

oficina litográfica Vida Fluminense e do jornal Suplemento da Semana Illustrada, ambos 

situados na capital da corte durante o período da guerra, o Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Guerra do Paraguai, Pedro Américo, litografia, século XIX, imprensa. 
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1. DELIMITAÇÃO TEMÁTICA 

A Rendição de Uruguaiana consiste em um quadro pintado por Pedro Américo
1 

de 1871 a 1873 

por decisão própria
2
, na cidade de Florença

3
, Itália. Três anos antes, com 25 anos, o autor 

aproveitando-se da onda patriótica advinda da vitória brasileira da Guerra do Paraguai,  havia 

pintado  a  Batalha  do  Campo  Grande,  obra  que  lhe  rendeu  grande  reconhecimento  e  a     sua 

consagração como pintor no Brasil, sendo constantemente citado nos periódicos. Além disso, 

recebeu o título de Pintor Histórico da Imperial Câmara
4
. Retornou a Florença ainda em 1871, onde 

deu início ao nosso objeto de estudo, concluído em 1873 e, em 1874, iniciou a confecção da  

Batalha do Avaí, tida com uma de suas principais obras. 

A obra tem como base um episódio da Guerra do Paraguai (1864-1870), o cerco da cidade de 

Uruguaiana, ocorrido entre 16 de julho a 18 de setembro de 1865
5
, quando tropas da Tríplice 

Aliança retomavam a cidade de Uruguaiana do domínio paraguaio, rendendo o coronel Estigarribia 

e seus homens após um longo período de cerco, em que o inimigo encontrava-se sem recursos e 

assombrado pela fome. A vitória da Tríplice frustrou os planos de uma ofensiva em território 

brasileiro, planejada pelo presidente Solano López. 

A pintura histórica de Pedro Américo demonstra a rendição do general paraguaio e seus homens 

diante do imperador D. Pedro II e dos generais das repúblicas argentina e uruguaia. Faz-se 

importante ressaltar a presença do imperador brasileiro em um episódio da guerra, locomovendo-se 

da distante capital da corte, o Rio de Janeiro, até a região Sul do país onde se encontra a cidade de 

Uruguaiana, no estado do Rio Grande do Sul. Nota-se em seus personagens duas expressões 

distintas; ao analisarmos a postura dos paraguaios, derrotados, cabisbaixos, em que o padre  Ignacio 

Duarte encontra-se de joelhos pedindo clemência, enquanto os vencedores situam-se em um plano 

elevado, montados em seus cavalos, transmitindo a ideia de superioridade diante de seus inimigos
6
. 

Percebemos assim o elemento antitético e tradicional com que o artista constrói sua composição, 

opondo através de seu gestual, vencedores e vencidos. Segundo a autora Lilia Schwarcz, as telas  de 

 

 

 

 
 

1 
Pedro Américo de Figueiredo e Melo (Areias, Paraíba, 28 abr. 1843 – Florença, Itália, 07. out. 1905). 

2 
Ou seja, não era uma encomenda do Estado como as que ocorriam com Victor Meirelles, pintor oficial do Estado, 

cargo que posteriormente também seria dado também a Pedro Américo. 
3 
JÚNIOR, Donato Mello. Pedro Américo de Figueiredo e Melo 1843-1905. São Paulo: Pinakotheke. 1983. 

4 
ZACCARA, Madalena. Pedro Américo: Um artista brasileiro do século XIX. Recife: Universitária UFPE, 2011. 

5 
DORATIOTO, Francisco. O conflito com o Paraguai: a grande guerra do Brasil. São Paulo: Ática, 1996. 

6 
Aqui faz-se necessário citar todos os personagens que se encontram na obra. Ao fundo: a cidade de Uruguaiana. No 

plano principal: o padre Ignacio Duarte, o coronel Estigarribia, o conselheiro Angelo Muniz, o imperador D. Pedro II, o 

general Venancio Flores, o general Bartolomeo Mitre, o Conde D’Eu, o Duque de Caxias e o Conde de Porto Alegre. 

Sabe-se disso pois, abaixo da litografia, encontram-se estes nomes. 
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Pedro Américo, que abordam a guerra, podem ter relações entre si, podendo ser notados detalhes 

que são “retomados e inseridos em outras composições”
7
. 

Em geral, a pintura histórica é um gênero de obra de arte criado sob encomenda, evidenciando 

um tipo de produção plástica comprometida com a tematização da nação e da política. Ou seja, é 

criada para exaltar realizações do Estado, buscando uma imagem positiva sobre seus feitos. Esse 

gênero adquire prestígio nas academias de arte, alçada ao primeiro plano na hierarquia acadêmica a 

partir do século XVII, com a criação da Real Academia de Pintura e Escultura em Paris em 1648. 

Verifica-se a partir disso um maior estreitamento das relações entre a arte e o poder político. 

Segundo o Anuário do Museu Imperial, a pintura original do episódio foi atirada no pátio da 

Quinta da Boa Vista e partida em quatro pedaços juntamente com sua rica moldura. A obra deveria 

seguir para a França, como desejava D. Pedro II. Esse fato ocorreu após a expulsão da Família Real 

do país com a Proclamação da República em 1889. Porém, graças aos registros litográficos do 

período, a obra ainda se encontra sob a tutela de diversos museus e instituições, tais como o Museu 

Mariano Procópio, em Juiz de Fora, e a Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 

A litografia reproduzida no presente projeto foi feita pela oficina litográfica Vida Fluminense e 

será um de nossos objetos de estudo. Porém, ao pesquisarmos na web, encontramos diferentes 

formatos da mesma obra, seja em coloração diferente, bem como a imagem espelhada, apresentando 

assim a Tríplice Aliança à esquerda e os paraguaios à direita. Não obstante, tais obras encontradas 

virtualmente carecem de informação, tornando-se impossível descobrir qual casa litográfica ou 

periódico a veiculou. 

Será através desses acervos que basearemos nossos estudos sobre a Rendição de Uruguaiana, 

seu autor e o papel da litografia no período da Guerra do Paraguai, dando ênfase especificamente a 

dois acervos que se encontram na Biblioteca Nacional: o acervo do jornal Suplemento da Semana 

Illustrada e da Vida Fluminense e outros acervos que se encontram no lote, não especificados pela 

ficha técnica disponibilizada. Esses acervos constituem-se de conjuntos de litografias referentes à 

guerra, incluindo ilustrações e reproduções de pintura histórica. A Rendição de Uruguaiana 

encontra-se juntamente a esses dois acervos. 

A Semana Illustrada, foi um periódico criado por Henrique Fleiuss em dezembro de 1860,  

sendo descontinuado em abril de 1875. Era um jornal de oito páginas, sendo um dos principais 

periódicos da época na produção de imagens e charges que abordavam os relatos da guerra
8
, que 

veiculava gravuras, além de suplementos ilustrados em série – como é o caso do nosso objeto de 

estudo. Nestes suplementos, encontravam-se diversas imagens da Guerra do Paraguai. 

 

7 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. Batalha do Avaí: A beleza da barbárie - A Guerra do Paraguai Pintada por Pedro 

Américo. Rio de Janeiro: Sextante, 2013, p. 98. 
8 
Secretaria Especial de Comunicação Social. A Semana Illustrada: história de uma inovação editorial. Rio de 

Janeiro: Secretaria, 2007. 

2 
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A oficina litográfica Vida Fluminense tinha uma revista ilustrada de mesmo nome, lançada no 

dia 4 de janeiro de 1868 pelo italiano Angelo Agostini, circulando até 1875. Seu criador pretendia 

concorrer com a Semana Illustrada, atacando a qualidade de suas imagens – já que Agostini era 

melhor desenhista que Fleiuss – e as fontes com que se embasavam para a confecção das litografias 

sobre os episódios da Guerra do Paraguai. Inicialmente, cada edição continha doze páginas, caindo 

para oito na sua edição número 45, em 7 de novembro de 1868
9
. 

Os “Quadros Históricos da Guerra do Paraguai”, série da Vida Fluminense reúnem, em nove 

partes, um breve histórico dos episódios da guerra. São eles: “I. Introdução, sem indicação de autor; 

II. A rendição de Uruguaiana, sem indicação de autor; III. O ataque da ilha da Cabrita ou da 

Redenção, pelo Dr. Pinheiros Guimarães; IV. A passagem de Curuzu, sem indicação de autor; V. A 

passagem de Humaitá, por O. P.; VI. A tomada de Curuzu, sem indicação de autor; VII. O 

reconhecimento de Humaitá, por F. Ferreira; VIII. A passagem do Passo da Pátria, sem indicação de 

autor; IX. A tomada do forte Establecimiento, sem indicação de autor.” 

Ao falarmos da litografia no cenário brasileiro do século XIX, torna-se importante 

contextualizar seu papel político, social e artístico. Destaco alguns aspectos de suma importância 

para a compreensão da evolução da gravura, não apenas no cenário brasileiro, mas mundial
10

. 

Segundo Rogéria de Ipanema, faz-se necessário analisar todo o panorama das gravuras desde o 

Renascimento até sua vinda juntamente com a corte portuguesa para território brasileiro, ao 

estabelecer-se no Rio de Janeiro
11 

em 1808. Em paralelo, a autora realça a questão da autoria das 

obras e do seu papel reprodutivo, citando Platão, que diz: “a gravura não é a cópia da cópia da ideia, 

ela é a instituição intelectualizada da arte, com o projeto da multiplicação”
12

. A nosso ver, a gravura 

de reprodução tem ampla função além da mera reprodução: tem o papel de difundir uma imagem  

em larga escala, com o intuito de disseminar para além de onde se encontra a pintura, seja como 

produção estilística decorativa, seja como um meio de apresentar ao público uma obra que não se 

encontra em exposição. 

Minimiza-se a arte litográfica, tornando-a meramente mecânica, mas se esquece do processo de 

criação da matriz, que pode envolver diversos artistas, especializados em diversos aspectos como a 

elaboração da paisagem, personagens, animais, etc. Além disso, por vezes cada matriz leva os 

respectivos nomes da oficina onde fora criada, do litógrafo que a concebeu e do pintor da obra 

9 
LAVARDA, Marcos Túlio Borowiski. A iconografia da Guerra do Paraguai e o periódico Semana Illustrada – 

1865-1870: um discurso visual. Dourados: UFGD, 2009. 
10 

Para maior compreensão do histórico da litografia no Brasil e no mundo, ver mais em: IPANEMA, Rogéria Moreira 

de. A arte da imagem impressa: a contribuição da ordem autoral e a gravura no Brasil do século XIX. Tese de 

doutoramento. Niterói: UFF, 2007. 
11  

Considera-se em termos oficiais a cidade do Rio de Janeiro como sede da corte a partir do “Manifesto, ou   exposição 
fundada, e justificativa do procedimento da corte de Portugal a respeito da França...”, em 1º de maio de 1808. 

CABRAL, Alfredo do Vale. Anais da Imprensa Nacional do Rio de Janeiro 1808-1822. Rio de Janeiro: Tipografia 

Nacional, 1881. verbete n. 15, p. 6. 
12 

IPANEMA, Rogéria. Op. Cit., p. 147. 

3 
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reproduzida, ou seja, a obra não é recriada e tampouco divulgada sem o conhecimento de seu autor 

na maioria das vezes. No contexto da guerra, a litografia tornava-se importante para a ilustração do 

que ocorria no cenário distante do conflito, além da difusão das obras em uma escala maior. A 

Rendição de Uruguaiana remete a uma passagem vitoriosa no Império brasileiro, que a partir das 

imagens, construía seu próprio significado. Estreitava-se a partir daí os laços entre a imprensa 

ilustrada e a arte. 

O Brasil vivenciava um momento histórico conturbado, tanto pela questão da guerra quanto pela 

questão escravocrata. Na impressa periódica, as caricaturas de teor crítico cresciam cada vez mais, 

colocando assim nomes de importantes políticos do período em cheque diante da população, muitas 

vezes insatisfeita com as posturas dos governantes do Império. Além disso, a imprensa teve papel 

importante para a difusão da arte que, no período, se voltava ao conflito armado. A imprensa foi 

fundamental no que diz respeito à cobertura da guerra, tanto na difusão de notícias, quanto de 

imagens. Por meio dos jornais a população ficava a par de tudo o que ocorria durante a guerra; das 

vitórias aos seus maiores horrores, dos hábitos e vestimentas, de passagens relatadas por soldados 

que estavam em campo e que se tornavam arte. O cenário artístico voltava-se completamente para o 

conflito, produzindo-se uma gama enorme de gravuras. A partir deste cenário, a imprensa tornava- 

se cada vez mais ilustrada
13

. 

Por meio das imagens, a guerra teve uma produção dupla: ao mesmo tempo em que relatava os 

fatos da guerra e divulgava imagens positivas, como reproduções de pinturas históricas que 

valorizavam as vitórias e o Império, fazia-se também o uso da crítica por meio de caricaturas e 

releituras de outras obras. Personagens do período, como Solano López e até mesmo o próprio 

imperador D. Pedro II, foram figuras criticadas pelos caricaturistas. 

Jorge Coli diz que “(...) a arte se instala em nosso mundo por meio do aparato cultural que 

envolve os objetos: o discurso, o local, as atitudes de admiração, etc.”
14

. Partindo deste ponto de 

vista, podemos notar que, com o pequeno espaço aberto para as gravuras nas Exposições Gerais da 

Academia Imperial de Belas Artes, as mesmas tomaram proporções artísticas maiores, embora  

ainda fossem vistas pela Academia como arte “menor”. 

Ainda segundo Rogéria de Ipanema, a musealização das gravuras é algo advindo desde o século 

XVII, quando se arregimentavam em gabinetes  e museus volantes, sendo expostas à parte, longe  

das obras de arte. Ressalta também a importância da reprodução dos quadros em pranchas 

impressas, o que garantiria a visibilidade da obra, identificada com os dados da original, utilizada 

 

 

 

 
13 

SALLES, Ricardo. Guerra do Paraguai: memórias e imagens. São Paulo: Miguel de Cervantes, 2003. 
14  

COLI, Jorge. O que é arte. 15ª ed.. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 11. 

4 
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para o manuseio prático das belas artes. Tornava-se aí a imagem impressa um objeto de valor 

próprio e distinto, além do valor artístico que fora constituído no mundo das coleções15. 

No que tange à imprensa – uma das nossas fontes – as gravuras, sobretudo as caricatas, 

ganharam o espaço devido ao seu papel crítico no cenário político vivido, em que o regime imperial 

se deparava com o debate criado em torno da questão do elemento servil e com a crise econômica 

gerada pela guerra
16

, que ainda não havia sido resolvida. Em contrapartida, por meio das litografias 

de pinturas históricas veiculadas em jornais, fazia-se assim a propaganda estadista de um império 

forte e vitorioso, cheio de glórias. 

O nosso trabalho se funda nesses dados. Buscaremos compreender a litografia baseada  na 

pintura de Pedro Américo, sua iconografia e iconologia, o seu papel dentro dos acervos contidos na 

Biblioteca Nacional bem como contextualizar sua importância no cenário político e artístico da 

Guerra do Paraguai. É necessário compreender o processo de criação da obra de Pedro Américo 

para, a partir disso, entendermos as diversas reproduções litográficas e também a sua pintura. 

As reproduções das pinturas históricas e seus impactos na opinião acadêmica e popular mostram 

algo para além da importância do papel reprodutor da litografia. Esse fato nos apresenta a litografia 

como uma arte que era confeccionada em diversas oficinas do período. A partir dessas informações 

podemos traçar de uma maneira mais clara o papel artístico das oficinas e de seus diversos 

idealizadores, gravadores que se especializavam na reprodução de tais obras de arte e também no 

ensinamento das técnicas para seus aprendizes, sendo todos eles tratados erroneamente como 

“artistas menores”. 

 

2. PROBLEMATIZAÇÃO 

Qual mensagem Pedro Américo quer passar com a obra? Qual o papel da litografia da Rendição 

de Uruguaiana dentro dos acervos citados da Biblioteca Nacional? Há um diálogo entre estas 

gravuras ou estão unidas apenas pelo fato de representarem o período histórico da Guerra do 

Paraguai? Estes são os principais problemas para os quais essa presente pesquisa busca respostas. 

Acreditamos que eles possam ser respondidos através de uma profunda análise iconográfica e 

iconológica das fontes citadas, sendo auxiliadas pela bibliografia de referência que já nos  

encaminha para um maior conhecimento do período, dos personagens históricos – tanto o autor 

quanto os retratados na obra – o gênero de pintura histórica, a produção litográfica no Brasil e sua 

divulgação  por  meio  de  oficinas  litográficas  e  periódicos.  Isso  torna  mais  fácil  e  palpável   a 

 

 

 
15  

Idem, pp. 54-55. 
16 

COSTA, Cruz. Contribuição à história das ideias no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. Segunda 

parte, cap. 2, Um bando de novas ideias, p. 97-122. 

5 
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realização da pesquisa além de um melhor aprofundamento nos temas secundários que se fazem 

necessários para a contextualização da pesquisa. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O projeto é importante para a ciência histórica, pois busca, a partir das fontes, contextualizar o 

papel das litografias e suas reproduções, seja por meio da imprensa ou das casas litográficas 

incluindo sua relação com as obras originais, além do próprio estudo da Rendição de Uruguaiana, 

obra pouco conhecida devido a seu destino trágico, salva nos anais da história da arte graças às 

reproduções litográficas que resistiram ao tempo e se tornaram objeto de nosso estudo. A obra que 

estudaremos é de suma importância na História da Arte para que se compreenda como eram 

divulgadas as litografias, sobretudo as que remetiam às pinturas históricas do período. Como 

sabemos, através de nossas fontes, a Rendição de Uruguaiana, particularmente, circulava de duas 

formas específicas: por jornais e suplementos de jornais ou por meio de impressões em papel 

vendidas em casas litográficas, tendo tanto valor informativo quanto valor estético, decorativo e 

intelectual. A Rendição de Uruguaiana representa além da arte do período, cunhada pela pintura 

histórica e suas reproduções litográficas, simbolizando uma imagem vitoriosa do império, a 

expansão da arte brasileira e uma nova fase na imprensa ilustrada. Além disso, a similaridade da 

narrativa da rendição assemelha-se muito com as rendições retratadas das Guerras Napoleônicas, 

obras que se tornaram importantes na construção do imaginário do povo francês, fenômeno  

parecido ao ocorrido com as pinturas históricas no Brasil. 

A compreensão de uma obra de Pedro Américo também é um ponto interessante a ser  

explorado, já que ele e Victor Meirelles foram pintores os oficiais e os maiores deste período no 

Brasil. Em específico, esta obra contém uma bibliografia muito escassa, porém, com os 

conhecimentos da História da Arte e bem como seu período histórico atrelado às biografias de seu 

autor, tal estudo torna-se viável e necessário para nossa pesquisa. Além disso, um outro ponto 

importante é o tradicional subgênero da rendição no gênero da pintura histórica, vista por diversas 

vezes nas Guerras Napoleônicas
17

. Faz-se então importante analisar tal gênero da pintura histórica e 

contextualizá-lo. 

 

4. OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 
 

17 
LEITE, Beatriz Westin de Cerqueira. A arte como expressão da glória: Napoleão Bonaparte. São Paulo: Altamira, 

2011. 
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Sabe-se que a veiculação de imagens sobre a guerra foi de extrema importância para o 

crescimento da litografia no país e, além disso, para o comércio de gravuras por meio das oficinas 

litográficas
18

. 

Dadas tantas questões, criam-se objetivos específicos para a nossa compreensão que no caso 

são: 

 Fazer uma análise iconográfica e iconológica da obra de Pedro Américo e contextualizá- 

la com o período da Guerra do Paraguai em sua situação histórica e artística, buscando 

compreender qual mensagem o autor quer passar; 

 Analisar os acervos do Suplemento da Semana Illustrada e outros e da Vida Fluminense, 

ambos situados na Biblioteca Nacional e compreender sua conjuntura, por que estão 

reunidas da forma em que se encontram; 

 Mostrar a litografia como uma expressão artística, indo além da visão mecanizada e 

meramente reprodutora, com importante papel na difusão da arte em todo mundo. 

 Explicitar, ao longo da redação da pesquisa, a conjuntura do cenário político, social e 

artístico, bem como compreender de que maneira se consolidava a imprensa no período 

imperial, com as novas abordagens críticas na defesa ou na oposição do regime 

monárquico. 

 

5. FONTES E METODOLOGIA 

A Rendição de Uruguayana, Pedro Américo, 1873. Litografia por Vida Fluminense Of. Litogr., (????). 

Biblioteca Nacional, Rio de Janeiro. 

 

18  
Ver mais em IPANEMA, Rogéria. Op. Cit., 2007. 
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O período que a pesquisa irá se utilizar será o da segunda metade do século XIX até seu fim, 

abrangendo assim a Guerra do Paraguai e os anos posteriores até a proclamação da República em 

1889. Na questão espacial, nossa pesquisa especifica-se nas fontes primárias: os jornais Suplemento 

da Semana Illustrada e a Vida Fluminense, ambos situados na capital da corte, o Rio de Janeiro. A 

abordagem sobre as litografias, arte considerada menor pelos artistas da Academia Imperial de 

Belas Artes, será de suma importância para o conhecimento da difusão da imagem na corte nesse 

período e seus impactos no público em geral. 

O autor  Michael  Baxandall
19  

é uma  das  referências para o desenvolvimento  desta    pesquisa. 

Como se sabe, seus estudos são voltados para a pintura na Renascença, porém buscaremos utilizar 

sua metodologia na litografia. O espaço ocupado pelas gravuras eram as páginas de periódicos e o 

mercado de gravuras, logo exposta ao público em geral. Em sua análise, Baxandall diz que uma  

obra é impactada pelas diferentes formas interpretativas de seu público e sua carga cultural, que será 

determinante na sua compreensão da obra. Sendo assim, o artista deverá se ater à sociedade e seus 

valores, devendo se apoiar também na capacidade visual de seu público. 

Como fontes serão utilizadas as próprias obras litografadas encontradas na Biblioteca Nacional, 

além de suas fichas catalográficas, artigos do período contendo críticas e citações sobre os autores e 

as obras, análise da bibliografia onde podemos encontrar diversas informações sobre o ensino 

especificamente voltado para a litografia, que fora ampliado por meio de mestres estrangeiros e 

ensinado aos brasileiros. Faz-se também importante analisar, na vasta bibliografia disponível física  

e virtualmente, os avanços da litografia, sua musealisação e sua aproximação com as artes. 

A partir das fontes encontradas na Biblioteca Nacional, pode-se dizer que a litografia de Pedro 

Américo havia sido divulgada em boletins do período e, além disso, comercializada por oficinas 

litográficas, como a própria Vida Fluminense, uma de nossas fontes. A partir das obras consultadas, 

podemos atestar que a litografia se difundia não só apenas pela imprensa, mas pelo mercado das 

gravuras, sendo amplamente divulgada a sua venda nos folhetins, onde temos como exemplo o 

Suplemento da Semana Illustrada
20

. 

Complementando a metodologia, torna-se extremamente importante a análise das fontes 

primárias e secundárias, de modo que sejam preenchidas as lacunas encontradas sobre a obra 

principal e o período em que ela foi feita. Não obstante, a comparação e investigação da iconografia 

 

19 
BAXANDALL, Michael. O olhar renascente: Pintura e experiência social na Itália da Renascença. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
20     

GUERRA   DO   PARAGUAI,   1684-1870   –   ILUSTRAÇÕES.   Guerra   do   Paraguay   [Album   de  litografias 
contemporâneas da Guerra do Paraguai, segundo os desenhos de diversos artistas e publicadas no “Suplemento da 

Semana Illustrada” e outros jornais da época] [s.n.t.] e GUERRA DO PARAGUAI, 1864-1870. Vida Fluminense Of. 

Litogr. “A Rendição de Uruguaiana”. Litogr. seg. quadro de Pedro Américo. Nº 2 dos “Quadros históricos da Guerra do 

Paraguai”. Ambos acervos se encontram sob o domínio da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 
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e iconologia das obras seria de suma importância no que tange ao estudo da constituição artística da 

temática em si, a Guerra do Paraguai e sua função na criação de uma imagem vitoriosa do Império, 

na tentativa de formular uma identidade nacional. 

O trabalho com as fontes primárias torna-se viável graças aos esforços da Divisão de 

Iconografia da Biblioteca Nacional, que nos possibilita a reprodução de tais obras para estudo 

aprofundado. Na obra de Ricardo Salles intitulada Guerra do Paraguai: memórias e imagens 

também podemos encontrar diversas dessas litografias situadas em ambos acervos estudados,  

porém, não sabemos se estão de fato reproduzidas todas as litografias, o que acabou por nos fazer 

entrar em contato com a equipe da Biblioteca Nacional. 

Ao estudarmos iconografia e iconologia, tomaremos como base o autor Erwin Panofski, que 

divide o estudo de uma obra de arte em três extratos. O primeiro é uma descrição pré-iconográfica, 

em que constitui-se o tema primário ou natural. A partir da primeira análise, podemos reconhecer os 

motivos da obra, estabelecendo os significados factuais e expressionais – a litografia baseada na 

obra somada ao conhecimento de seu contexto nos dá a entender diversos aspectos. Com base no 

primeiro extrato, podemos compreender que o objeto estudado é uma representação, uma imagem e 

a partir disso, poderemos investigar as alegorias formuladas através de um estudo iconográfico. 

No terceiro extrato, compreende-se o conteúdo da obra, o efeito de uma interpretação 

iconológica. Sua natureza essencial se dá de forma isolada, isto é, ela só pode ser o que é por conta 

das condições na qual foi feita. Porém, só conseguiremos compreender de fato o que a obra   remete 

se tivermos em conta o contexto em que foi criada. Ou seja, o estudo iconológico é algo que está na 

obra, porém não se limita a ela
21

. A visão de Panofsky dialoga diretamente com o que buscamos: 

compreender a temática, as alegorias, o que o autor busca exprimir dentro de sua criação e como 

tudo isso dialoga com o período histórico. 

O estudo da constituição das obras, somada à análise da contextualização da litografia no país, 

trará à tona novas possibilidades para a compreensão de seu papel na sociedade oitocentista e seus 

impactos na historiografia até a atualidade. Um exemplo disso é entender como a sociedade recebia 

tais informações no período cujo gravura ainda era uma novidade nos boletins, além de se firmar 

como um mercado em que também se estabeleciam relações de poder no cenário nacional. 

A partir de tais dados, poderemos assim nortear a pesquisa e encontrar o que nos objetivamos 

neste projeto. 
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21 
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As Mulheres do século XX: 

A propaganda e a publicidade como modeladores da áurea feminina no Brasil 

ANA PAULA SECHI DE OLIVEIRA STENNER  

 

 
Delimitação do tema 

 

 
O tema do projeto é analisar o marketing e as propagandas vinculadas no primeiro 

jornal destinado exclusivamente ao público feminino, do início do século XX. No trabalho em 

questão, abordaremos as "campanhas publicitárias", especificamente no Jornal das Moças, "A 

revista de maior penetração no lar”, publicado no Rio de Janeiro, mas distribuído para todo o 

país, sendo uma das poucas “revistas” de esfera nacional existente. 

Levando em consideração de que seria inviável neste momento analisar os seis anos ou 

236 edições, optamos por fazer um recorte temporal que vai de maio  de 1914, com a 

fundação do periódico, até maio de 1916, analisando especificamente todas as 49 edições 

existentes, já que não houve problemas de falhas nas séries periódicas. 

Acredito que para um trabalho de projeto a delimitação de dois anos seja suficiente e 

viável para nos dar um primeiro panorama, e de certa forma, começar a suprimir uma lacuna 

histórica. 

Nesse período de tempo já poderemos perceber em nossa pesquisa icônica,  o teor das 

propagandas: jocosas, dinâmicas ou solenes, compreendendo a linha editorial seguida pela 

revista e o que significou sua entrada no mercado. Mais notadamente, como se traduziriam as 

primeiras propagandas feitas e destinadas exclusivamente às mulheres, sendo elas nosso 

objeto de pesquisa, nosso sujeito indagador acerca dos comportamentos e visões de mundo. 

Acomodando-se perfeitamente no estereótipo de uma revista essencialmente feminina, 

preocupada com moda, conselhos de economia doméstica, contos, poemas, piadas, notícias 

do cinema, curiosidades, receitas culinárias, moldes de 
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roupas da estação, fotos da sociedade fluminense, anúncios de cosméticos, de medicamentos, 

de lojas especializadas em artigos femininos e infantis, partituras musicais, resenhas de filmes 

e sugestões de leitura, o Jornal das Moças será nossa base de problematização. 

 
Problematização 

 

 
Antes de mais nada, se faz necessária uma breve explicação sobre o conceito da palavra 

“propaganda”, e mais que isso, diferenciá-la do que conhecemos como marketing, já que muitas vezes 

estas palavras são alvo de confusões e falsas similaridades. 

A palavra inglesa marketing, advém de “market" que quer dizer mercado. Seu uso está 

diretamente ligado a planejamento, e a aplicação de seus métodos é antecessora à propaganda. 

Seu objeto de trabalho é todo o processo de vendas. 

Já a propaganda, tem por campo de trabalho encorajar o cliente a comprar um produto 

ou serviço. Seu desafio, na maioria dos casos, é fazer o encontro da empresa ou produto, até 

então desconhecidos, com seu futuro cliente. 

No caso do jornais, e mais especificamente sobre a análise das imagens nele contidas, já 

no século XIX, Numa Denis Fustel de Coulanges1 falava da riqueza das fontes visuais 

afirmando que “onde o homem passou e deixou marca de sua vida e inteligência, aí esta[ria] a 

história”. 

Os problemas que orientarão nossa pesquisa, serão a compreensão de    como 

tecnicamente eram feitos estes reclames, a qual classe social de mulheres eles se destinavam, 

quais produtos ou serviços eram ofertados, de que modo influenciavam e moldavam o 

comportamento dessas mulheres e quais assuntos mais despertavam o interesse das leitoras, 

além de fazer um paralelo traçando o período histórico pelo qual passava o Brasil, no que diz 

respeito a economia, política, religiosidade e sociedade. 

Mesmo sabendo que o jornal enfrentava um número considerável de mulheres ainda 

analfabetas e sem uma voz própria, ele se lança corajosamente para um público bem 

específico e relativamente desconsiderado até então. E sem ter esse propósito, o tablóide 

acaba por transformar as mulheres em novos agentes históricos, dando visibilidade a um 

renovado universo de sentidos e significados. 

1 Cf. LE GOFF, J. História. In:  . História e memória. Lisboa: Einaudi; Editora 

Casa da Moeda/Imprensa Nacional, 1985. p. 219. v.1. 
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Partindo de um problema e chegando à narrativa, o propósito deste projeto é entender de 

que forma o jornal, tendo como foco o marketing e a propaganda, se enquadrava 

perfeitamente no estereótipo de uma revista essencialmente feminina, reforçando o lugar da 

mulher mais abastada na estrutura social, ditando costumes e comportamentos, entendendo 

quem eram as pessoas que faziam parte da intelectualidade da época, responsável pela 

produção da imprensa periódica, que começa a se profissionalizar e a se conscientizar de seu 

poder de persuasão junto aos consumidores mais elitizados. Poder esse, pautado na força da 

narrativa, que se torna histórica e consegue ser capaz de eternizar feitos humanos, na medida 

em  que é feita exatamente no tempo segundo condições culturais e sociais particulares àquele 

tempo. No caso das propagandas, a narrativa contida nelas se torna um elemento poderoso de 

convencimento das leitoras, já que o uso de imagens ainda era feito de forma muito ingênua  e 

modesta. 

A exemplo do que podemos ver abaixo na figura 1, várias indagações nos vêm à mente: 

como que em um só anúncio podemos ter reunidos texto, imagem, técnica, visões de mundo e 

construções de imaginários? Como seus componentes, formato, papel, letra, ilustrações e 

tiragem, podem nos levar a pensar em toda uma carga de historicidade talvez presente até os 

dias de hoje no que diz respeito a certos comportamentos feministas e machistas de nossa 

sociedade, baseados em normas de gênero. De que maneira um anúncio “cheio de boas 

intenções", pode ferir a autonomia e integridade do corpo feminino, fazendo alusões que 

beiram o grotesco no que diz respeito à aparência física das mulheres? Como eram feitas e 

quais objetivos escusos estavam presentes nas propagandas voltadas para a saúde da família, 

que prometiam curas milagrosas, colocando os remédios como grandes salvadores de todos os 

males? Quais aspectos estéticos as mulheres mais queriam valorizar ou esconder? E por que? 

 

Figura 1 - Propaganda do Creme Dental Kolynos 
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Fonte: Jornal das Moças, dezembro de 1915, edição nº 39 

 

 

Ao longo de toda a análise pretenderemos mostrar também como eram feitas as 

propagandas voltadas para o mercado da moda, que norteavam o que se deveria usar e de 

onde vinham as influências que ditavam o que ou não vestir. Como as mulheres 

contraditoriamente tinham que estar de acordo com um padrão de vestimenta austero, 

requintado e nada confortável, mesmo tendo seu papel centrado nos cuidados para com a casa, 

o marido e os filhos, constituindo um modelo comportamental de elegância ociosa? A imagem 

a seguir, também retirada do periódico, ilustra um pouco do que foi dito acima. 

 
Figura 2 - Propaganda de fábrica de chapéus 

 
 

Fonte: Jornal das Moças, março de 1915, edição nº 21 

 

 
Desse modo, somando-se todos os questionamentos acima e seus desmembramentos, 

fica aberta a janela para pensarmos em um caminho de mão dupla, onde as mulheres eram não 

apenas donas de casa tendo suas vidas direcionadas pelos maridos, mas também, passam a 

deixar suas marcas na imprensa, de diferentes maneiras, tornando-se verdadeiros agentes 

históricos, mesmo que esta imprensa ainda fosse mediada e controlada por homens. 

 
Justificativa 

 

 
Um dos objetivos dos jornais, talvez não de maneira tão explícita, é “documentar” 

o passado por meios diversos, que vão do textual, à iconografia, além do extratextual, sendo 

que no caso específico das propagandas, o que importa é a 



18 

 

sua segmentação, o perfil dos proprietários e de seus leitores. Assim, os periódicos de maneira 

lúdica e com uma leitura fácil, se tornam uma fonte envolvente de reconstrução do passado. 

A história da propaganda em jornais no Brasil tem início com a vinda da família real 

portuguesa, em meados de 1808, como descreve Martins: 

 

“Os mais antigos anúncios, com intenção de divulgar algum produto ou serviço, 

surgiram na Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal, aqui fundado, bissemanário 

que se transformou no Diário Fluminense e posteriormente no Diário Oficial.” 

(MARTINS, J. S. 1997:24). 

 

Especificamente no meu caso, este projeto se torna importante, na medida em que reune 

dois campos de trabalho pelos quais muito me interesso. Me inspirando  na perspectiva da 

interdisciplinaridade, tão defendida por Peter Burke e sendo formada em administração com 

pós graduação em marketing, além de estar no momento fazendo o curso de história, vi nessa 

análise uma oportunidade de  associar meus conhecimentos, escrevendo sobre esse tempo 

pretérito com um olhar voltado para as incipientes consumidoras do início do século XX. E 

além disso, o projeto em questão, por se tratar de algo original e ainda inédito, tem muito a 

acrescentar ao estudo da História na medida em que ainda não foi tratado através desse viés, 

que engloba concomitantemente aspectos de gênero, sociedade, marketing, consumo e 

comportamento, não esquecendo que um mesmo fenômeno pode ser investigado sob 

diferentes enfoques. Assim, tal material de pesquisa não pode correr o risco de ficar perdido e 

esquecido, por isso, se torna tão importante  que seja estudado, escrito e partilhado, já que em 

certa medida, pode ter sido o estimulador de uma nova identidade feminina. 

Aqui não cabe escrever sobre uma história global, já que esta se mostraria incapaz de 

associar num todo os diversos níveis da totalidade social. A ideia aqui é escrever sobre uma 

história social instalada num espaço particular, o universo feminino, com todos os seus 

desdobramentos e mudanças de mentalidade, apropriando-se de um novo horizonte de 

possibilidades para o trabalho de pesquisa histórica, relacionando-a com as demais ciências 

humanas, sendo menos imperialista e mais aberta a verdadeiros diálogos. 
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No livro Testemunha Ocular: história e imagem, livro que tem sua base voltada ao 

método, Peter Burke dá crédito à “evolução” das imagens das mulheres em diferentes 

sociedades, mostrando como historiadores sociais utilizaram-nas para documentar a história 

da mulher. Segundo o autor, “é um lugar-comum da história das mulheres que freqüentemente 

teve de ser escrita a contrapelo das fontes, especialmente as fontes de arquivos, criadas pelos 

homens e expressando os interesses masculinos” (2004, p. 133). 

Escrever sobre a história dos primeiros anúncios publicitários produzidos 

especificamente para as mulheres, é tornar o passado visível e significativo. 

Valorizar os veículos de comunicação, tomando-os como exemplo positivo    de 

memória histórica, e notadamente as peças de propagandas e publicidade, pode- nos conduzir 

a outras características da imprensa da época, que era predominantemente masculina. 

É sabido que a história da imprensa vem sendo feita admiravelmente por vários 

historiadores e até por profissionais da imprensa, deixando de terem aspectos meramente 

descritivos, tendo em vista o grande número de títulos à disposição dos interessados. 

Principalmente a partir de 1970, estudiosos de diversas áreas contribuíram com trabalhos 

sobre o periodismo brasileiro, ampliando o campo de análise e enriquecendo a bibliografia 

disponível. Neste momento, o uso de imagens como fonte de trabalho entre os historiadores 

passou a ser uma tendência, através da “Nova História Cultural", que deixou de lado as 

concepções marxistas. 

Mas faltam análises historiográficas críticas que lidem com as imagens, tendo como 

foco especificamente os reclames voltados para o público feminino, já que a meu ver os 

historiadores, em sua maioria, preferem trabalhar com textos e fatos. 

Contendo uma linguagem mais pessoal e de fácil leitura, o Jornal das Moças, que no 

período de maio de 1914 a junho de 1916 teve periodicidade quinzenal, passando depois para 

semanal, apresenta a mulher na incomum, e até então nunca vista, posição de consumidora, 

informada sobre os novos produtos e sendo estimulada à comprá-los. 

Sua tipologia de notícias mais frequentes, em nada estava relacionado a política, 

economia ou ocorrências policiais. Os assuntos mais abordados estavam ligados  a  temática  

de  maior  interesse  feminino  na  época,  que  eram:    trabalho 
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manuais, saúde, moda, beleza, culinária, eventos sociais, literatura, música,  afazeres 

domésticos, comportamento e entretenimento infantil. 

Quanto a mim, interesso-me pelo o quê as imagens e textos não evocam de imediato nas 

pessoas. Ultrapassando a simples análise pictórica do passado, que as vezes pode nos levar a 

construções superficiais. As imagens contidas nos anúncios do tablóide propagavam valores 

culturais através de um veículo barato e de fácil consumo. 

Esse trabalho se presta a escrever sobre um passado pautado nos reais objetivos 

presentes nos reclames, ou seja, mostrar como se dava sua produção e como seu objetivo, o de 

gerar lucro, era alcançado, mesmo construindo um modelo artificial de nação, na medida em 

que buscava inspirações européias de hábitos e costumes, permeados por relações capitalistas 

potencializadas pelos recursos da propaganda e da publicidade. 

Tenho especial curiosidade em saber quais produtos e serviços eram rentáveis naquele 

momento, como procuravam “suprimir a lacuna” do mercado e entender as expectativas e 

interesses das mulheres, colocadas pela primeira vez na posição de consumidoras, sendo que 

os jornais se prestavam ao papel de simplesmente reproduzir aquilo que os leitores queriam 

ler. 

Meu projeto se justifica singularmente na medida em que analisa o primeiro jornal do 

país, com circulação nacional e número relevante de leitoras. Voltado para o público 

feminino, o Jornal das Moças passou a se figurar entre os periódicos mais vendidos deste 

segmento, sendo este fato alcançado e explicado devido a sua maior qualidade visual. 

É claro que o jornal ainda está muito distante de ser um “grito" feminista já que não 

prega em suas páginas e em seus anúncios direitos equânimes entre os sexos, ou pretende dar 

empoderamento às mulheres, ou ainda, libertá-las das opressões patriarcais, mas ele já se 

apresenta como o expoente de um novo posicionamento  do mercado editorial em relação ao 

papel da mulher na família e principalmente na sociedade de consumo de massa. 

 
Objetivo 
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O principal foco ao desenvolver este projeto, é perceber como de certa forma estas 

propagandas estavam a serviço da reprodução do sistema machista e preconceituoso, na 

medida em que eram produzidas na maioria dos casos por homens e que tinham 

aparentemente o objetivo de manter as mulheres atreladas à mentalidade de alcançar a 

perfeição, se interessando em tudo que as pudesse transformar em exímia dona de casa, mãe 

exemplar, mulher elegante e esposa devotada, já que o trabalho assalariado feminino e sua 

relativa independência somente iriam tomar corpo a partir da Segunda Guerra Mundial. 

Através destes anúncios poderemos formular questões e identificar um modelo social 

feminino, suas representações e sua educação. Poderemos perceber também a elaboração de 

um ideário comportamental vendido pelo jornal, destinado a uma classe feminina, branca, de 

classe média alta, semi alfabetizada e bem diferente da grande parte constitutiva da 

população, formada por homens, analfabetos, negros, mestiços e pobres. 

Tomando das palavras de Marc Bloch, “os documentos não falam, senão quando 

sabemos interrogá-los” (2004, p. 79), meu foco historiográfico tentará mostrar como eram 

feitos estes reclames, para quem especificamente eram feitos, quais produtos e serviços eram 

ofertados e a importância que a população feminina dava a certos aspectos singulares de sua 

própria aparência. 

No  trabalho  em  questão,  o  objetivo  será  o  de  compreender  e  analisar  as 

"campanhas publicitárias" realizadas no início do século XX, especificamente no Jornal das 

Moças, tendo como finalidade discutir até que ponto a revista acompanhava, e algumas vezes 

ditava, as alterações nos arquétipos de comportamentos pelos quais passava o Brasil. Teremos 

aqui a possibilidade de perceber o mundo feminino no decorrer da análise das experiências 

passadas, resignificando-as agora segundo novas concepções. 

Se utilizando dos novos recursos das artes gráficas, poderemos mostrar como os 

anúncios deste jornal ganham maior qualidade visual, mesmo sendo produzidos em preto e 

branco, durante todo o período analisado, abrindo mão e não empregando do recurso da 

impressão em cores já surgida em 1907. 

O  que  se  pretende  com  essa  pesquisa  é  discutir  como  cada  tipo  de 

propaganda voltada para o público feminino era pensada de maneira a seduzir as leitoras,  

com  anúncios  cada  vez  mais  elaborados,  luxuosos,  charmosos,     com 
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conteúdo de fácil leitura e mensagens aliciadoras, desafiando e criando no mercado a 

necessidade de novos profissionais técnicos especializados em pintura, desenho, caricaturas e 

litografia, conseguindo atingir com agilidade e eficiência um número cada vez maior de 

leitoras, e principalmente, de consumidoras. Estes profissionais acabam por encontrar um 

novo campo de trabalho, a publicidade, e passam a se tornar muito importantes e valorizados 

na medida em que atraem novos anunciantes, aumentando a tiragem das revistas. 

 

Metodologia e fontes 

 

 

Passando por períodos históricos distintos, tanto em aspectos econômicos, quanto a 

aspectos sociais e religiosos, e sem conter um posicionamento político claro ou alguém que 

financiasse a revista, o Jornal das Moças, na maioria das vezes, não refletiu tais 

acontecimentos em suas páginas. 

A metodologia de pesquisa a ser aplicada, ou seja, os recursos de análise e os métodos 

que serão empregados não envolverão levantamento de campo, questionários ou entrevistas. 

Nossa metodologia será baseada na interpretação das ilustrações a partir da decomposição das 

imagens e posterior reconstrução de seus percursos no tempo e no espaço, chegando ao que 

Erwin Panofsky chama de “síntese recriativa”. 

Analisando o periódico, podemos colocar a imprensa e as imagens a ela associadas 

como importante fonte válida de pesquisa e evidência histórica, possibilitando-nos reconstruir 

hábitos e costumes do passado através de seus registros, sem esquecermos de levar em conta 

as condições de sua produção, de sua negociação e as naturezas dos capitais nele envolvidos e 

investidos, afim de  não nos enganarmos se o investigarmos de forma descontextualizada, 

caindo em  um engodo, em uma análise distorcida ou ilusória. 

Nossa principal fonte primária de investigação e análise para a compreensão  de nosso 

objeto de pesquisa, será a leitura do jornal, já totalmente digitalizado e disponibilizado na 

hemeroteca digital através do link: 

http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=111031&pesq= 

http://memoria.bn.br/DocReader/docmulti.aspx?bib=111031&amp;pesq
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Além de contar com alguns autores que nos darão um suporte teórico básico para 

reflexão, como Peter Burke, Marc Bloch, Erwin Panofsky, Eni Puccinelli Orlandi, José de 

Souza Martins, entre outros. 
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RESUMO: 

 

 

O presente artigo busca abordar algumas das possíveis estratégias de resistência 

escrava através de mecanismos de negociação existentes no contexto da sociedade colonial 

mineira no século XVIII. Objetiva-se compreender a atuação dos escravos enquanto agentes 

históricos que também recorrem às esferas legais como forma de resistência. 

 

Posto isto, torna-se possível diversificar a historiografia da resistência escrava, 

inserindo novas perspectivas acerca dos mecanismos de negociação presentes nesta sociedade, 

minimizadas por parte da historiografia tradicional. 

 

Os documentos do século XVIII encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino de 

Lisboa referentes à Capitania de Minas Gerais constituem a principal fonte em que este artigo 

baseia-se, tendo como ênfase o requerimento enviado para o Conselho Ultramarino pelo 

escravo Francisco Cipriano em que interpela: '' [...] pedindo para que o ouvidor daquela 

Comarca conheça com imparcialidade as crueldades praticadas contra ele (...) a fim de 

recorrer na causa da liberdade '' (AHU_ACL_CU_011, Cx. 162, D. 12170). 

 

Portanto, este requerimento bem como outros documentos, enfatizam as possibilidades 

legais as quais alguns escravos recorriam, e apesar de utilizada por uma pequena parcela dos 

mesmos, configura-se como uma rica fonte histórica e historiográfica, que evidência a 

complexidade das relações sociais que se davam no contexto do século XVIII nas Minas 

Gerais. 

 

1) DISCUSSÃO HISTORIOGRÁFICA 

Na narrativa que compõe “A constituição do Império Português. In: O Antigo Regime 

nos  trópicos”,  o  historiador  António  Manuel  Hespanha  traz  um  novo  conceito  sobre    a 

1
Graduandos  em História da UFJF. 
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monarquia portuguesa, agora caracterizada como uma monarquia corporativa, já que na 

prática o poder não era centralizado, absoluto. 

 

O que resultou foi um conceito novo de monarquia portuguesa (pelo menos até 

meados do séc. XVIII), agora caracterizada como uma monarquia corporativa em 

que: o poder real partilhava o espaço político com poderes de maior ou menor 

hierarquia; o direito legislativo da Coroa era limitado e enquadrado pela doutrina 

jurídica (iuscommune) e pelos usos e práticas jurídicos locais; os deveres políticos 

cediam perante os deveres morais (graça, piedade, misericórdia, gratidão) ou 

afetivos, decorrentes de laços de amizade, institucionalizados em redes de amigos e 

de clientes; os oficiais régios gozavam de uma porção muito alargada dos seus 

direitos e atribuições, podendo fazê-los valer mesmo em confronto com o rei e 

tendendo, por isso, a minar e expropriar o poder real (HESPANHA; ANTÓNIO 

MANUEL, 2001, p.166, grifo do autor). 

 

 

Em relação a tese de “um projeto colonial”, supostamente elaborado pela metrópole, a 

historiografia mais recente aponta para a inexistência de um modelo ou estratégia geral para a 

expansão portuguesa, faltava um estatuto unificado da população colonial e as instituições 

políticas nativas eram com frequencias preservadas, como instâncias de mediação com o  

poder português. Era inexistente no caso brasileiro, por exemplo, um código de leis que 

regulamenta o regime escravo, devido a sua naturalização na sociedade, como vai ser 

trabalhado pela historiadora Hebe Mattos. 

 

Esta heterogeneidade do estatuto político dos vassalos (...) criou uma pluralidade de 

tipos de laços políticos. Assim, nem a Coroa, nem seus delegados podiam 

estabelecer normas uniformes ou ultrapassar as autoridades nativas reconhecidas por 

tratado (...) a heterogeneidade de laços políticos impedia o estabelecimento de uma 

regra uniforme de governo, ao mesmo tempo que criava limites ao poder da Coroa 

ou dos seus delegados (HESPANHA; ANTÓNIO MANUEL, 2001, p.172, grifo do 

autor). 

 

 

Desta maneira, não devemos minimizar o alcance do Estado português na Colônia, 

mas, devemos enxergar que a eficácia e o raio de ação governamental foram frequentemente 

exagerados, por parte da historiografia tradicional, como nas obras “Formação do Brasil 

Contemporâneo” de Caio Prado Júnior e “Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema 

Colonial” de Fernando Novais, balanços historiográficos já apontam que o governo e as 
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localidades precisavam dessa colaboração mútua, havia uma densa rede de relações entre o 

poder local e o poder central. 

 

Uma crescente concentração de poderes num centro cada vez mais reduzido e, ao 

mesmo tempo, uma dependência deste centro em relação às forças periféricas resume o 

paradoxo que é o “absolutismo”. É essa trama de relações, essa simultaneidade de avanços e 

limites que no fim das contas, é correto chamar de Estado Moderno. 

 

O grande paradoxo do absolutismo nasce do seguinte: uma crescente concentração 

de poderes num centro cada vez mais reduzido e, ao mesmo tempo, uma 

dependência deste centro em relação a forças sociais periféricas (PUJOL; XAVIER 

GIL, 1991, p.130, grifo do autor). 

 

Diante da contribuição das obras de Hespanha para a historiografia do Brasil 

oitocentista, acreditamos ser essencial entendermos a sua tese de monarquia corporativista e 

da economia do dom, para assim compreendermos a escravidão no Brasil colonial como 

continuaremos a desenvolver ao longo do presente artigo. 

 

Hebe Mattos publicou diversos livros e artigos acerca da história social do Brasil 

oitocentista, entre eles o artigo denominado de"A escravidão moderna nos quadros do Império 

português: o Antigo Regime em perspectiva atlântica" que está inserido na obra "O Antigo 

Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa- séculos XVI- XVIII", e que em muito 

contribuiu no decorrer de nosso trabalho. 

 

No referido artigo, a historiadora busca compreender os motivos do surgimento da 

escravidão no Brasil colonial e como a sociedade legitimava e naturalizava as desigualdades 

sociais, tanto no campo da estrutura como da superestrutura, já que se tinha no imaginário da 

época a concepção de que a sociedade era inevitavelmente desigual e hierarquizada. 

 

Logo, a percepção de organização social estaria em consonância com as necessidades 

de uma organização corporativista do Império Português, o que propiciou a inserção, 

consolidação e a naturalização do sistema escravista na sociedade brasileira. 

Fundada em relações de poder construídas costumeiramente na expansão portuguesa 

na África, a escravidão se naturalizava integrando-se à concepção corporativa da 
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sociedade. Nenhuma legislação portuguesa instituía a escravidão, mas sua existência 

como condição naturalizada esteve presente nos mais diversos corpos legislativos do 

Império português (MATTOS, 2001, p.146). 

 

Hebe Mattos desconstrói parte da historiografia tradicional que segundo ela não 

atentava para a existência de um mercado de cativos na África e para as novas categorias 

sociais hierarquizadas enquanto resultado dos forros e seus descendentes, e principalmente ela 

chama atenção para o fato de que existia hierarquias proto-raciais específicas no seio da 

sociedade escravista no período colonial. 

 

Assim, concluímos que é de grande relevância para nosso trabalho considerar a 

concepção desenvolvida e defendida pela referida historiadora, uma vez que evidencia a 

necessidade de um reconhecimento social do escravo quando o mesmo alcançava a liberdade; 

o que nos permite problematizar a relação existente entre as formas de resistência e a 

legitimidade social. 

 

 
2) COMUNICAÇÃO POLÍTICA E NEGOCIAÇÕES 

 

 

O entendimento da dinâmica e lógica da sociedade brasileira colonial demanda 

compreender o efetivo funcionamento da sociedade de Antigo Regime que se constituiu em 

Portugal e que, em grande medida, foi transplantada para seu domínios. Neste sentido, a 

historiografia recente vem demonstrando uma nova visão sobre como este Império se 

estruturava, a partir de um sistema corporativo. 

 

O Império Ultramarino português não se constituiu em uma monarquia de mando e 

poder absoluto, ao contrário, novos estudos estão trabalhando cada vez mais sob a ótica de um 

Império descentralizado, com amplas esferas de autonomias e poderes locais, que se 

conectavam ao centro da monarquia através de redes de comunicação política, das quais o 

principal meio de conexão se dava através da atuação das Câmaras Municipais. 

 

As Câmaras atuavam no sentido de ordenar e administrar a sociedade local,  

permitindo a governabilidade do Império. Elas governavam e faziam chegar às diferentes 

localidades do Império aquilo que era definido pela Cora, sendo assim um importante canal de 

comunicação, como destaca a historiadora Maria Fernanda Bicalho: 
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As câmaras se constituíram nos pilares da sociedade colonial portuguesa desde o 

Maranhão até Macau, pois garantiam uma continuidade que governadores, bispos e 

magistrados passageiros não podiam assegurar (BICALHO, 2001, p.191). 

 
 

Neste contexto, podemos atribuir as Câmaras Municipais diversificadas 

funções e mecanismos como: o desempenho de taxações, administração de fundos, denúncia 

de crimes, atividades ligadas a polícia e higiene públicas, eleição de funcionários da 

administração, dentre outras funções responsável por garantir a boa governabilidade local. 

Ademais: 

 

Ficava a seu cargo governar e fazer chegar as diferentes localidades aquilo que era 

definido pela Coroa. Desse modo, a ela cabia o papel de ser o canal de comunicação 

entre as partes do reino. (TEIXEIRA, 2015, p. 34). 

 
 

No que se refere a administração local, as Câmaras também se destacavam enquanto 

principal canal pelo qual se garantiam e exerciam os interesses da Coroa, bem como o meio a 

partir do qual buscava se transplantar a estrutura social do Império Português. Acima de tudo, 

nos interessa enfatizar o importante papel das Câmaras enquanto meio essencial de 

comunicação política entre os territórios conquistados e o Reino. Por conseguinte, as mesmas 

assumiam um papel de grande relevância em uma sociedade marcada pela negociação entre 

suseranos e vassalos. 

 

Os cargos das Câmaras eram preenchidos pelas elites locais, através dos quais 

adquiriam prestígio e privilégios, tornando-se verdadeiros cidadãos do Império. Através do 

exercício desses cargos, as elites locais reforçavam seus laços de pertença e fidelidade à 

Coroa, recebendo títulos e mercês de acordo com seus bons serviços prestados, dentro de uma 

lógica de negociação que a historiografia denomina como economia moral do dom: 

 
O ato régio de conferir honras e privilégios tem sido analisado pela historiografia 

como elemento instituidor de uma „economia moral do dom‟, de acordo com a qual 

aqueles beneficiados passariam a estar ligados ao monarca por uma rede baseada em 

relações assimétricas de troca de favores e serviços (BICALHO, 2001, p. 206). 
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Tal prática foi amplamente utilizada nas monarquias europeias de Antigo Regime, e 

permite compreender a importância da lógica de “negociação” no interior destas sociedades. 

 

Portanto, esta lógica de negociação pautava-se um compromisso assumido entre rei e 

seus súditos, por intermédio dos órgãos de representação, ou seja, das Câmaras. Destarte, esta 

perspectiva de economia moral do dom deve ser pensada dentro de um âmbito de interlocução 

entre o centro e a periferia, formando cadeias de negociação e redes de poder,que 

hierarquizavam a sociedade e garantiam a governabilidade e coesão do Império a partir das 

Câmaras. 

 

Dentro desta perspectiva de uma sociedade pautada em redes de negociação, vários 

historiadores têm-se dedicado a analisar as formas como setores subalternos poderiam se 

inserir nesse sistema, tanto da perspectiva de redes de negociação internas entre dominadores 

e dominados, quanto do acesso a mecanismos de comunicação política.Neste sentido, esta 

questão será problematizada no presente artigo a partir de uma carta enviada ao Conselho 

Ultramarino a partir da Câmara de São João Del Rei, no ano de 1802, aonde um escravo, de 

nome Francisco, pede por sua liberdade mediante a acusação de maus tratados do seu senhor, 

contra ele e outros escravos. 

 

Todavia, alguns fatores devem ser expostos para melhor compreender a questão da 

existência, ou não, de alguma forma de direito para os escravos. Primeiramente, destaca-se 

que não existia legislação regulando a instituição escrava, o que deriva do fato de que a Lei no 

Antigo Regime herdava a noção romana de que a Casa, ou seja, o domínio particular do 

Patresfamilias, dizia respeito somente ao dito chefe de família, com o poder público não 

interferindo na administração da Casa. Dentro dessa Instituição, os escravos eram concebidos 

como elementos da Casa, sujeitos apenas aos mandos do chefe de família, como explica 

Hespanha: 

 

Por cima disto, o sistema corporativo construíra toda uma moldura de autonomia 

jurídica e governativa da „casa‟, da qual os escravos faziam parte, juntamente com 

outros membros da família. Para a sociedade corporativa, os escravos eram um 

elemento da casa, da família, e não, a bem dizer, um elemento da polis, da 

respublica, do Estado (HESPANHA, 2007, p. 65). 
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Além disso, o direito era fortemente baseado nas virtudes cristãs, das quais derivavam 

diversos de seus mecanismos de funcionamento: 

 
Da piedade familiar surgiam o deveres e direitos jurídicos (dominicapotestas) dos 

patresfamilias em relação aos seus familiares e dependentes, incluindo os escravos. 

Da gratia (ou liberalitas, caritas) surgia a mercê (ou beneficium), eventualmente o 

direito à mercê. Da misericórdia surgia o perdão, eventualmente o direito o perdão 

(HESPANHA, 2007, p. 59). 

 
 

Por fim, cabe ressaltar que, não obstante a enorme produção legislativa escrita, grande 

parte dessas leis constituía letra morta, sendo o direito praticado o chamado direito comum. 

Nesse sentido, o direito local se impunha ao geral, a tradição e o costume contavam com 

grande peso nas decisões jurídicas, e uma grande flexibilidade marcava a prática do direito, 

com as particularidades de cada caso pesando mais do que as regras legais em si. 

 

3) FORMAS MENOS USUAIS DE RESISTÊNCIA 

 
A historiografia recente vem propiciando uma abordagem que direciona um maior 

conhecimento acerca do sistema escravista colonial e de suas lógicas de funcionamento. Deste 

modo, no tocante ao estudo dos senhores e escravos que mostrava-se limitado e incapaz de 

compreender mais profundamente a relação sobretudo social estabelecida entre os senhores e 

seus escravos,as estratégias desenvolvidas por estes segmentos tornaram-se importantes 

objetos de pesquisa dos historiadores mais recentes. 

 

Torna-se então essencial entender esta relação, manifestada de diversas maneiras, os 

senhores objetivando preservar o regime escravista, e os escravos no sentido de desenvolver 

maneiras alternativas de sobrevivência e atuação no cativeiro. 

 

Desta maneira, para além das formas de resistência escravas mais conhecidas, como o 

quilombo, o suicídio, as revoltas coletivas e o assassinato dos feitores e senhores, a 

historiografia recente ao ampliar os horizontes da pesquisa histórica tem se dedicado a 

conhecer e, sobretudo compreender melhor a existência e a eficácia de outras formas de 

resistência como os casamentos, os compadrios e as vias legais , que apesar de não serem as 

mais utilizadas, nos permitem repensar o papel da resistência negra e as variáveis assumidas 

pelo escravo em seu cotidiano mediante a dominação senhorial. 
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O estabelecimento de laços através da instituição do matrimônio e do batismo, 

conhecido como compadrio ou apadrinhamento, como aponta o historiador Robert Slenes , 

estes sacramentos reforçavam uma espécie de hierarquização e tensão entre os próprios 

escravos, já que a formação da família cativa e suas relações - por vezes desenvolvidas 

também com homens livres - possibilitavam a abertura de brechas relativas ao controle 

senhorial. Assim sendo, os compadrio e os casamentos relatados em diversas fontes 

documentais, revelam que alguns escravos conseguiram se articular e se inserir em distintas 

redes de sociabilidades e solidariedades, que podem ser entendidas enquanto meios de 

resistência e sobrevivência a realidade escravista. 

 

3.1) VIA LEGAL ENQUANTO FORMA DE RESISTÊNCIA E NEGOCIAÇÃO 

 

 

A análise da via legal enquanto objeto de pesquisa histórica vem ganhando cada vez 

mais espaço, uma vez que suscita várias problemáticas acerca das especificidades e 

contradições do sistema escravista consolidado no Brasil. Neste aspecto, ao trabalharmos com 

a carta de um escravo que se direciona ao Conselho Ultramarino,torna-se possível perceber os 

escravos enquanto sujeitos históricos ativos que também usavam -mesmo que em menor 

medida- formas diferenciadas de resistência. 

 

É importante salientar também que a partir da segunda metade do século XVIII, uma 

série de fatores contribuíram para o crescimento de casos de escravos que utilizavam os 

mecanismos legais enquanto forma de alcançar sua liberdade, o que configurava-se também 

como forma de resistência. A disseminação das ideias iluministas do interior da sociedade 

colonial brasileira e a promulgação das leis pombalinas que determinavam a libertação de 

filhos e netos de escravos em Portugal, favoreceram esta realidade. Assim: 

(...) os crioulos e os pardos, cientes de sua expressividade numérica e do poder de 

barganha de que gozavam para pressionar as autoridades, passaram a encaminhar os 

temas da abolição das restrições “raciais” para a ocupação de assentos nos 

Conselhos Municipais e nas Ordens Terceiras, da valorização dos vassalos 

“nacionais do domínio” (isto é, nascidos na América) e da não extensão das medidas 

relativas à liberdade de cativos no Reino para a Conquista (SILVEIRA, 2008, p. 

137). 
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Posto isto, a historiografia atual nos mostra que a partir da segunda metade do século 

XVIII alguns escravos passaram a recorrer diretamente ao Conselho Ultramarino através de 

petições e requerimentos, interpelando e negociando em favor de sua alforria. Além disso, 

torna-se claro que existia um âmbito que mostrava-se disponível a legitimação de pedidos e 

reivindicações, o que revela também o acesso e o conhecimento da organização jurídica do 

período por parte dos escravos. 

 

3.1) A CARTA 

 

 

A carta em questão relata a tentativa do escravo Francisco Cipriano de alcançar a 

liberdade perante a acusação de maus tratos e abusos de seu senhor Antonio Caetano de 

Almeida Vilas Boas. Tal argumentação se insere no âmbito legal e demonstra uma 

possibilidade alternativa de sobrevivência e resistência ao contexto de excessos e violência 

que caracterizavam o cativeiro. 

 

A relação desenvolvida com seu senhor foi assim manifestada pelo escravo: 

 

 
"[...]apesar de ter servido com obediência e fidelidade a mais de vinte anos ao seu 

senhor este anteparando satisfação de seu gênio cruel e violento aos sentimentos da 

natureza e clamores da razão, trata ao suplicante e aos mais escravos com estranha 

tirania, praticando severos e desumanos castigos de sorte e repetidas e frequentes 

vezes tem conservado ao suplicante pelo longo tempo de seis meses em cárcere 

carregado de ferro, precedendo, e acumulando certas crueldades [...]." 

 
 

Classificada na esfera jurídica enquanto um requerimento,esta carta foi enviada ao 

Conselho Ultramarino no mês de abril de 1802. O escravo reclamava que seu pedido de 

alforria fosse então sujeitado a decisão real: 

 

''[...] se dignasse mandar conhecer pelo ouvidor da comarca de São João Del Rei das 

sevícias praticadas com o suplicante, interpondo a sua informação sobre a verdade 

do que alega, para que em tal caso Vossa Alteza Real se dignasse mandar conceder 

sua liberdade pelo mesmo Conselho [...] ". 

 
 

Além disso ,  pelo fato de seu senhor desempenhar a função de vigário colado da  

Igreja de Nossa Senhora do Pilar da vila de São João Del Rei , Cipriano mostra que o  mesmo 
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procedia de modo contrário e ofensivo "[...]as saudáveis máximas do cristianismo e deveres  

de brandura e caridade [...]" uma vez que,  enquanto pertencente a um ministério religioso,  

seu senhor deveria instruir e agir conforme a doutrina , dando" [...] exemplos a todos os fiéis  

e particularmente aos fregueses, famílias e domésticos [...]". 

 

Torna-se primordial enfatizar que tais pedidos adquiriam um status de legitimidade 

mediante as autoridades e a legislação local, apesar da inexistência de um código específico 

que ordenava a instituição escravista no Brasil, o que em certa medida garantia as brechas 

necessárias para possibilitar o resultado almejado com as ações de liberdade (CHALHOUB, 

1990). 

 

De acordo com historiador Russell-Wood, as escassas chances de obtenção de um 

parecer favorável no âmbito da justiça local, determinaram a possibilidade de certos escravos 

recorrerem em causa de sua liberdade diretamente ao soberano. Os africanos e indivíduos de 

origem africana entendia que havia uma espécie de “contrato social” entre o soberano e os 

vassalos, ou seja, percebiam o monarca como um “árbitro imparcial na justiça”. 

Consequentemente, alguns indivíduos pertencentes a esses segmentos sociais teriam recorrido 

diretamente ao monarca diante da dificuldade de serem ouvidos na periferia do império 

(RUSSELL-WOOD, 1995, p. 216). 

 

Cipriano reforça no desenrolar da carta que estaria pedindo diretamente ao monarca  

em decorrência de uma resposta negativa que o mesmo teve na esfera local que teria frustrado 

" [...] todas as esperanças que tinha de obter a sua liberdade, que pelas leis de vossa alteza real 

lhe é devida [...]”, argumentando assim, que devido a tamanha severidade praticada pelo 

vigário ele foi obrigado a " [...] abrigar-se junto do trono de Vossa Alteza Real cheio de 

confiança na real clemência [...]". 

 

Assim, reafirma que necessita da graça régia "[...]não só em razão de sua pobreza tão 

inerente a sua infeliz condição de cativo, mas por ter de lutar com tanta desproporção de 

forças com o vigário [...]" 

 

Entretanto, apesar de não haver uma legislação própria que regulava a escravidão, em 

muitos trechos da carta constatamos um grau de conhecimento do direito jurídico por parte do 

escravo acerca de alguns assuntos como por exemplo a pena dada aos praticantes de cárcere 
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privado e algumas leis vinculadas ao costume e aplicadas no que se referia a castigos 

rigorosos, considerados como repugnantes " [...] as sábias leis desta Monarquia, as quais 

tolerando cativeiro nos domínios ultramarinos guardam os efeitos do poder dominical, 

proibindo aos senhores com severas penas o uso de cárcere privado [...] ". 

 

Estas penas segundo Cipriano deveriam ser reguladas "[...] pela atividade pública, a 

fim de evitar a injustiça e o abuso de Direito; e como nos termos das referidas leis " o  

emprego de maus -tratos induzia"[...] necessariamente a perda do domínio da parte dos 

senhores”,constituindo um "dos legítimos modos pelos quais os escravos adquirem a sua 

liberdade [...]". 

 

Devido a forma como a carta foi escrita e ao analisarmos a assinatura de Francisco, é 

possível levantar a hipótese de que o mesmo sabia ler e escrever e que talvez tenha recebido 

auxílio de algum doutor em direito na elaboração deste documento. 

 

Este requerimento foi remetido novamente para o Brasil pelos procuradores do 

Conselho Ultramarino, que atribuíram ao reverendo bispo de Mariana e ao ouvidor da 

Comarca a investigação de tais denúncias, cujo veredicto deveria ser posteriormente 

comunicado ao Conselho. Contudo após este encaminhamento, não tivemos acesso a 

conclusão deste requerimento e se Cipriano conseguiu sua alforria. 

 

Porém, apesar do não conhecimento da conclusão deste caso, podemos reforçar a 

existência de uma complexa rede de comunicação e negociação política e social no interior do 

Império, em que a administração local se mostrava fundamental para o efetivo funcionamento 

do universo colonial português. 

 

CONCLUSÃO: 

 

 

A historiografia recente vem nos mostrando, que principalmente a partir do final do 

século XVIII, a resistência escrava  ao cativeiro passou a adotar diversificados mecanismos  

de atuação e sobrevivência à dominação senhorial, o que refuta a concepção tecida pela 

historiografia tradicional que elenca ao escravo uma posição passiva e alheia a sociedade que 

lhe cercava. 
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Deste modo, os escravos através de insurreições individuais ou coletivas, lícitas ou 

ilícitas, assumiam os riscos e atuavam como sujeitos ativos e protagonistas dos rumos que 

poderiam tomar as suas próprias histórias(SÁ,2011, p.3). 

 

Enfim, vale ressaltar que não buscamos minimizar o peso da escravidão, mas sim, 

chamar a atenção para a via legal como uma forma alternativa de resistência para os escravos 

que por vezes demonstravam ser sujeitos ativos de sua própria libertação. Além disso, torna- 

se viável relacionar as ideias defendidas por Hespanha no tangente a autonomia local, posto 

que a resposta da petição reforce o costume da escravidão ser tratada em âmbito local. 
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O olhar de Jorge Coli sobre aspectos da arte 
 

 

Bárbara Silva Borges 

 

 

Resumo: 

O projeto de pesquisa desenvolvido possui como objetivo traçar a importância de 

algumas das obras do estudioso Jorge Coli, fazendo uma análise de suas abordagens e 

discussões, a fim de demonstrar a relevância desse autor e de suas pesquisas para o 

campo da História da Arte e da História da Cultura no Brasil. O projeto possui como 

foco o estudo de cinco obras de Jorge Coli, estudioso reconhecido nacional e 

internacionalmente pela sua larga produção em estudos em História da Arte e em 

História da Cultura, com destaque nos séculos XIX e XX. As obras trabalhadas foram: 

“O Que é Arte”, “Como Estudar a Arte Brasileira do Século XIX? ”, “O Corpo da 

Liberdade”, “Ponto de Fuga” e “Vincent van Gogh – A Noite Estrelada”. As obras 

foram lidas, resenhadas e relacionadas entre si, com o propósito de se buscar melhor 

entendimento e uma eficaz comparação das visões de Coli sobre a História da Arte. Foi 

possível perceber que Coli, além de analisar recorrentemente obras de Pedro Américo, 

Almeida Júnior e Victor Meirelles, também questiona olhares normatizados e decisões 

institucionais que definem a arte, refutando o valor de conceitos classificatórios e 

analíticos que colocam sob o mesmo rótulo obras absolutamente distintas. 

 

Palavras-chave: Jorge Coli. História da Arte. História da Cultura. 

 

 

1. Introdução 

 

 

Jorge Coli é um dos maiores estudiosos de História da Arte e da Cultura no 

Brasil, principalmente no que se refere aos séculos XIX e XX. 

Coli se formou em História da Arte e Arqueologia pela Universidade Aix- 

Marselha em Provença, tendo feito seu Mestrado em História da Arte pela mesma 

Universidade e tornando-se doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo. 

Atualmente é professor titular em História da Arte e em História da Cultura no Instituto 

de Filosofia e Ciências Humanas da UNICAMP, possuindo uma produção bastante 

extensa de livros, artigos, matérias em jornais e diversos outros materiais. 
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Coli é reconhecido nacional e internacionalmente pelos seus estudos em 

História da Arte e História da Cultura, já tendo ganhado diversos prêmios devido às  

suas pesquisas. 

Entre os materiais produzidos por Jorge Coli, o presente trabalho buscou 

estudar cinco livros entre os diversos publicados: “O Que é Arte”, “Como Estudar a  

Arte Brasileira do Século XIX? ”, “O Corpo da Liberdade”, “Ponto de Fuga” e “Vincent 

van Gogh – A Noite Estrelada”. 

 

2. “O Que é Arte” 

 

 

O livro intitulado “O Que é Arte” foi publicado em 1999, apresentando já 

em seu título um interessante questionamento, e claro, esperamos que a resposta seja 

encontrada durante a leitura das páginas, porém, a pergunta-título não é respondida. 

Logo no capítulo introdutório do livro, Jorge Coli nos diz que não é possível possuir 

uma definição clara e lógica do conceito de arte. Ainda assim, mesmo sem a definição, 

conseguimos saber identificar uma manifestação artística. 

O autor nos diz que a cultura é que define o que é ou não arte através de 

instrumentos específicos, como, por exemplo, o discurso de reconhecimento de 

competência e de autoridade e os locais específicos onde se é possível encontrar arte. 

Jorge Coli ressalta o papel da crítica nessa dinâmica, uma vez que atribui 

estatutos de arte aos objetos, e desse processo é que irá surgir conceitos como “obra- 

prima”. Entretanto, Coli deixa bem claro que o crítico não está isento de uma 

subjetividade. O que é grande para um crítico, pode não ser para outro, já que fatores 

externos influenciam. Coli ainda fala que o historiador da arte procura evitar os 

julgamentos de valor, buscando sempre a compreensão dos fenômenos artísticos. 

O autor também irá falar sobre como um objeto só é considerado artístico 

porque foi aceito como tal por diversas competências como os museus, os críticos, e 

também, pelo os historiadores. O autor reflete sobre como objetos perdem sua função 

primeira, isto é, sua função de origem, para se tornarem arte. 

Coli traz uma reflexão sobre a sobrevivência dos objetos artísticos, 

evidenciando que existiram e ainda existem algumas manifestações artísticas efêmeras. 

Segundo ele, a arte é fruto do gesto gratuito e por isso possui uma existência frágil, já 

que não é vista como necessária. 
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Jorge Coli, neste pequeno livro, ainda fala sobre os registros da arte, da arte 

considerada como supérfluo, as funções sociais da arte e sobre o mercado da pintura. O 

autor também irá dizer que a arte, muitas vezes, possui o papel de valorizar socialmente 

uma elite, tornando-se uma insígnia de uma superioridade que um grupo determinado 

confere a si mesmo. Na História, muitas vezes, a arte serviu ao poder, como propaganda 

e instrumento ideológico. 

Por fim, Coli irá falar sobre o acesso restrito a arte que ainda paira nas 

sociedades, concluindo que a arte não é dada a todos, e de que, assim, é necessário 

exigir os meios de frequentação às obras. 

 

3. “Como Estudar a Arte Brasileira do Século XIX?” 

 

 

O livro “Como Estudar a Arte Brasileira do Século XIX?” teve sua 

publicação em 2006. Neste livro, Jorge Coli propõe uma análise diferente sobre a arte  

do século XIX. Segundo ele, ao se estudar a arte do século XIX, existe uma tendência à 

generalização, porém, isso impossibilita que a arte seja vista em sua complexidade 

concreta. Para desenvolver estudos realmente significativos sobre a arte do século XIX, 

Coli nos diz que é preciso partir da obra. Dessa forma, Coli inicia uma análise de Victor 

Meirelles, Pedro Américo e Almeida Júnior partindo de suas obras. 

O primeiro a ser estudado é Victor Meirelles. São analisadas as telas 

“Primeira missa no Brasil” e “Batalha dos Guararapes” desse pintor. A partir de uma 

análise criteriosa de cada tela e de passagens da vida do pintor, Coli conclui que a obra 

de Meirelles possui uma originalidade que não vem de novidades formais ou de uma 

“maneira” característica, mas sim, de uma fidelidade do artista a si próprio. 

Jorge Coli inicia então um estudo sobre a tela “Batalha do Avaí”, de Pedro 

Américo. O autor propõe uma relação entre a pintura “Batalha do Avaí” e a “Batalha 

dos Guararapes”, destacando o importante papel dessas obras na construção da história 

do Brasil. Coli também faz um panorama sobre a pintura de batalhas e de seus  

elementos constitutivos que podem ser considerados comuns entre si, e nos diz que a 

pintura de Américo deixa a especificidade de lado para dar lugar a uma geral e neutra 

representação de um mundo em fúria. Dessa forma, Jorge Coli conclui dizendo que a 

pintura de Pedro Américo possui uma fúria sanguinária, inspirada nas batalhas 

pitorescas do século XVII, porém, guardando a ausência de um herói. 
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Por fim, a última tela trabalhada é “O Caipira picando fumo”, de Almeida 

Júnior. Coli faz uma análise criteriosa sobre aspectos da tela e de outras obas  de 

Almeida Júnior, destacando a importância dos objetos utilizados pelos caipiras do 

artista. Esses objetos são pontos cruciais nas telas, e são tão importantes quanto os 

gestos. Coli ainda ressalta que na grande maioria das obras retratando caipiras, apenas 

em “O violeiro” que o objeto que o caracteriza não apresenta ambiguidade. Nas outras 

obras, os objetos utilizados são ao mesmo tempo que utilitários, armas poderosas. 

Por fim, Coli conclui afirmando que o “Caipira picando fumo”, em sua 

postura expondo a faca, protege, através da violência possível, sua autonomia 

individualizada e o lugar precário que ocupa na sociedade. 

 

4. “O Corpo da Liberdade” 

 

 

Um dos livros mais recentes de Jorge Coli, “O Corpo da Liberdade”, foi 

publicado em 2010. O livro reúne variados textos que Jorge Coli concebeu e redigiu 

durante um longo período de tempo e que formam uma continuidade e uma coerência 

cronológica, que vai de David e Goya até o final do século XIX. 

Neste livro, o autor diz da importância de o historiador da arte confiar nas 

obras, e para tal, o olhar deve ser o ato fundador. Antes de se acreditar nos escritos,  

deve se acreditar nas próprias obras. Coli também explica que as artes, até mais que em 

outros campos, é marcada por critérios de gostos, por preconceitos, e devido a isso, 

deve-se então buscar se ver de outra maneira, com outro olhar, a fim de encontrar novos 

caminhos, sendo o olhar comparativo uma excelente forma de análise. 

 

5. “Ponto de Fuga” 

 

 

Publicado em 2004, “Ponto de Fuga” reúne várias colunas publicadas no 

jornal Folha, que vão de 1998 ao final do ano 2000, de autoria de Jorge Coli. As colunas 

tratam sobre os mais variados temas: pinturas, musicais, livros, peças de teatro, 

exposições, entre outras manifestações culturais e artísticas. Jorge Coli além de sua 

refinada opinião, faz uma análise criteriosa de cada produto cultural que traz na coluna, 

propondo relações com outras obras, do mesmo artista ou de artistas diferentes, e 

evocando a opinião popular e da crítica sobre aquele objeto artístico. 
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6. “Vincent van Gogh – A Noite Estrelada” 

 

 

“Vincent van Gogh – A Noite Estrelada” foi publicado em 2006. Jorge Coli 

inicia o livro falando sobre como a vida e a obra de van Gogh foram reunidas para dar 

origem ao texto: Coli estabeleceu um quadro cronológico e usou como base várias 

citações, em sua maioria retiradas da correspondência de van Gogh. 

Coli nos diz que a complexidade do caráter, da situação moral, social e 

artística, e a vida dolorosa de van Gogh são um objeto muito rico para análises parciais 

da psicologia, da sociologia, da estética, da crítica da arte, uma vez que estas parecem 

ser insuficientes. 

O autor afirma que nos autorretratos de van Gogh, assim como em outras 

pinturas, é possível notar uma matéria colorida modelada pelas mãos, até mesmo nas 

coisas impalpáveis. Segundo Coli, os retratos para van Gogh são suportes estáveis para 

suas experiências picturais. A seguir, há análise separadamente as obras “Retrato nº1”, 

“Retrato nº2”, “Retrato nº3”, “Retrato nº4” e “Retrato nº5”. 

Segundo Coli, em 1879, o ser pintor em van Gogh aparece com força total. 

Primeiro o artista consagra-se ao desenho, para só posteriormente dedicar-se a pintura. 

Coli nos diz que van Gogh não era homem de escolas, mas suas obras apresentam um 

excelente domínio técnico. 

Coli também conta sobre a relação de Vincent van Gogh com o irmão Théo, 

e ressalta que esta relação foi a mais intensa e constante da vida do pintor, e que há 

coincidências: as crises de van Gogh parecem estar estranhamente ligadas aos 

momentos em que o pintor sentia que o irmão lhe escapava ou lhe era roubado. 

Jorge Coli também falará da loucura de van Gogh. Segundo ele, se 

considerarmos a linha que nossa cultura traçou entre o normal e o patológico, van Gogh 

era realmente um louco, porém, a lucidez de suas cartas e a maestria das telas 

desmentem essa concepção oficial e normalizada da loucura do pintor. 

Por fim, Coli fala que para conhecer van Gogh duas coisas se fazem 

necessárias: seus quadros e suas cartas. 

 

7. Conclusão 

 

 

O estudo realizado das obras de Jorge Coli buscou um entendimento e uma 

eficaz  comparação  das  visões  de  Coli  sobre  a  História  da  Arte  em  cinco  de  seus 
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variados livros publicados, bem como reforçar a relevância desse autor e de suas 

pesquisas para o campo da História da Arte e da História da Cultura no Brasil. 

Foi possível notar, presente em todos os livros estudados de Jorge Coli, que 

o autor opta por uma postura que vai além da interrogativa. Ele busca constantemente se 

desvincular de conceitos e definições pré-determinadas e lançar um olhar que percorra 

verdadeiramente a obra. Para ele, mais do que estilos e concepções, a obra possui 

elementos que precisam ser valorizados em sua própria natureza. 

Constantemente, Coli nos mostra a importância de questionar olhares 

normatizados e as decisões institucionais que definem o que é arte e o que é bom dentro 

dela. 

Outro fator recorrente em praticamente todos os livros é o estudo de artistas 

como Pedro Américo, Victor Meirelles e Almeida Júnior, pintores brasileiros do século 

XIX, e que recebem grande destaque nos livros de Jorge Coli. 
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RESUMO: O presente artigo pretende discutir brevemente a religião e a  

espiritualidade em Dom Quixote e suas repercussões na questão de vida e morte, tratada no 

livro, a fim de dar início a uma reflexão acerca das possibilidades de se pensar diferentemente 

do que a Igreja impunha na Espanha, sob as resoluções do Concílio de Trento, no século XVII. 

Utiliza-se, principalmente, a filosofia de Nietzsche, comparada a duas obras às quais ele 

embasa sua crítica: a Bíblia e a filosofia de Arthur Schopenhauer. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dom Quixote, Nietzsche, Schopenhauer, Eclesiastes, religião, 

espiritualidade. 

 
INTRODUÇÃO: Segundo Rainer Forst

1
, normas morais valem para todas as pessoas 

enquanto membros da humanidade, já valores éticos são particulares. Tal conceito, nesse 

artigo, possibilitou que a ética fosse aproximada da espiritualidade e a moral da religião. 

A partir das filosofias nietzschiana e schopenhaueriana e de uma livre interpretação do 

livro de Eclesiastes
2
, relaciona-se as citações e eventos ligados ao sagrado, à forma como se 

compreende vida e morte na obra Dom Quixote de la Mancha. Assim, observam-se as 

ambiguidades do período de publicação do livro, afinal, os aparatos institucionais da Igreja e 

do Estado preponderavam sobre a diversidade de pensamentos, no entanto, não conseguiam 

tornar a sociedade totalmente monolítica. 

Apesar de algumas divergências, as três formas de interpretar têm como pano de fundo 

certo pessimismo em relação ao sentido da vida e, direta ou indiretamente, discutem o papel 

da religião e da espiritualidade nessa busca por um sentido, portanto, diferem da pregação 

católica romana, relativamente otimista, que considera a morte como passagem para uma vida 

eterna. 

Aquela perspectiva pessimista sobre a vida é uma das possibilidades de reflexão que o 

livro Dom Quixote traz ao leitor: muitas páginas de bom humor, coragem, inteligência, 

altruísmo, enfim, aquilo que pode haver de mais nobre em um homem, para ao fim, em  

poucas páginas, Quixote e Quijada, os dois, serem postos sob a Tradição religiosa, as 

burocracias do Estado, e à morte sem grandiloquência. É como se a mensagem do livro fosse 

1 Rainer Forst é um filósofo alemão e teórico político, reconhecido como o mais importante filósofo político 

dessa geração, em 2012, quando ganhou o Gottfried Wilhelm Leibniz Prize. Atualmente é professor de 

Teoria Política no Departamento de Ciências Sociais na Universidade Johann Wolfgang Goethe, em 

Frankfurt. 

2 Eclesiastes é o vigésimo primeiro livro da Bíblia. O seu principal tema são as ilusões (também traduzido 

como “vaidades”) da vida, que, ao autor parece não ter sentido. 
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a do Sábio
3 

em Eclesiastes: “[...] é tudo ilusão. É tudo como correr atrás do vento” (Ec. 4,4. 

NTLH) 

 

1. ÉTICA E ESPIRITUALIDADE CRISTÃ 

 

 

Considerando que há diversas discussões na Filosofia, nas Ciências Humanas, no 

Direito e na Teologia sobre as diferenças e semelhanças entre os termos “ética” e “moral” e 

que o presente texto pretende ser sucinto, esclareço, de antemão, que o conceito aqui utilizado 

é o de Rainer Forst. Segundo ele, normas morais valem para todas as pessoas enquanto 

membros da humanidade, já valores éticos são particulares. 

No que diz respeito à espiritualidade pode-se utilizar a conceituação de Marcelo Saad
4
, 

Danilo Masiero
5 

e Linamara Rizzo Battistella
6
, em artigo escrito para a Revista Acta: 

 

“Espiritualidade pode ser definida como um sistema de crenças que enfoca 

elementos intangíveis, que transmite vitalidade e significado a eventos da vida. Tal crença 

pode mobilizar energias e iniciativas extremamente positivas, com potencial ilimitado para 

melhorar a qualidade de vida da pessoa.” (SAAD, 2001, p.107) 

 

Assim sendo, a espiritualidade pode ser um valor ético e interligando os dois conceitos 

ao cristianismo, chegaríamos ao que o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas chamou fruto 

do espírito: “Mas o fruto do Espírito é: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, 

bondade, fé, mansidão, temperança” (Gl. 5: 22. JFA) 

Tais princípios não são leis civis, mas são considerados, usando os termos de Forst, 

“ideia de bom” e “concepção de vida boa”. 

Eles podem ser vistos em alguns discursos de Dom Quixote sobre quão valorosa é a 

cavalaria por ser a mais cristã das profissões, afinal, era o cavaleiro andante quem punha em 

prática o bem, defendendo os mais frágeis e necessitados, diferentemente dos clérigos que 

 

3 Tradicionalmente o livro de Eclesiastes é atribuído ao rei Salomão, filho de Davi, no entanto, há diversos 

estudos que apontam para uma autoria compartilhada por até oito homens. Nesse artigo será considerado a 

tradução da palavra hebraica “Qohelet”, ou seja, “O Sábio”, para se referir ao autor, assim como é feito no 

próprio livro. 

4 Médico Fisiatra, Mestre em Reabilitação pela UNIFESP-EPM, Médico Assistente da DMR-HC-FMUSP e 

da DF-DOT-UNIFESP-EPM. 

 

5 Médico Ortopedista e Fisiatra, Livre-Docente, Chefe da DF-DOT-UNIFESP-EPM. 

 

6 Médica Fisiatra, Livre-Docente, Diretora da DMR-HC-FMUSP. 
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nada faziam além de rezar. Esse discurso revela uma atitude de transformação baseada 

naqueles princípios enumerados por Paulo e, por conseguinte, na fé cristã, que motivou tal 

enumeração. 

Um episódio em que Cervantes lida com a questão da crença como algo ao mesmo 

tempo intrínseco e transcendente ao ser humano, é o da conversão de uma islâmica ao 

cristianismo. Na história, devido a uma visão da Virgem Maria, Zoraida se convence a ir 

contra seu pai e seu povo, colaborando com a libertação de cativos cristãos em sua terra. No 

decorrer do episódio percebe-se o tom elogioso a essa conversão um tanto incomum, 

considerando que na época, geralmente, os muçulmanos que se convertiam, o faziam em 

situação de iminente perigo, o que não era o caso dessa princesa, convertida em sua própria 

terra. Podemos destacar vários pontos concernentes à fé cristã: a visão foi uma manifestação 

do poder de Deus; ir contra o seu pai, remete à fala em que Jesus afirma ser preciso deixar pai 

e mãe a fim de segui-lo; ajudar os cristãos revela que ela já possui os princípios que vêm do 

espírito. Princípios tais que, segundo a concepção do livro, vão além das obrigações e medos 

impostos pela Igreja, visto que as personagens em seus elogios, comentam que mesmo sem  

ser batizada (ou seja, um sacramento que só pode ser celebrado pela Igreja), ela já era muito 

cristã. 

 

 

 

2. MORAL E RELIGIÃO CATÓLICA ROMANA 

 

 

O conceito de religião utilizado nesse artigo será o formulado pelo antropólogo 

Clifford Geertz: 

 

“um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e 

duradouras disposições e motivações nos homens através da formulação de conceitos de 

uma ordem de existência geral e vestindo essas concepções com tal aura de factualidade 

que as disposições e motivações parecem singularmente realistas” (GEERTZ, 2008, p. 67) 

 

Segundo esse trecho, na religião há “conceitos de uma ordem de existência geral”. 

Sendo a moral um conjunto de normas válidas a toda a humanidade, ela se torna parte 

importante de algumas religiões. Esse intento é claro se for considerado o caso específico da 

Igreja Católica Apostólica Romana, já que o seu nome “católica” vem do grego “katholikos”, 
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“universal”. Um dos embasamentos teológicos dessa concepção são os textos bíblicos que 

aludem à compreensão judaica de Deus como legislador de todos os homens. 

A obra Dom Quixote de la Mancha foi escrita entre o fim do século XVI e início do 

XVII, tempo em que a Igreja Católica estava pondo em prática as resoluções do Concílio de 

Trento que pretendeu unificar a instituição em torno principalmente de ideias tomistas, além 

de se reforçar o aparato missionário e o punitivo, este último instrumentalizado nos Tribunais 

do Santo Ofício. Se em outras regiões da Europa a perseguição era principalmente aos 

protestantes, na Espanha o principal inimigo era o Islã. Mesmo antes desse Concílio os países 

ibéricos já eram bastante católicos, no entanto, mais tolerantes. 

Nesse contexto, Cervantes, católico, escreve suas obras que a todo momento revelam 

essa preocupação tanto com a fé, quanto com a instituição católica. Ainda no início do livro, 

quando o cura e o barbeiro vão à casa de Dom Quixote e selecionam quais são os bons e quais 

os maus livros, lançando estes últimos à fogueira, vemos uma representação do poder da  

Igreja sobre a vida privada. O próprio Cervantes, inclusive, teve de submeter sua obra à 

censura eclesial. 

Outro exemplo, que perpassa todo o texto, é a preocupação de Sancho em se afirmar 

um cristão velho. Esse termo designava aquele que nasceu em lar cristão e, portanto, logo 

novo foi batizado, ou seja, não se converteu durante a vida. Isso era mesmo, segundo Maurice 

Bardon
7
, “uma espécie de nobreza de segunda ordem, proporcionada pela pureza de sangue, e 

que tinha seus privilégios, se se pensar que os recém-convertidos não podiam ser admitidos  

no  clero,  nem  nos  empregos  públicos,  nem  mesmo  em  certas  profissões       mecânicas” 

(BARDON, 1963). 

Além disso, judeus e muçulmanos (chamados “mouros” no livro) fingiam se converter 

ao catolicismo a fim de se salvaguardar da perseguição. Também por isso os árabes  eram 

tidos como mentirosos, o que diversas vezes os personagens deixam claro e o próprio narrador 

discute, já que suas fontes provêm de um homem islâmico (porventura, seja uma forma que 

Cervantes encontrou de ironizar sua própria ficção cheia de fatos absurdos contados como se 

fossem verossímeis; ou ainda de fazer com que suas muitas críticas passassem pela censura do 

Santo Ofício como “mentiras”, assim como as de Erasmo de Roterdã passaram como 

“loucura”). 

O grande valor que se dá à virgindade também corrobora a compreensão da Espanha 
 

 

7 Maurice Bardon, professor no Lyceé Rollin, antigo membro da École des Hautes Etudes Hispaniques. 
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da época como intrinsecamente ligada aos ideais da Igreja, já que, segundo a Tradição, a mãe 

de Jesus, Maria, deu a luz sendo Virgem e nunca deixou de sê-lo. No entanto, Cervantes deixa 

o leitor instigado a questionar a realidade da época, pois a despeito de tantas leis e 

perseguições, Maritornes tem relações com um homem na estalagem; e Marcela, apesar de 

seguir a regra de manter-se virgem, o faz sem ir para o convento, segundo o costume da época, 

vivendo livremente como pastora. 

Assim percebemos o peso civil que tinha a Igreja. A moral era irrefutável por vir “de 

Deus” e alcançava a todos ou pretendia-o por ser “católica”. Diferentemente, a atual 

secularização das leis, permite que elas sejam mudadas, apesar de se fundamentarem em 

normas morais universais como o direito à vida. 

 

 

 

3. ÉTICA, ESPIRITUALIDADE E A VIDA SEM SENTIDO 

 

 

Após essa breve explicação sobre a questão religiosa em Dom Quixote a partir de 

conceitos-chave e exemplos na história, partiremos a uma reflexão filosófica sobre como tais 

questões se relacionam com a discussão contida na obra acerca de vida e morte. Algumas 

ideias de Schopenhauer, Nietzsche e d' O Sábio, no livro de Eclesiastes, colaborarão com a 

nossa compreensão. 

Esses pensadores têm em comum uma angústia em relação à ausência de sentido da 

vida, afinal, o ser humano nasce, vive com um profundo desejo de plenitude e morre. Nada 

disso ele escolhe, mas todas essas coisas o acometem. 

 

3.1. A DOR PERMANENTE E O ASCETISMO NECESSÁRIO, EM 

SCHOPENHAUER 

 

Schopenhauer, em sua obra-prima O mundo como Vontade e  Representação,  

considera que a dor é inerente à vida, porque ansiamos pela felicidade plena, mas só 

encontramos prazeres fugazes. A busca é dolorosa, a conquista efêmera e o retorno à busca, 

inevitável. A solução que ele encontra é o ascetismo. Quanto menos desejo, menos busca e, 

por conseguinte, menos dor. Assim como a natureza é cíclica e a morte não causa a ela 

grandes distúrbios, a nós também não deveria causar, pois somos parte da natureza. A folha 

cai e o ser humano morre: nisso consiste a realidade sobre o fim do qual não se pode escapar. 
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Essa filosofia pode ser observada em Dom Quixote. A busca dele por se tornar um 

grande cavaleiro e salvador dos frágeis e oprimidos, é a busca maior pela felicidade. Os seus 

sorrisos e sucessos são os prazeres fugazes que não condiziam com a dor da busca pelas 

aventuras e mesmo do seu desenrolar que costumava frustrá-lo. Voltar para a sua casa e sair 

outra vez é a circularidade da natureza e da vida, que, independentemente do nosso desejo, 

finda pela força da Vontade. 

Se for observada a interpretação de Paul Deussen
8
, que considera Schopenhauer um 

filósofo profundamente cristão, a negação da Vontade seria a negação da terra, a prática da 

justiça desinteressada, do sacrifício da caridade, da renúncia em todas as suas formas, da 

abnegação em uma longa tarefa de vida. Por esse ângulo, Alonso de Quijada é o homem que 

abnega – seu conforto – em favor do amor ao próximo e o homem abnegado é outro, mais 

elevado e idealizado, Dom Quixote de la Mancha. 

 

3.2. A AFIRMAÇÃO DA VIDA COM SUAS DORES E ILUSÕES, EM 

NIETZSCHE 

 

Nietzsche foi leitor de Schopenhauer e nele baseou sua filosofia. No entanto, criticava- 

a em diversos pontos, dos quais dois aqui destaco: a concepção de “Vontade” e a influência 

platônica que corrobora à ideia de que a negação solucionaria o problema existencial humano. 

No primeiro ponto se fundamenta quase toda a filosofia nietzschiana, porque em vez 

de “Vontade” como plano metafísico, ela traz a ideia de “vontade de potência”, ou seja, a vida 

que quer mais vida, num contínuo processo de conservação e acréscimo. No segundo ponto, 

Nietzsche vai de encontro à Schopenhauer quando diz que em vez de negar, deve-se afirmar a 

vida como ela se coloca diante de nós. A espiritualidade e a religião, nesse caso, seriam 

artifícios da própria vida a fim de manter-se em um sentido. No entanto, são ilusões, porque a 

vida em si mesma é desprovida de sentido real. 

Assim, Dom Quixote seria aquele que levou a ilusão aos seus extremos, em especial o 

aspecto da espiritualidade, o tornar-se aquilo que é, o assumir a vida como ela se mostra. Essa 

interpretação se aproxima mais de uma espiritualidade e uma ética, porque elas têm caráter 

individual, permitindo às pessoas, maior liberdade de pensamento. E em Dom Quixote havia 

tal livre consciência. 

 

8 Paul Deussen foi um orientalista alemão e um estudioso de sânscrito. Muito influenciado por Arthur 

Schopenhauer, Deussen foi amigo de Nietzsche e Swami Vivekananda. 
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3.3. É ILUSÃO, DIZ O SÁBIO, TUDO É ILUSÃO 
 

 

Sabe-se que Nietzsche era filho de um pastor protestante e conhecia profundamente a 

Bíblia. Sua obra-prima Assim falava Zaratustra tem grande intertextualidade com os 

Evangelhos e outros textos seus também dialogam com o livro sagrado dos cristãos. 

Eclesiastes, por exemplo, o influencia na escrita da sua filosofia do eterno retorno. Segue-se 

uma interpretação mais livre sobre tal livro canônico, destacando os pontos em que ele se 

aproxima de Nietzsche e, principalmente, do nosso objeto de estudo, o livro Dom Quixote. 

O terceiro pensador e mais antigo deles, O Sábio, observou aquilo que se passava 

“debaixo do sol”, e viu opressões, injustiças e desilusões. Sua angústia consistia 

principalmente em como nada tinha sentido, já que todos iriam para o mesmo lugar, que é a 

morte. Afirmou: 

“Vi as lágrimas dos oprimidos, 

mas não há quem os console; o 

poder está do lado 

dos seus opressores, 

e não há quem os console. 

Por isso considerei os mortos 

mais felizes que os vivos, 

pois estes ainda têm que viver! 

No entanto, melhor do que ambos 

é aquele que ainda não nasceu, 

que não viu o mal 

que se faz debaixo do sol.” 

(Ec. 4: 1-3. NVI) 

 

Também afirmava que diante dessa realidade triste e absurda, apenas resta ao homem 

fazer o que deseja e aproveitar os frívolos prazeres que, apesar de serem também ilusões, são 

aquilo que Deus nos destinou de melhor. 

Uma diferença entre O Sábio e Nietzsche é que este considera aceitar os deleites e 

dores como são, porque isso é tudo o que há; e para O Sábio, fazer o mesmo é preciso, porque 

há algo maior do que nós e não temos controle sobre isso. 
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4. ESPIRITUALIDADE E VIDA ILUSÓRIA; RELIGIÃO E MORTE SÚBITA: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A maneira de Dom Quixote viver a religião era através da cavalaria, ou seja, de um 

modo mais ético que moral. Durante sua vida não havia espaço para os sacramentos da Igreja. 

A abertura dele às glórias e intempéries da vida, dialogam com as propostas de Nietzsche, 

todavia, foi importante comparar esse filósofo com as obras nas quais ele se inspirou: a de 

Schopenhauer e a Bíblia e notar que, mesmo os pontos divergentes, podem ser vistos em Dom 

Quixote – e são essas múltiplas possibilidades que o caracterizam como um livro, acima de 

tudo, humano. Inclusive, a proposta d' O Sábio, por considerar a existência de algo maior, 

assim como a protagonista, é a que considero mais plausível, apesar de não desconsiderar, por 

isso, a importância das outras. 

Ao final, as ilusões e livres pensamentos, sorrisos e angústias de Alonso Quijada, 

inclusive o próprio Quixote e suas ética e a espiritualidade individuais – tudo isso morre. No 

entanto, o mundo continua. A folha caiu, mas a árvore está de pé. Morto, foi submetido ao 

poder da Igreja, a sua alma teve de ser encomendada pelo mesmo clericato ao qual criticou. A 

religião e a moral foi que permaneceram no mundo daqueles personagens ao mesmo tempo 

bons e mesquinhos, afinal, após receberem sua parte nas riquezas de Quijada, logo se 

satisfizeram e deixaram o drama de vê-lo no leito. A exceção foi Sancho, que sentiu sincera 

dor e vazio pela ausência do amo, que, verdadeiramente, era mais que isso, era um amigo. 

Havia supremacia do poder institucional no período. Era real o esforço da Igreja em 

ampliar o seu domínio e muitas pessoas foram reprimidas e até mortas pelo aparato 

inquisitorial. No entanto, o fato de um livro como Dom Quixote ter sido publicado e circulado 

com considerável sucesso, abre espaço a se refletir sobre as limitações desse poder religioso. 

O catolicismo romano certamente condicionava o pensamento na Espanha do século XVII, 

mas não o determinava. Em certa medida, havia vozes dissonantes, havia “Dons Quixotes”. 

Estudar essas vozes é importante para se compreender a sociedade da época em toda a sua 

complexidade. 

Por fim, pode-se pensar na ética e na espiritualidade como superiores? Aquela consiste 

em uma ideia particular de “bom”, e, tendemos a considerar tal ideia como universal e 

permanente através dos tempos. No entanto, a partir das reflexões presentes nesse artigo, 

conclui-se que a única forma de manter viva uma ética é imputando-a na mente de outra 

pessoa, como o fez Dom Quixote a Sancho. E não seria possível elucubrar um Sancho que 
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mantivesse, talvez numa terceira parte do livro, viva a ética e espiritualidade de Quixote? 
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“IMPRENSA E EMANCIPAÇÃO FEMININA NO BRASIL” 

 

Cristiane Ribeiro.
1
 

 

 

 

 
 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo fazer um breve contexto sobre a trajetória da 

imprensa feminina no Brasil, colocando a mesma como “embrião” no movimento de 

mulheres e como principal meio de tornar público os ideais pela emancipação  da 

mulher, e assim conseguir mais adeptas. O marco se dá durante o período monárquico 

do Segundo Reinado, mais propriamente a partir de 1852 e a fundação do Jornal das 

Senhoras no Rio de Janeiro. 

 

 

 

Palavras Chave: Imprensa, Emancipação Feminina, Educação. 
 

 

 

 

 

 

O movimento de mulheres que reivindicam direitos que eram restritos apenas a 

homens tem seu início no mundo posterior à Revolução Francesa, que negou direito de 

participação às mulheres. Olympe de Gouges foi figura importante nesse contexto em, 

quando publica em 1791 a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã
2
, foi uma 

 

1 
Graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. 

2 
Este documento foi proposto à Assembleia Nacional da França, durante a Revolução Francesa (1789- 

1799). Marie Gouze (1748-1793), a autora, era filha de um açougueiro do Sul da França, e adotou o nome 

de Olympe de Gouges para assinar seus panfletos e petições em uma grande variedade de frentes de luta, 

incluindo  a  escravidão,  em  que  lutou  para  sua  extirpação.  Batalhadora,  em  1791  ela  propõe     

uma Declaração de Direitos da Mulher e da Cidadã para igualar-se à outra do homem, aprovada pela 

Assembléia Nacional. Girondina, ela se opõe abertamente a Robespierre e acaba por ser guilhotinada em 

1793, condenada como contra revolucionária e denunciada como uma mulher "desnaturada". Documento 

publicado pela Universidade de São Paulo e disponível para consulta no site: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0- 

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos- 

direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-dos-direitos-da-mulher-e-da-cidada-1791.html
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grande revolucionária da sua época que propôs participação política para mulheres, 

devido a isso foi executada. Outros nomes foram os de Mary Wollstonecraft da 

Inglaterra e Mathilde Anneke da Alemanha que também faziam coro ao discurso de 

emancipação e direito para mulheres. Essas mulheres ficaram conhecidas mundialmente 

por ousarem lutar por direitos. 

No Brasil a pioneira foi Nísia Floresta
3 

(1810-1885), que publicou o livro 

“Direitos das mulheres e injustiças dos homens” em 1832, ligando o nome de 

Wollstronecraft em defesa da emancipação feminina no século XIX, diferente da  

inglesa, Nísia não reivindica em sua obra o direito ao voto, esse assunto ainda era  

restrito  no  contexto  por  ela  vivenciado.  Segundo  Constância  Lima  Duarte:  “como 

pleitear emancipação política se as mulheres ainda precisavam ser alfabetizadas?” tendo 

em vista que somente em 1879
4 

foi permitido por lei que as mulheres pudessem 

frequentar o ensino superior. Foi através de Nísia que o conceito de emancipação 

feminina começou a ser debatido no Brasil. 

 

Assim como Nísia, várias outras mulheres começam a adentrar no público 

escrevendo livros e publicando artigos na imprensa do período. Essas mulheres 

acreditavam que tornando suas reivindicações públicas seria um meio para que outras 

mulheres incorporassem as lutas e também para que os homens compreendessem o 

abuso de forças que existia entre os sexos. 

O primeiro jornal dirigido por uma mulher no Brasil se dá apenas em 1852. O 

jornal intitulado O Jornal das Senhoras, foi fundado pela argentina Juana Manso
5  

e 

3 
Nísia Floresta foi uma figura singular da época, nascida no Rio Grande do Norte em 1810. Viveu em 

diversas cidades, inclusive no Rio de Janeiro, que é onde reside antes de se mudar para a Europa e lá  

mora durante 28 anos. Foi uma grande educadora preocupada com a instrução da mulher e fundadora de 

uma escola dedicada às moças em 1838 no Rio de Janeiro, Colégio Augusto. Uma das primeiras mulheres 

a romper com o privado e a publicar na grande imprensa da época comentando polêmicas e reivindicando 

direitos. Em 1832, publica o livro Direitos das mulheres e injustiças dos homens, versão brasileira do  

livro da inglesa Mary Wollstonecraft readaptado à experiência brasileira. 

4  
Decreto n° 7.247, de 19 de abril 1879. Que de acordo com o Art    1°, fica completamente livre o ensino 

primário e secundário no município da Corte e o superior em todo o Império, salvo a inspeção necessária 

para garantir as condições de moralidade e higiene. 

5 
Segundo Karine da Rocha Oliveira, Juana Paula Manso é considerada a primeira feminista argentina que 

viveu no Brasil entre 1842 e 1854. Enquanto morou no Brasil escreveu peças teatrais e fundou uma  

escola para moças no Rio de Janeiro. Retorna para a Argentina em 1854, fundando em Buenos Aires o 
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funcionava como uma Revista literária que circulava todos os domingos tendo oito 

páginas com o formato de duas colunas cada. O jornal circula na cidade do Rio de 

Janeiro até 1855. A principal reivindicação dessa nascente imprensa feminina estava 

relacionada à educação como instrumento imprescindível para sua racional 

emancipação. 

A criação do jornal se deu para tratar de temas diversos como: moda, literatura, 

artes, além de escritos destinados a despertar a consciência feminina para que as  

mesmas reivindicassem melhores condições e acesso ao mercado de trabalho, apesar de 

ter sofrido limitações em algumas dessas temáticas pelas próprias mulheres. 

A redatora do jornal convida mulheres para contribuírem com escritos para o 

periódico, fazendo com que nele aparecessem os mais diversos assuntos e opiniões 

como religiosos: “Os prazeres e vantagens da religião” (18 de julho, 1852) e “O 

sentimento religioso” (1° de agosto, 1852), dedicados à instrução: “Vantagens do ler” 

(31 de julho, 1853), dentre outros. 

Os escritos no Jornal das Senhoras demonstravam que as contribuintes e 

editoras acreditavam que a emancipação feminina estava ligada a uma boa instrução 

dando as mulheres capacidade de debater assuntos diversos com os homens e não para 

sair de suas casas e ocupar cargos públicos nas mais diversas profissões, o que 

demonstra e reforça o papel da mulher também como dona de casa. Apesar do 

pioneirismo dessas mulheres em ousar ter uma visão diferenciada do mundo por elas 

vivenciada, um aparte aqui se faz necessário para entender o quanto suas publicações 

contribuíram para futuras reivindicações de mulheres no social e político, como  

veremos mais adiante. 

O jornal termina em 30 de dezembro de 1855, com um aviso agradecendo as 

leitoras e contribuintes durante os quatro anos de sua circulação, porém o motivo de 

encerramento não é colocado: 

Fazemos apenas uma parada, que julgamos necessária, no próximo anno de 

1856; e com o favor de Deus o JORNAL DAS SENHORAS reapparecerá em 

1857, para prosseguirmos ao honroso fim a que nos proposemos,   cultivando 

Álbum de Señoritas e trabalhando em prol da instrução feminina, junto ao presidente Domingos 

Sarmiento, que defendia uma educação igualitária entre os sexos. 
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com esmero as immarcesciveis flores do caminho tão nobremente encetado 

pela nossa antiga redactora, a Sra. D. Joanna Paula de Noronha. Para esse 

tempo emprasamos todas as nossas assignantes, vós todas Senhoras que 

briosamente nos tendes ajudado, para que vossa protecção continue a 

fortalecer nossa árdua e fadigosa tarefa, e o JORNAL DAS SENHORAS seja 

então o que tem elle até hoje sido para vós cuidadoso e dedicado – o  

intérprete fiel do que vos é útil e agradável. Que nossas nobres assignantes 

nos relevem pois esta deliberação que tomamos, e que esperem pelo dia em 

que lhe revelemos a razão de suspendermos hoje a publicação do JORNAL 

DAS SENHORAS. A todas e a cada uma em particular dirigimos nossos 

agradecimentos e um – adeos – até o anno de 1857. (Jornal das Senhoras, 

1855, p. 409). 

 

 

 

A partir do Jornal das Senhoras, vários outros jornais dirigidos e escritos para 

mulheres começam a circular pelo Rio de Janeiro, tais como: Bello Sexo (1862), Echo 

das Damas (1879), O Sexo Feminino (1873), que em 1889 passa a se chamar: O quinze 

de Novembro do Sexo Feminino, A Mulher (1881). Apesar de todas as restrições esses 

jornais serviam de treinamento literário para mulheres que começavam a ter acesso ao 

conhecimento e à cultura, colocando suas vozes para serem lidas, contestadas e 

debatidas. 

O jornal, Bello Sexo, datado de 1862, tem sua primeira edição no dia 21 de 

agosto, dirigido por Julia de Albuquerque Sandy Aguiar tratava de assuntos como 

religião, educação feminina e questões culturais, não deixando de lado a família e o 

marido, o que nos mostra que antes de tudo a família era priorizada. O jornal recebia 

colaboração de outras mulheres, porém só seria aceito com os devidos nomes. Nele a 

emancipação era vista também, como caminho para o progresso nacional. O jornal 

parece ter durado pouco, tendo sua última publicação encontrada no site da Hemeroteca 

datada no dia 28 de setembro do mesmo ano de sua fundação. 

O Sexo Feminino foi fundado em 1873 por Francisca Senhorinha da Mota Diniz, 

em Minas Gerais. Em 1875 devido à mudança da redatora para lecionar na capital a 

convite do imperador, ele passa a circular no Rio de Janeiro e com a Proclamação da 

República em 1889, passa a se chamar O Quinze de Novembro do Sexo Feminino, 

mantendo a mesma sequência dos periódicos anteriores. Em 1976, publica a seguinte 

nota: 
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“A redatora desta folha, achando-se doente e toda sua família, e ainda mais, 

aterrada pela epidemia atual, a febre amarela, retira-se por algum tempo para 

fora da corte, e por esse motivo só mensalmente sairá a folha, até a sua 

volta”.
6

 

Após essa edição, não se encontra mais nenhuma na Hemeroteca digital, voltando 

apenas a partir de 1889. 

Dentre as assinaturas do jornal, Senhorinha contou com a assinatura do 

imperador D. Pedro II e sua filha princesa Isabel, numa de suas publicações ela escreve: 

“beija agradecida e cheia de reconhecimento às mãos de S. M. I. a quem de ora em 

diante  será enviado  este  hebdomadário”  
7
,  percebemos  uma  simpatia  com  o regime 

monárquico por parte da redatora. O jornal era pautado e escrito prezando pela 

emancipação da mulher pela tríplice educação: física, moral e intelectual. 

O jornal de Amélia Carolina da Silva Couto
8
, Echo das Damas de 1879 também 

era outro periódico que vinha como órgão dedicado aos interesses da mulher, pautando 

fortemente a educação feminina como meio de emancipação. Além da questão feminina 

esse jornal pautou também pela abolição da escravidão. 

Todos os jornais femininos que penetraram o espaço público a partir do ano de 

1852 tiveram sua escrita baseados na emancipação da mulher a partir da educação, 

pautando fortemente pelo direito educacional igualitário. Esses jornais eram divulgados 

em círculos restritos de mulheres, com pouco contato entre as editoras, diferentemente 

do que acontecia com os jornais de grande circulação editados por homens. A imprensa 

feminina que começou a circular na corte contribuiu para forjar uma consciência 

feminina que posteriormente passou a reivindicar também o campo social e político, 

dando início aos escritos de reivindicação ao voto. 

Até a década de 1880, nenhum jornal feminino ousou em  reivindicar 

participação política por meio do voto e da elegibilidade na cidade do Rio de Janeiro.  

Os únicos encontrados que tocam brandamente no assunto foi O Quinze de Novembro  

do Sexo Feminino de Francisca Senhorinha, que anteriormente chegou a se chamar O 

 
 

6 
O Sexo Feminino. 2 de abril de 1876. 

7 
O Sexo Feminino. 14 de agosto de 1875. 

8 
Até o número 4 constava o nome apenas como Amelia Carolina da Silva, talvez seu nome de solteira. 
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Sexo Feminino em sua edição do dia 15 de dezembro de 1889 e A Família de Josephina 

Alvares de Azevedo. 

No jornal O Diário do Rio de Janeiro, de propriedade do bacharel Custódio 

Cardoso Fontes, numa publicação sobre “Notícias do Exterior” do dia 21 de novembro 

de 1868 faz referência ao filósofo Stuart Mill
9
: 

“A participação do voto feminino na eleição dos representantes nacionais 

ingleses tem na câmara existente (e terá sem dúvida na futura) um talentoso e 

extremo partidário, atualmente membro pelo importantíssimo círculo de John 

Stuart Mill, sendo um dos homens de ideias filosóficas e políticas as mais 

avançadas da época neste país e como tal conhecido como advogado com 

grande persistência (na ocasião de passar a nova reforma) que a franquia 

eleitoral se devia entender ao sexo feminino” 

 

 

 

Percebemos que o jornal noticiava a participação de um homem em prol dos futuros 

direitos das mulheres na Inglaterra, quando no Brasil isso ainda era muito pouco 

discutido entre as próprias mulheres e quando era, acontecia em fatos meramente 

isolados. 

Norbet Elias nos alerta: “não devemos nos iludir julgando o significado, ou a 

falta de significado, da vida de alguém segundo o padrão que aplicamos a nossa própria 

vida.” (1995,p.10), através dessa citação, Elias nos mostra que não se pode compreender 

atos cometidos por pessoas senão no contexto em que eles aconteceram. O fato que se 

dava na Inglaterra se deu por um contexto distinto pós Revolução Francesa e Industrial, 

onde mulheres apesar de não terem o direito de participação política, já contavam com 

vagas para o ensino superior, o que as tornava mulheres letradas. 

Como então no Brasil as mulheres iriam pleitear emancipação política se ainda 

precisavam reivindicar educação para isso? Foi apenas em 1879 que o ensino superior 

para mulheres passa a ser lei no país. Deve-se a isso o fato de não encontrarmos muitas 

publicações retratando da questão política para mulheres no período imperial. 

 

 

 
 

9 
John Stuart Mill foi um filósofo inglês liberal mais influentes do século XIX, acreditava na igualdade de 

direitos entre os sexos. 
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Trabalhos como os de Karine da Rocha Oliveira em “Josephina Álvares de 

 Azevedo: a voz feminina no século XIX através das páginas do jornal A Família” 

publicado em 2009 pela Biblioteca Nacional e Mônica Karawejczyk em sua tese 

premiada em 2014 pelo Arquivo Nacional “As filhas de Eva querem votar: dos 

primórdios da questão à conquista do sufrágio feminino no Brasil (c.1850-1932)”, 

tratam sobre a emancipação feminina no Brasil e a reivindicação pelo direito ao voto. 

 

Embora as autoras pretendam enfocar também o período do Império,  os 

trabalhos das mesmas se concentram mais a partir da Proclamação da República,  

quando o movimento tem sua ascensão. Karine Vasconcelos tem como objetivo resgatar 

o lado das mulheres que não se contentavam com sua posição na sociedade da metade  

do século XIX, e que utilizavam da imprensa para escrever sobre seus 

descontentamentos. Karawejczyk aborda toda a trajetória na conquista do sufrágio 

feminino no Brasil (1850-1932), e coloca que as mulheres da década de 1880 foram às 

pioneiras nessa conquista. Ambas destacam a imprensa como principal fator na luta por 

direitos, porém ainda restritos a educação e ao mercado de trabalho. 

Por fim, vale ressaltar que as propostas pela emancipação feminina do século 

XIX guardavam suas particularidades variando de publicação e periódicos, 

possivelmente devido às disparidades de concepções de “emancipação” e talvez pelas 

diferenças nas classes sociais em que muitas mulheres iam contra devido ao modelo 

excludente de sociedade que era imposto e pela falta de oportunidade que lhes eram 

dadas. Muitos escritos de mulheres datado do período mostram que as mulheres 

precisavam conquistar o espaço público, mas também valorizam o meio privado e a 

maternidade como o início da sua real emancipação. 
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Introdução 

 

 

 
O objetivo deste artigo é mostrar os principais aspectos relativos à minha pesquisa de 

doutorado, cujo objeto de estudo é a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Mais 

precisamente, o impacto e a influência que a Organização tem exercido no país, desde que o mesmo 

se tornou membro da OIT. Para o país, a OIT é de grande importância, uma vez que já ratificou 96 

convenções, das quais 80 ainda estão em vigor, e a organização mantém representação no Brasil desde 

1953. Ao se aproximar do aniversário de cem anos da OIT, foi criado o Century Project, um projeto 

especial cujo objetivo é facilitar o acesso aos documentos, arquivos e publicações da OIT, além de 

oferecer incentivo e apoio às pesquisas dedicadas ao estudo do papel da Organização pelo mundo. 

Mais especificamente, é sobre a importância deste projeto, seu conteúdo, temas de interesse histórico 

e a necessidade de estudo da OIT no Brasil que este trabalho pretende tratar. 

 

 

 

 

A importância dos estudos sobre a OIT 

 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919 como um meio de 

promover o progresso social e solucionar conflitos econômicos através do diálogo e cooperação. Ao 

contrário dos movimentos revolucionários da época, a OIT reuniu trabalhadores, empregadores e 

governos em nível internacional, não em confronto, mas em busca por regras em comum, políticas e 

comportamentos dos quais todos poderiam se beneficiar. Os efeitos da Primeira Guerra, a mobilização 

de massa e a expansão da repercussão social, facilitaram a abertura de líderes políticos a   mudanças 
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fundamentais na política, economia e sociedade e, na construção de instituições internacionais que 

pudessem envolver todos os países em um esforço comum. A mesma abertura ocorreu depois da 

Segunda Guerra, levando à criação das Nações Unidas (ROGERS at al., 2009). 

O Brasil está entre os membros fundadores da OIT e participa da Conferência Internacional 

do Trabalho desde sua primeira reunião e a OIT tem mantido representação no Brasil desde a década 

de 1950, com programas e atividades que refletem os objetivos da Organização ao longo de sua 

história. Além da promoção permanente das Normas Internacionais do Trabalho, do emprego, da 

melhoria das condições de trabalho e da ampliação da proteção social, a atuação da OIT no Brasil 

caracteriza-se, atualmente, pelo apoio ao esforço nacional de promoção do trabalho decente no 

tocante ao combate ao trabalho forçado, ao trabalho infantil e ao tráfico de pessoas para fins de 

exploração sexual e comercial, à promoção da igualdade de oportunidades e tratamento de gênero e 

raça no trabalho e à promoção de trabalho decente para os jovens, entre outras (OIT, 2014). 

De acordo com Strang e Chang (1993), é de grande importância o papel da Organização 

Internacional do Trabalho na formação do Estado de Bem estar social moderno e do processo de 

geração de políticas públicas baseados nos Padrões Internacionais do Trabalho tecidos pela OIT. 

Apontam ainda, para a importância de se explorar a interação entre ideologias externas e instituições 

internas em níveis nacional e internacional. Os autores argumentam que as políticas internas devem 

ser vistas sobre uma perspectiva mais abrangente, considerando a influência de padrões internacionais 

em detrimento à ideia de processos desconectos e independentes. Assim, é necessário observar o 

trabalho realizado em modelos externos para que possam se enquadrar às circunstâncias locais, ao 

invés de uma simples imitação. 

Ainda no mesmo trabalho, há um enfoque no impacto da OIT na ampliação do Estado de bem 

estar social e aponta países desenvolvidos como exemplo. Desta forma, percebem que ações como a 

participação nas conferências anuais da OIT já constitui, em si, um fator estimulante para a ação do 

Estado. Além disso, países com maior integração na sociedade internacional tenderiam a estabelecer 

políticas de seguridade social mais amplas. Outros casos podem apelar para os padrões internacionais 

de forma a evitar restrições constitucionais internas. Assim, para que seja possível avaliar o impacto 

dos modelos da OIT, deve-se enfocar nas mudanças de políticas, no aumento do tamanho dos 

programas, ou também, quando os padrões da OIT reforçam os propósitos internos (STRANG; 

CHANG, 1993). 

Existe uma vasta literatura que estuda estes aspectos em vários países do mundo. Muitos dos 

trabalhos foram produzidos por pesquisadores ligados de alguma forma à OIT. Com relação ao Brasil, 

levantamentos prévios indicam que existe uma lacuna nas pesquisas que fazem este tipo de análise 

no país. Por um lado, não se encontra trabalhos semelhantes entre as publicações da OIT e, por outro, 

no meio acadêmico nacional, encontra-se somente trabalhos restritos à área de direito e, geralmente, 
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voltados para aspectos mais técnicos dedicados à aplicabilidade dos padrões da OIT na legislação 

Brasileira. 

Ao se aproximar dos cem anos, a OIT criou um projeto chamado Century Project, cujo 

objetivo é ampliar e compartilhar conhecimento da história da OIT. O projeto incentiva novas 

perspectivas com o objetivo de complementar as tradicionais narrativas institucionais em um 

momento de crescente interesse acadêmico pela história transnacional, assim como da história das 

organizações internacionais. O projeto pretende, ainda, expandir sua rede e incluir mais parceiros 

oriundos de países em desenvolvimento. 

Dentre os trabalhos apoiados pelo projeto, há um único pesquisador desenvolvendo pesquisa 

sobre o Brasil. São dois projetos em andamento: “A Organização Internacional do Trabalho e o 

vínculo com Argentia e Brasil de 1930 a 1955” (La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

el vínculo con Argentina y Brasil de 1930 a 1955), cujo objetivo é avaliar a política dos dois países 

no processo de constituição das principais instituições e leis destinadas ao setor. O outro projeto, 

“Trabalho análogo à escravidão no Brasil e o trabalho forçado da OIT 1970-2010” (Trabajo análogo 

a la esclavitud en el Brasil y el trabajo forzado de la OIT 1970−2010), tem como objetivo analisar a 

forma em que a legislação trabalhista brasileira incorporou a questão do trabalho escravo e, ao mesmo 

tempo, como a OIT lidou com a questão do trabalho forçado. As duas pesquisas são desenvolvidas 

pelo mesmo pesquisador, Norberto Osvaldo Ferreras. 

No Brasil, a Organização Internacional do Trabalho é explorada basicamente pela área do 

direito. É possível verificar a existência de diversos trabalhos cuja característica comum é a 

abordagem de aspectos técnicos relativos à aplicação dos padrões internacionais, ou seja, dedicam-se 

à aplicação prática na lei, assim como os diversos impactos no âmbito da legislação. Como exemplo, 

destacam-se as obras “Direito Internacional do Trabalho” (SÜSSEKIND, 2000), “Convenções da 

OIT e outros tratados.”  (SÜSSEKIND , 2001) e “Instituições de direito do trabalho” (SÜSSEKIND 

, 2007). 

Outros exemplos, na mesma linha de abordagem, seriam Ariosi (2004) em seu artigo “Os 

efeitos das convenções e recomendações da OIT no Brasil”, Campos (2007) em “As convenções da 

Organização Internacional do Trabalho e o Direito Brasileiro”, Ervolino (2011) e “A Influência da 

Organização Internacional Do Trabalho na definição de padrões normativos no Brasil” e Meireles 

(2011) com “As convenções da Organização Internacional do Trabalho sobre direitos humanos 

fundamentais e seu status normativo.” 

Outro trabalho relevante é a obra de Gunther (2013), “A OIT e o direito do trabalho no Brasil.” 

A obra também se dedica aos mesmos aspectos de aplicação prática tratados aqui, mas estão, assim 

como alguns dos demais trabalhos citados acima, conectados com o que foi discutido anteriormente, 

ou seja, apontam para a questão da influência dos padrões internacionais dentro do espaço interno. 
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Como vimos, existem diversos trabalhos que se dedicam ao papel desenvolvido pela OIT em 

diversos países. Estes trabalhos são produzidos por acadêmicos de diversas partes do mundo, muitos 

ligados de alguma forma à OIT e outros não. No meio acadêmico brasileiro, portanto, verifica-se que, 

com exceção da área de direito, a investigação sobre o papel da OIT ainda é um campo pouco 

explorado. Uma pesquisa nos bancos de teses e periódicos da OIT, CAPES, Scielo e etc, não revela 

trabalhos que tratem da OIT sob um ponto de vista histórico. Obviamente, existem os casos que 

trabalham temas isoladamente, como por exemplo, trabalho forçado, a comparação do progresso de 

alguma Convenção com outros países, etc. Ou seja, são trabalhos que tratam de aspectos pontuais. 

Assim, tal como foi visto nos vários exemplos citados aqui, é de grande importância uma pesquisa 

que busque resgatar a trajetória histórica da OIT no Brasil, investigando o papel que ela desempenhou 

na história do país. Certamente, este é um momento bastante oportuno para o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a história da OIT. Tanto pela proximidade do aniversário de cem anos da organização 

em 2019, como pela marcante presença da instituição e seus padrões no Brasil e a cooperação da OIT 

com novos projetos de pesquisa. 

É necessário, portanto, pesquisas que extrapolem o campo da técnica e investiguem as 

motivações internas para a adoção dos padrões, o processo de implantação e os resultados obtidos ao 

longo do tempo. Soma-se a isso, a necessidade de se comparar estes mesmos aspectos entre os 

diferentes contextos históricos internos vividos no Brasil desde a ratificação da primeira convenção 

da OIT. Como foi destacado acima, a própria Organização incentiva a produção de novos trabalhos 

acadêmicos e destaca a necessidade de novas abordagens. 

 

 

 

Questões Relevantes 

 

 

Um aspecto fundamental ao estudar a OIT é compreender o seu papel ao longo do século XX 

no Brasil. Mais especificamente, entender os efeitos dos padrões da OIT na legislação e na prática no 

país. Compreender como se desenrolavam os diálogos com a OIT; como ocorreu o processo de 

implementação de medidas de acordo com os diferentes governos vivenciados no Brasil. Além disso, 

é fundamental mensurar os resultados da implementação destes padrões para a seguridade social, a 

liberdade de associação e as condições dignas de trabalho. Resumindo, determinar de forma mais 

clara qual o impacto dos padrões internacionais para a economia, política e sociedade. 

Tais questões podem ser respondidas com base nas informações oficiais reportadas pelo 

governo brasileiro à OIT, assim como através dos relatórios produzidos pela organização, 

documentos oficiais disponibilizados no arquivo histórico da OIT em Genebra e, inclusive, os artigos 

de  época,  principalmente  aqueles  publicados  pela  International  Labour  Review,  que      trazem 
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discussões sobre o Brasil. Espera-se, ao responder tais perguntas, traçar uma perspectiva histórica de 

caráter abrangente, a exemplo dos diversos trabalhos citados anteriormente, abordando os principais 

temas envolvidos com as normas internacionais do trabalho, de forma que se possa, também, apontar 

caminhos para novas pesquisas. 

Outro aspecto importante, quando há viabilidade, seria explorar as publicações e documentos 

que são encontrados somente na biblioteca e no arquivo histórico da sede da OIT em Genebra. Desta 

forma, é possível ter acesso à informações e dados de altíssimo valor para a pesquisa e que não podem 

ser acessados nem mesmo nos escritórios regionais em outros países. Tratam-se de documentos que 

estão arquivados na Sede da OIT e somente podem ser analisados na sala específica destinada a 

consulta. 

 

 

 

 

Fontes e Abordagens 

 

 

Os documentos e publicações produzidos pela OIT já eram de livre acesso ao público 

anteriormente à criação do Century Project. O projeto facilitou o acesso direto à informações e 

recursos tais como todas as bases de dados, as Convenções, as Recomendações, os relatórios e os 

artigos do periódico da OIT, International Labour Review. 

Muitos dos documentos e dados acima podem ser acessados diretamente no site da OIT. 

Porém, quanto aos documentos da base de dados LABORDOC, existem diferentes formas para 

acessá-los. Se o documento está disponível em formato eletrônico, basta abrir o documento. Todavia, 

muitos documentos só podem ser consultados na biblioteca ou arquivo histórico da OIT em Genebra. 

A maneira de abordar tais documentos, que constituem as principais fontes para esta pesquisa, serão 

tratados detalhadamente adiante. Segue abaixo uma lista com as principais bases de dados e 

documentos: 

 

Bases de dados 

 LABORDOC (Base de dados da biblioteca da OIT) 

 LABORSTA (estatísticas ligadas a trabalho) 

 NATLEX (legislação nacional sobre trabalho, seguridade social e direitos humanos) 

 NORMLEX (padrões internacionais do trabalho da OIT e leis nacionais de trabalho e 

seguridade social) 

 

Documentos oficiais 
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 Conferência Internacional do Trabalho: Resoluções 

 Conferência Internacional do Trabalho: Registros de Procedimentos 

 Conferência Internacional do Trabalho: Relatórios do Diretor Geral 

 Conferência Internacional do Trabalho: Relatório do Comitê de Especialistas sobre a 

aplicação das Convenções e Recomendações 

 Convenções da OIT: Série de documentos que descrevem o contexto histórico que motivou a 

aprovação das convenções e os trabalhos preparatórios. 

 Boletim oficial da OIT 

 International Labour Review (todos os artigos de 1921 à 2014) 

 

 

Uma das bases de dados mais importantes para a pesquisa é a LABORDOC. Esta consiste em 

um catálogo eletrônico definido pela OIT como o acesso à literatura do mundo do trabalho. Ela é 

produzida e mantida por uma rede de 28 bibliotecas no mundo, sendo uma delas a biblioteca do 

escritório da OIT em Brasília, e cobre todos os aspectos do mundo do trabalho, tais como 

desenvolvimento econômico e social, direitos humanos e mudanças tecnológicas. A LABORDOC 

inclui todas as publicações da OIT desde 1919, sejam elas produzidas em Genebra ou em outros 

países, publicadas eletronicamente ou em formato impresso e, em todas as línguas. Através da 

LABORDOC, as publicações e documentos que somente podem ser pesquisados in loco, na biblioteca 

ou arquivo histórico da OIT, podem ser localizados previamente. 

Uma metodologia de trabalho adequada para pesquisa nos arquivos da OIT deveria realizar o 

levantamento das publicações e fontes primárias relevantes através do catálogo eletrônico 

LABORDOC. Uma vez consultados, deve-se realizar a leitura e fichamentos das publicações da 

biblioteca ou a obtenção da fotocópia do material que for permitido. Quanto aos documentos oficiais, 

o procedimento inicial seria, da mesma forma, a consulta na LABORDOC, seguida de visita ao 

arquivo para a consulta e digitalização dos documentos com câmera digital, uma vez que este é um 

equipamento autorizado para uso pela OIT. 

 

 

 
Biblioteca da OIT 

 

 
A Organização Internacional do Trabalho é uma instituição baseada em conhecimento. 

Portanto, uma de suas funções é coletar e disseminar informações sobre suas principais atribuições. 

Quando a OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra 

Mundial, o artigo 396 do Tratado estipulou que uma das funções da OIT seria centralizar e distribuir 
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informação sobre as condições dos trabalhadores e o desenvolvimento de leis trabalhistas. Este papel 

foi reafirmado no artigo 10 da Constituição da OIT, que determina que uma das funções do escritório 

internacional é a coleta e distribuição de informação sobre todos os assuntos relacionados ao ajuste 

internacional das condições de vida industrial e de trabalho. 

A biblioteca da OIT em Genebra é o arquivo central de todas as publicações da Organização, 

tanto impressas quanto eletrônicas, produzidas em Genebra ou em todos os outros escritórios da OIT 

no mundo. A biblioteca visa coletar, organizar e preservar materiais que contenham informação sobre 

todos os assuntos relacionados ao mundo do trabalho, tais como meios de subsistência, aspectos 

relacionados ao desenvolvimento econômico e social, mudanças oriundas do desenvolvimento 

tecnológico e direitos humanos. 

 

Arquivos da OIT 

 

 

Os arquivos da OIT em Genebra cobrem todo o ciclo administrativo de registros. Ele serve 

como espaço para arquivo dos escritórios e unidades da OIT e contêm correspondências e documentos 

administrativos. A documentação pode ser de interesse para pesquisadores externos devido ao seu 

valor histórico, técnico, administrativo e político. O arquivo histórico da OIT disponibiliza registros, 

correspondências, documentos administrativos dentre outros documentos 30 anos após sua criação, 

selecionados com base em seu conteúdo, que estão em depósito permanente, ou são propriedade da 

OIT. 

Os arquivos históricos contêm 70.000 documentos anteriores à Primeira Guerra Mundial e do 

período entre guerras (1919 – 1947). Cerca de 200.000 documentos do período pós-guerra (1948 – 

1978) e ainda um grande número de coleções especiais. Dentre estes, destaca-se as coleções dos 

diretores e diretores gerais. Albert Thomas (1920−1932), Harold Butler (1932−1938), John G. Winant 

(1939−1941), Edward Phelan (1941−1948), David A. Morse (1948−1970) and C. Wilfred Jenks 

(1970−1973). Também se encontram no arquivo os documentos privados de C. Wilfred Jenks 

(1920−1973), os registros do Escritório Internacional do Trabalho (Basel, 1890−1919) além de 

coleções fotográficas e audiovisuais. Estes registros representam um total de mais de 7.000 metros 

lineares de estantes ocupadas. 

Os arquivos históricos são abertos para consulta in loco por qualquer pessoa em conformidade 

com as condições estipuladas no formulário de inscrição. Dentre as instalações para pesquisa, são 

oferecidos a Sala de Leitura e instalações para reprodução de documentos. Não é cobrada taxa alguma 

para a consulta aos arquivos. Entretanto, fotocópias e reprodução de material audiovisual são sujeitos 

a pagamento. 
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Considerações Finais 

 

 

 
Em resumo, este artigo aborda as questões mais relevantes para a pesquisa em história, tais 

como temas, descrição das fontes históricas, abordagens e o papel da OIT na disseminação de normas 

internacionais do trabalho, assim como sua influência no Brasil. Pesquisas na área também podem 

contribuir para destacar o papel da OIT na formação do Estado de Bem estar social moderno e do 

processo de geração de políticas públicas baseados nos Padrões Internacionais do Trabalho tecidos 

pela OIT. Desta forma, é possível buscar explicações sobre a interação entre ideologias externas e 

instituições internas em níveis nacional e internacional. Políticas internas, portanto, devem ser vistas 

sob uma perspectiva mais abrangente, considerando a influência de padrões internacionais em 

detrimento à ideia de processos desconectos e independentes. 
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Civilizado enquanto ideia, selvagem enquanto prática: o sistema 

capitalista em perspectiva macro histórica 

Edmo Videira Neto 

 
Resumo 

 
O que está no centro do sistema capitalista? Como ele foi construído? Seria  este 

sistema, algo natural à essência humana? Estas e outras questões permeiam as 

discussões sobre nossa sociedade e nosso sistema econômico durante muitas décadas. 

Portanto, o presente artigo visa estabelecer discussões a despeito das explicações mais 

importantes sobre o surgimento ou a constituição do sistema capitalista, sem deixar de 

lado, no entanto, conceitos fundamentais para a compreensão do mesmo, como a ideia 

correlacionaria entre sociedade e mercado. Além disso, discutiremos o panorama 

contemporâneo deste sistema no que se refere a sua metamorfose e volatização na atual 

sociedade. Para tanto, utilizaremos dois autores consagrados no campo econômico e 

social, e que se tornaram célebres em suas explicações sobre o capitalismo: Karl Marx e 

Max Weber. Também se faz necessário a exposição da obra de Karl Polanyi, 

principalmente no que tange a análise do mercado, estrutura primordial dentro do 

capitalismo. Por fim, para pensarmos o atual contexto deste sistema, utilizaremos as 

explanações de Pikkety sobre o que se tornou e como é entendido o capital no século 

XXI. 

O passado presente de um sistema “pretérito” 

 
“Perseu necessitava de um elmo de névoa para perseguir os monstros. Nós 

puxamos o elmo de névoa sobre nossos olhos e ouvidos para poder negar a existência 

dos monstros” 
1
. Essa citação de Marx nos diz muito sobre a nossa contemporaneidade, 

onde tampar nossos medos e as nossas questões que afligem todo o cotidiano, se torna 

mais fácil do que debate-las. Esta equação não é diferente no que se refere ao 

capitalismo.  Convencionou-se  ultimamente,  a   aceitar  de  bom  grado   este    sistema 

econômico, usando muitas vezes a velha máxima tradicionalista, onde: “se sempre foi 
 
 

1 
MARX, Karl. O capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013., p.79. 
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assim, não tem porque mudar”. Será mesmo que foi sempre assim? A tendência 

recorrente é naturalizar este processo econômico, uma vez que desta maneira, torna-se 

muito mais cômoda a justificação das incapacidades sociais. Se a função do historiador  

é enterrar os mortos – estes aqui entendidos enquanto os fatos e eventos do passado – 

para que os vivos, representados enquanto presente, tenham agência histórica, o 

capitalismo ainda não sofreu esse processo de sepultamento. E pior, em nenhum dos 

dois âmbitos: nem enquanto seu entendimento pelas massas, nem enquanto sistema 

econômico. Logo, ele continua a nos assombrar, fazendo com que seu passado seja cada 

vez mais presente, o transformado em um presente perpétuo. 

Vários debates foram travados ao longo dos tempos a despeito de método com 

relação à pesquisa e escrita da história. Um dos movimentos que mais marcaram a 

Historiografia foi o dos Annales, na França, que teve como principais fundadores Marc 

Bloch e Lucien Febvre. Buscando se distanciar da História factual oitocentista, esse 

movimento visava uma compreensão totalizante da História. Contudo, foi Fernand 

Braudel quem nos apresentou um dos pilares dos Annales: a longa duração. É através 

desta perspectiva que podemos entender de uma maneira mais esclarecedora, o grande 

processo de constituição do capitalismo. A longa duração observa as estruturas, e com 

isso, as mudanças lentas e gradativas na sociedade, assim como é o processo de 

constituição de nosso atual sistema. Portanto, acreditamos que lançar um olhar macro 

histórico sobre este processo é a melhor maneira de compreende-lo, destacando é claro, 

questões fundamentais e inerentes a tal, e que de uma maneira ou de outra, norteiam o 

pensamento dos principais autores que analisaram a consolidação do capitalismo. 

Portanto, para que possamos descobrir o elmo de névoa que nos cega  

atualmente, e colocarmos em pauta o ethos do capitalismo, considero que antes, seja 

necessário desvendar o tenebroso processo de constituição do mesmo. Esse sistema 

pretérito, termo entendido enquanto algo retrógrado, ultrapassado, ainda insiste em  agir 

sobre nosso presente, aprisionando epistemologicamente nossos pensamentos. Pois 

como nos diz Marx, “na sociedade burguesa o passado domina o presente”. 
2 

Esse 

passado imbuído de tradicionalismo, e naturalização, precisa, portanto, ser 

problematizado,   descontruído   e   sepultado,   para   que   ele   não   mais   se  aproprie 

ficticiamente enquanto um presente. 
 

 

2 
MARX, Karl & Engels, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Martin Claret, 2014, 

p.128 
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As diversas faces de um mesmo monstro 

 
Defensores argumentam que é o melhor sistema econômico, onde o  mérito 

vence e o desenvolvimento tecnológico é alcançado. Críticos questionam seus métodos 

seletivos que proporcionam uma crescente desigualdade social e uma selvageria 

econômica. Os óculos que permitem você observar o capitalismo contemporâneo podem 

ser escolhidos. Contudo é necessário levarmos em consideração que, nada é dado a 

priori, tudo possui sua carga e constituição histórica. Nosso sistema econômico não foge 

deste mecanismo. Várias são as explicações para o mesmo, destacando-se 

principalmente a de Karl Marx, que busca através de meios materialistas uma 

desnaturalização deste sistema, apontando os momentos históricos de seu surgimento e 

constituição no livro O Capital. Outros pensadores, como Max Weber, partem de uma 

análise mais cultural, onde as explicações para este processo estariam presentes nas 

mudanças do pensamento do homem moderno, relacionado estritamente com a religião 

protestante, não fugindo, entretanto, de um modelo mercantil clássico naturalizador do 

capitalismo. Seja qual for a explanação assumida como a melhor representante de todo o 

contexto, não podemos negar a capacidade destrutiva que o capitalismo  possui  no 

século XXI. Portanto, para compreendermos nosso atual panorama, faz-se necessário a 

busca de explicações passadas. 

Karl Marx, visando a desnaturalização do capitalismo, lança uma análise 

sintomática e pautada em uma perspectiva de longa duração para compreender todo o 

processo. Dentro deste conceito, o autor nos apresenta elementos básicos para se 

entender a constituição do sistema, sendo o principal deles a acumulação primitiva. Esta 

se encaixa dentro do método materialista utilizado por Marx para se compreender os 

processos históricos, e a chave central do problema chamado capitalismo. Como cita o 

autor: “A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o 

processo  histórico  de  separação  entre  produtor  e  meio  de  produção”
3
.  Esta  frase é 

representativa, pois elenca além da acumulação primitiva, o foco central e a mudança 

primordial gerada pelo capitalismo: a separação do produtor de seus meios de produção. 

Para compreendermos suas origens é necessário voltarmos ao século XV na Inglaterra – 

local da análise realizada por Marx – até o momento em que se iniciou o movimento  de 

 

 

 
3 
MARX, Karl. O capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013., p.786. 
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cercamento dos campos. Esse mecanismo pode ser entendido como o início da 

proletarização e expropriação do campesinato de suas terras. 

O prelúdio da revolução que criou as bases de modo de produção 

capitalista ocorreu no último terço do século XV e nas primeiras 

décadas do século XVI. Uma massa de proletários absolutamente 

livres foi lançada no mercado de trabalho pela dissolução dos séquitos 

feudais.
4
 

Temos, portanto, o início dos cercamentos dos campos ingleses visando o aumento de pastos 

para as ovelhas, geradoras do principal produto da época, a lã. Entretanto esse processo não foi 

idílico, e sim como cita o próprio Marx, o capitalismo foi construído a sangue e fogo. O sangue 

dos camponeses que se transformaram em proletários, derramado pela constante expropriação 

territorial, e o fogo lançado pelas legislações coercitivas e pela força expropriativa do Estado. O 

caminho final dessa constituição não poderia ser outro, a não ser a grande concentração 

populacional das cidades e a seguinte geração de mão-de-obra barata. De fato, esse inchaço 

urbano contribuiu para que se desenvolvessem os mecanismos necessários para uma revolução 

burguesa e instauração do capitalismo. Contudo, não podemos observar somente dentro desta 

perspectiva. Esse processo também foi importante para a libertação dos camponeses da  

condição de servidão feudal, entretanto essa burguesia, que no Manifesto Comunista recebe um 

papel revolucionário por parte de Marx, continuou mantendo suas formas de dominação sobre  

os trabalhadores. 

 

A assim chamada acumulação primitiva tinha, portanto sua gênese. A pequena parte da 

população que ainda permaneceu no campo, trabalhava para os arrendatários – estes que 

possuem um caráter fundamental no processo de constituição do capitalismo e serão 

especificados posteriormente – em troca de míseros salários, e a maior parcela que migrou para 

as cidades, também possuíam salários baixíssimos e uma carga de trabalho enorme. A falta de 

trabalho nas cidades para a população fez com que surgissem os “vagabundos”, e 

consequentemente leis sangnárias que proibiam a vadiagem, oriunda justamente do processo de 

separação do campesinato de sua terra: 

 

Assim, a população rural, depois de ter sua terra violentamente 

expropriada, sendo ela expulsa e entregue à vagabundagem, viu-se 

obrigada a se submeter, por meio de leis grotescas e terroristas, e   por 

 

 

 

 

4 
MARX, Karl. O capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013., p.789. 
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força de açoites, ferros em brasa e torturas, a uma disciplina  

necessária ao sistema de trabalho assalariado.
5
 

Outros aspectos são considerados por Marx, como importantes dentro da acumulação primitiva, 

como a espoliação das colônias e o afluxo de metais preciosos advindos das mesmas – processo 

denominado pelo autor de a aurora do capitalismo – e a tomada das terras da Igreja após a 

Reforma Protestante, estas que eram comercializadas pelo o Estado junto a pequenos burgueses 

e especuladores capitalistas. Entretanto, o papel central dentro deste processo fica por conta do 

arrendatário capitalista. A acumulação por parte dos arrendatários deu-se a partir do 

momento em que o aluguel da terra utilizada por estes, mantinha um preço fixo, mas os 

produtos possuíam variáveis no valor de comércio. Este arrendatário utilizou a terra  

com um aspecto mercantil: contratava mão de obra barata e buscava cada vez mais a 

produtividade. Em suma, Marx define a acumulação primitiva: 

O roubo dos bens da Igreja, a alienação fraudulenta dos domínios 

estatais, o furto da propriedade comunal, a transformação usurpatória, 

realizada com inescrupuloso terrorismo, da propriedade feudal e 

clânica em propriedade privada moderna, foram outros tantos métodos 

idílicos da acumulação primitiva.
6

 

Por conseguinte, temos que, a junção de todos esses métodos fez com que a 

sociedade moderna saísse de uma economia feudal para uma economia capitalista. 

Contudo, esse sistema não consegue se controlar. Nem mesmo leis estatais conseguem frear o 

progresso inescrupuloso de alguns setores em busca do lucro: 

 

As relações burguesas de produção e de circulação, as relações 

burguesas de propriedade, a moderna sociedade burguesa, que 

conjurou meios de produção e de circulação tão poderosos, 

assemelhasse ao feiticeiro que não consegue mais dominar as forças 

infernais que evocou. 
7

 

Neste sistema portanto, nada é sagrado, tudo é profano, e o movimento das forças de 

trabalho e dos meios de produção geram cada vez mais a concentração de renda nas 

 

 

 

5 
MARX, Karl. O capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013., p.808. 

6 
MARX, Karl. O capital. Livro I. São Paulo: Boitempo, 2013., p.804. 

7 
MARX, Karl & Engels, Friedrich. Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Martin Claret, 

2014, p.114. 
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mãos daqueles que, por expropriação ilegal e desregrada, ‘arremessaram” os 

trabalhadores nas margens sociais e econômicas esquizofrênicas do mundo moderno. 

Ao contrário da teoria materialista utilizadas por Marx para expor o processo de 

constituição do capitalismo, Max Weber parte de uma análise mais cultural para a 

explicação do fenômeno. “Capitalismo existiu na China, na Índia, na Babilônia, no 

mundo antigo e na Idade Média. Mas em todos esses casos, como devemos ver, esse 

ethos particular esteve ausente” 8. O que seria, portanto, esse ethos citado por Weber? 

Podemos entendê-lo como o espírito do capitalismo, ou mesmo como sendo uma nova 

mentalidade que se rompeu com as forças tradicionalistas. A despeito disso o autor cita: 

“trata-se do espírito do capitalismo moderno. Que aqui estamos lidando apenas com o 

capitalismo europeu ocidental e norte-americano”.9 Temos neste aspecto,  outra 

diferença entre Weber e Marx, onde o primeiro escolhe como objeto de análise o país 

onde o capitalismo venceu, e assumiu sua forma pura. 

Contudo é necessário entendermos como deu-se a ruptura dos grilhões que 

prendiam o capitalismo. Ao dizer que esse sistema sempre existiu, o autor nos mostra 

que algumas forças o impediam de se desenvolver, sendo a maior deles o 

tradicionalismo da Igreja Católica. Principalmente no que ser refere ao lucro, este era 

condenado na Idade Média, impedindo com que os grandes detentores de terras 

desenvolvessem suas respectivas propensões ao mesmo. O momento em que Weber 

identifica como mudança deste pensamento é justamente após a Reforma Protestante e o 

surgimento do calvinismo puritano. Dentro desta crença teológica, o lucro era uma 

vocação divina, e trabalhar era glorificação a Deus: “o ganho de dinheiro no interior da 

moderna ordem econômica é, sendo obtido legalmente, o resultado e a expressão da 

virtude e da proficiência em uma vocação”10. Temos, por conseguinte, a libertação dos 

grilhões que prendiam a mentalidade capitalista de lucro e acumulação. 

Dentro desta ética puritana, temos que, o trabalho dignifica o homem, e o lucro é 

em adoração ao divino por lhe ter atribuído tal vocação. Entretanto é importante 

salientar que, essa mesma ética que permitia o trabalho e a acumulação de capital, 

condenava o gozo desregrado da vida: “Nem o lazer nem a diversão, mas apenas a 

 

8 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2013, 

p.55. 
9 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 

2013, p.55. 
10 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin 
Claret, 2013, p.57. 
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atividade serve para aumentar a glória de Deus, de acordo com as definitivas 

manifestações da Sua vontade”. 
11

Portanto, esse homem puritano não deveria jamais se 

dar ao luxo de usufruir de seu dinheiro, pois o tempo ocioso é o mesmo tempo onde este 

cidadão poderia estar trabalhando e aumentando sua renda, e assim agradecendo ao 

Senhor.   É justamente esta ética que permeia a existência do homem puritano que   está 

presente desde a fundação dos Estados Unidos. E é a partir desta ótica que Weber 

analisa o capitalismo neste local perfeito, onde a sociedade seria moldada através destes 

conceitos. “lembra-te que tempo é dinheiro”, é a frase clássica de Benjamin Franklin, e 

que reflete de maneira exemplar o espírito do capitalismo. Se, portanto, até mesmo o 

tempo se transformou em mercadoria, temos um novo mundo, onde a luta contra forças 

hostis que barravam o desenvolvimento do capitalismo, gerou uma ascese divina e 

vocacional dentro do lugar e contexto específicos. 

Temos dado, portanto, as duas faces de um mesmo monstro descontrolável. De 

um lado a ótica materialista, de outro a cultural. Não devemos fazer juízo de valor sobre 

as mesmas, e sim interpreta-las em cada contexto de produção. Se Marx vivia o auge do 

processo de industrialização e de fato, se o ritmo continuasse naquela velocidade o final 

seria catastrófico, Weber estava inserido em um ambiente diferente, onde pode realizar 

viagens a terra onde o capitalismo se desenvolveu perfeitamente. Portanto, por mais que 

este monstro de duas faces não tenha nos levado ao fim apocalíptico previsto por Marx, 

ele continua a colocar as grandes massas sob tortura em um purgatório simbólico e 

moral eterno. 

O evangelho do “Deus Mercado” frente ao “Moinho Satânico” 

 
Contemporaneamente, cada vez em intensidade maior, as pessoas depositam sua 

fé não mais, ou pela menos não mais exclusivamente, em um Deus divino, ou 

metafísico. A fé humana tem-se dado em cima da economia, representada pelo “Deus 

mercado”, onde o maior medo é uma grande crise, ou grandes recessões econômicas. 

Entretanto, para que este panteão fosse construído, foi necessária uma ajuda macabra, 

denominada por Karl Polanyi de “moinho satânico”. Este moinho triturou as massas de 

trabalhadores ao longo dos séculos, sendo o motor do avanço e desenvolvimento do 

capitalismo. Será mesmo que o “Deus Mercado” sempre existiu sem, anteriormente, a 

ajuda do “moinho satânico”? A partir desta perspectiva faz-se necessário entender o 

 

11 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Martin Claret, 2013, p.239. 
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contexto de formação dos mercados, eles que ditam as regras e as normas do sistema 

capitalista. 

Seguindo a linha de pensamento que busca a desnaturalização do capitalismo, 

Polanyi nos apresenta o debate em torno da principal instituição deste sistema: o 

mercado. A despeito disso, o autor cita: “a economia de mercado é uma estrutura 

institucional, e sempre nos esquecemos disto, que nunca esteve presente a não ser em 

nosso tempo e, mesmo assim, ela estava apenas parcialmente presente” 
12

. Portanto,  

para se entender a constituição desse moinho satânico, que resulta em um sistema  “auto 

regulável” é importante termos em mente que, o mercado somente em nossa época 

possui as características especificas de um sistema capitalista. Sobre os sistemas que 

envolviam mercados anteriormente, devemos entendê-los como mais um mecanismo 

dentro da sociedade em que pertenciam, e que eram, portanto, sociedade com mercado,  

e não sociedades de mercado. Seguindo esta equação, temos que modernamente, o 

panorama econômico se mostra invertido. “Em vez de a economia estar embutida nas 

relações  sociais,  são  as  relações  sociais  que  estão  embutidas  dentro  do       sistema 

econômico”. 
13

Ainda sobre as diferenças de mercado, Polanyi nos apresente três tipos 

destes: o local, formado pelas guildas e corporações de oficio; o externo, caracterizado 

por ser um mercado de longa distância; e o interno, sendo este o mais importante, pois 

gera competição e define as diretrizes do capitalismo. Sobre este mercado interno, 

podemos atribuir a ele uma filiação direta ao Estado, pois este último interveio 

diretamente para a sua criação. Portanto, o aprendiz se volta contra o mestre 

modernamente. Podemos entender a crítica de Polanyi ao processo de naturalização dos 

mercados, como sendo uma tentativa de transformar o homem em um ser barganhador 

por natureza, onde a propensão ao lucro seria imanente ao ethos humano. Contrário a 

esta tese, o autor nos mostra: “A descoberta mais importante nas recentes pesquisas 

históricas e antropológicas é que a economia do homem, como regra, está submersa em 

suas relações sociais”. 
14

Portanto, nem sempre os seres humanos cultuaram o “Deus 

Mercado”. As relações interpessoais antes de tudo eram permeadas por reciprocidade e 

distribuição, onde o bem estar de todos era o telos mais importante. 

 

12 
POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro, Campus, 2ª 

ed, 2000, p. 56. 
13 

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro, Campus, 2ª ed, 

2000, p. 77. 
14 

POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro, Campus, 2ª 

ed, 2000, p. 65. 
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O resultado final deste processo, como diz Marx, de separação histórica do 

produtor de seus meios de produção, passa a ser a transformação de tudo que temos em 

mercadorias. Para se atingir o evangelho final de culto ao mercado, vemos até mesmo a 

transformação de dinheiro, terra em trabalho, em mercadorias, estas chamadas por 

Polanyi de “mercadorias fictícias”. Se a auto regulação significa que toda produção é 

vendida no mercado, concluímos que tudo pode ser mercadoria, e tudo terá seu  

mercado. Sendo assim, as próprias mercadorias fictícias recebem seus respectivos 

preços: 

Juro é o preço para o uso do dinheiro e constitui a renda daqueles que 

estão em posição de fornecê-lo. Aluguel é o preço para o uso da terra  

e constitui a renda daqueles que a fornecem. Salários são os preços 

para o uso da força de trabalho, que constitui a renda daqueles que 

vendem. 
15

 

Temos estabelecidas assim, as bases de um sistema que se julga auto regulável, 

mas que continua a privilegiar o prestígio e a dominação histórica dos poucos que não 

trabalham e lucram muito, em cima de muitos que trabalham em demasia e lucram 

pouco. 

Pensar o presente “projetando” o futuro: o capital no século XXI 

 
Após todas as análises sobre o processo de constituição do capitalismo, acredito 

que seja importante projetarmos um futuro, mesmo que isso assuma caráteres 

teleológicos, de um sistema que nos dias atuais nos oferece mostras de desgaste, mas 

que ao mesmo tempo possui uma capacidade única de reinvenção. “Será que podemos 

imaginar para o século XXI uma superação do capitalismo que seja ao mesmo tempo 

mais pacifica e mais duradoura, ou deveríamos apenas esperar pelas próximas crises  ou 

pelas próximas guerras verdadeiramente mundiais desta vez?”. 
16  

Esta indagação de 

Piketty está no cerne dos debates contemporâneos, onde nota-se a continua liquidez das 

relações humanas e o crescente aumento das desiguales sociais, marca característica do 

capitalismo moderno. É bem verdade que por outro lado, conseguimos avanços 

consideráveis em alguns campos, como o direito a educação, saúde e aposentadoria, 

gastos que são arcados pelo Estado, e que possibilitam uma relativa    qualidade de vida. 

15 
POLANYI, Karl. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro, Campus, 2ª 

ed, 2000, p. 90. 
16 

PIKETTY, Thomas. O capital no século XXI. Rio de Janeiro, Intrínseca, 1ª ed, 2014, p. 459. 
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Entretanto ainda nos falta muito. Sobre esta questão, ou este embate que parece 

perpetuo, entre Capital versus Estado, ou Mercado versus Estado, Piketty nos aponta: 

É necessário ao mesmo tempo inventar novos instrumentos que 

retomem o controle de um capitalismo financeiro que enlouqueceu e 

renovar e modernizar de maneira profunda e permanente os sistemas 

de arrecadações e gastos, coração do Estado social moderno, que 

atingiram um grau de complexidade que por vezes ameaça  

gravemente sua inteligibilidade e sua eficácia social e econômica. 
17

 

De fato, o sangue e o fogo, “vitrines” do capitalismo, não podem continuar. É 

necessário, como nos diz Pikkety, repensar toda a estrutura social, e remover este 

“cobertor contemporâneo” que encobre as pernas mais que deixa a cabeça da população 

à mostra. O mínimo de Estado ou conquistas sociais alcançadas deve servir de ponto de 

partida para mudanças mais sintomáticas dentro do capitalismo, que parece estar sempre 

um passo a frente de todo pensamento revolucionário, ou que já nos mostra ter as 

defesas contra mais uma tentativa de sua derrocada. Pois, como salienta Piketty: “uma 

vez constituído, o capital se reproduz sozinho, mais rápido do que cresce a produção.  O 

passado devora o futuro”
18

. Por séculos o passado devorou o futuro, e se quisermos 

constituir uma posteridade pautada no desenvolvimento social, devemos interromper o 

curso desta máquina histórica que tritura a tudo e a todos. Temos as ideias, as 

explicações pretéritas e o conhecimento, faltam-nos as motivações. Pois, dentro de um 

binômio naturalista, onde o capital transforma passado, presente e futuro em uma única 

realidade, o que nos resta é a tentativa de desconstruí-lo. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem por objetivo analisar a obra Vista de um mato virgem que está se 

reduzindo a carvão de Félix Emily Taunay se pautando na comparação dos textos presentes 

nas referências bibliográficas, e nas reflexões acerca da representação dos negros na pintura 

de paisagem do século XIX. É feita relação entre o trabalho do artista não só enquanto pintor, 

mas também com seu papel no desenvolvimento da arte no Brasil principalmente através da 

Missão artística francesa e da fundação da Academia Imperial de Belas Artes. O quadro de 

Taunay busca mostrar a relação do negro com a natureza e consequentemente o trabalho que 

nela realiza para movi- mentar a economia da época, fazendo também uma crítica às 

atividades realizadas  e a possível degradação do meio ambiente. Enfatizaremos as opiniões 

dos artigos produzidos acerca da obra e de que maneira isso se aplica ao contexto do século 

XIX, importante período para o desenvolvimento nacional, tanto social quanto eco- nômico. 

Palavras-chave: pintura de paisagem, negros, Taunay, arte. 

 

 

 
ABSTRACT 

 
This article aims to analyze the work of art Vista de um mato virgem que está se re- duzindo a 

carvão painted by Felix Emily Taunay based on a comparison of the texts present in the 

bibliographical references and reflections on the representation of blacks in the nineteenth 

century landscape painting. It made the relationship between the artist's work not only as a 

painter, but also in the development of art in Brazil mainly through the French artistic mission 

and the foundation of the Imperial Acade- my of Fine Arts. The Taunay painting seeks to 

show the black's relationship with na- ture and consequently the work it performs to move the 

economy of the time, also making a critique of the activities and the possible degradation of 

the environment. Emphasize the opinions of the articles produced about the painting and how 

it ap- plies to the context of the nineteenth century, important period for national develop- 

ment both social and economic. 

Keywords: Landscape painting, blacks, Taunay, art. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A tela Vista de um mato virgem que está se reduzindo a carvão, de Félix- Émile 

Taunay, apresenta o impactante antagonismo entre a preservação e degrada- ção da natureza. 

A pesquisa não enfatiza somente essa crítica, observando também a presença do negro na obra 

e sua relação com a pintura de paisagem durante o Brasil Império. Dessa forma foram 

comparadas pesquisas anteriores acerca da tela, através das quais foram construídas as 

posições expressas no artigo. 

De início o texto traz informações sobre a vida de Taunay, seu papel na cons- tituição 

de uma identidade artística nacional e seu trabalho na Academia Imperial de Belas Artes. Em 

seguida é feita uma abordagem de sua produção artística onde a pintura de paisagem tem 

destaque, se relacionando também com o trabalho de seu pai, Nicolas-Antoine Taunay. 

Posteriormente há a descrição e análise da tela, assim como sua localização significativa no 

contexto vigente, e sua classificação enquanto pintura histórica. O último ponto abordado 

remete à presença do negro na pintura de paisagem relacionando também a sua atuação no 

regime escravista. São citados os trabalhos de outros europeus que vieram ao Brasil, como por 

exemplo os pintores Jean-Baptiste Debret e Johann-Moritz Rugendas que, assim como 

Taunay, repre- sentaram a relação entre os negros e a natureza. 

 

 

 
2. FÉLIX-ÉMILE TAUNAY: BREVE BIOGRAFIA 

 

 
Félix-Émile Taunay foi pintor, professor, escritor, poeta e tradutor nascido na França 

em 1795 e falecido aos 84 anos no Rio de Janeiro. Foi um dos principais personagens no 

contexto de fundação e consolidação da Academia Imperial de Be- las Artes durante o período 

do segundo reinado, na instituição trabalhou como pro- fessor da cátedra de pintura de 

paisagem, secretário e diretor. Em 1835 atuou como professor de desenho e paisagem da 

família imperial, e ainda mantendo relações com a corte se tornou professor de Francês de D 

Pedro II em 1838, também foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro entre 

muitos outros títulos que recebeu, como exemplo o de Barão de Taunay. O artista chegou no 

Brasil em 1816 com o pai Nicolas Antoine Taunay e toda a sua família que viera 

acompanhando a 
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Missão Artística francesa. Desde o início de sua carreira é possível distinguir a forte 

influência da figura de seu pai não só em suas expressões artísticas, mas também na atuação 

profissional dentro da academia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLAS-ANTOINE  TAUNAY  (1755-1830): 

Retrato do jovem Félix-Émile Taunay, s.d. Óleo 

sobre tela, 31,5 x 24 cm. Rio de Janei- ro, Museu 

Nacional de Belas Artes / IPHAN / MinC. 

 

 

 

 

 

 

 
2.1. A criação da identidade artística nacional e sua relação com a Missão Ar- tística 

Francesa 

 

 
A transferência da corte para o Brasil fez surgir a necessidade de uma trans- formação 

cultural no Rio de Janeiro, nesse contexto a principal medida estimulada por D João VI foi a 

criação da Academia Imperial de Belas Artes citada por Mariana Chaves em sua pesquisa: 
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“Em meio ao contexto de surgimento do Absolutismo e do Maneirismo. a 

palavra academia passou a significar, pela primeira vez, uma institui- ção 

exclusivamente dedicada ao ensino artístico. Surgia, então, um modelo 

acadêmico mais burocrático, regrado e cuja principal caracte- rística consistia 

em seu vínculo com o Estado. ” (CHAVES, 2014, p.43) 

 

 
 

Para executar seus planos, inspirado pelo modelo da Académie de Beaux- Artes na 

França, o imperador dá início ao projeto que também visava a formação de artistas brasileiros 

por profissionais vindos da França, formando assim uma elite ar- tística para atuar na nova 

capital do Império. Um dos principais objetivos da criação da academia era instituir uma 

tradição artística nacional permitindo a corte brasileira que se aproximasse de elementos 

culturais e artísticos considerados civilizados, as- sim como também visava formar 

profissionais como arquitetos e escultores para au- xiliar na urbanização da capital. Em 

Portugal Joachim Le Breton projeta um modelo de ensino de arte a ser instaurado no Brasil, 

assim reúne um grupo de artistas fran- ceses que chegam ao país em 1816. A missão é 

composta pelo arquiteto Grandjean de Montigny, os pintores Nicolas-Antoine Taunay, 

acompanhado de sua família, e Jean-Baptiste Debret, o escultor Auguste Taunay, o gravador 

Charles Pradier, o mú- sico Sigismund Neukomm e os escultores Marc e Zephérin Ferrez. 

Chegando ao Brasil os artistas se deparam com a missão de criar uma ima- gem oficial 

para o Estado através de pinturas históricas, a imagem do Imperador também deveria ser 

endossada e exaltada. Entretanto houveram diversos entraves para instalação da instituição de 

ensino no Brasil, como discordâncias e disputas internas entre os artistas, e a relutância dos 

portugueses em permitir que artistas franceses se instalassem no país. 

Devido a tais impedimentos o projeto de criação da academia só se concreti- zou em 

1826 através dos estatutos previstos no decreto 125 do mesmo ano, a inau- guração ocorreu 

em cinco de novembro. Em 1834 Taunay assume a diretoria da AI- BA que em suas mãos 

atinge o ápice desde a sua fundação. No período em que assumiu a diretoria da Academia 

Taunay procurou aproximar ainda mais seu modelo de ensino ao das escolas de arte europeias, 

dentre as inúmeras inovações ganham destaque as aulas com modelos vivos e o trabalho em 

estátuas de gesso.  Elaine Dias em um de seus muitos artigos sobre o pintor considera: 
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“O ensino sistemático do nu e o estudo da estatuária antiga a partir da cópia levariam o 

artista à apreensão do método „natural‟ empregado pelos antigos na concepção da 

beleza ideal, conduzindo-o a sua própria criação artística e, consequentemente, à 

fundação da escola brasileira. ” (DIAS, 2013, p. 4) 

 

 

 
O trabalho com modelos vivos, entretanto, encontra inúmeros obstáculos em sua 

aceitação pela sociedade brasileira da época, começando pela falta de candida- tos às vagas. 

As exigências eram que o modelo fosse um homem branco, jovem, saudável e robusto, 

características que dificultavam ainda mais a contratação, a re- lutância em aceitar um modelo 

negro, o qual seria facilmente encontrado, era grande já que este devido a cor da pele não se 

enquadraria nos padrões de beleza clássi- cos. A falta de homens brancos adequados ao 

trabalho obrigou o diretor a procurar por um “preto” que apesar da cor da pele atendesse no 

mínimo aos atributos físicos desejados. 

Durante a administração de Félix-Émile Taunay foram feitas diversas exposi- ções que 

exaltavam não só a produção artística e cultural dos alunos e professores da academia, abrindo 

espaço também para artistas sem formação. O apoio, não só financeiro, do governo a 

academia foi consolidado durante sua atuação como diretor quando foi criado o Prêmio de 

Viagem ao Exterior onde os melhores artistas ganha- vam bolsas para estudar na Europa, 

como já foi citado anteriormente em sua admi- nistração a Academia atingiu o ápice, assim 

Taunay é lembrado como um de seus mais importantes incentivadores. 

 

 

 
3. A TRADIÇÃO FAMILIAR NA PINTURA DE PAISAGEM 

 

 

Durante sua estadia no Brasil não há nenhum registro de que a família Tau- nay teria 

contratado os serviços de um professor de pintura, logo é possível supor que Félix-Émile 

aprendeu sobre arte e pintura com o próprio pai, e apesar de não ter uma vasta produção 

artística, dentro dela se destacam principalmente suas paisa- gens. No contexto histórico dos 

séculos XVIII e XIX a pintura de paisagem se   torna 
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um espaço de projeção da identidade nacional, a qual ainda estava em construção no Brasil, 

de acordo com Cláudia de Mattos Taunay teve grande importância nesse momento: 

 

 

“Apesar disso, entre as décadas de 1840 e 1850 podemos identificar alguns artistas que 

usaram a paisagem como veículo para a constituição de um dis- curso sobre o Brasil. 

Dentre eles, Félix-Émile Taunay (1795-1881) ocupa uma posição de destaque, entre 

outras razões, por ter sido por um longo tempo di- retor da Academia Imperial de 

Belas Artes [...]” (MATTOS, 2010, p. 1) 

 

 
 

Como uma de suas principais produções ganham ênfase os desenhos que deram 

origem ao Panorama da cidade do Rio de Janeiro pintado pelo francês Guil- laume Ronmy, a 

obra exibe em um panorama de 360º a nova capital do Império por- tuguês englobando 

elementos da natureza em contraponto com as edificações da cidade. O convite a ocupar um 

cargo na AIBA surge após o sucesso da crítica naci- onal e internacional aos desenhos do 

panorama feitos por Félix-Émile. Enquanto atuava como professor na academia se destacaram 

telas que refletiam sua forma- ção, como paisagens ao amanhecer ou ao pôr do sol, que podem 

ser vistas como fontes de estudo do tratamento da luz em pinturas. Quando assume o cargo de 

dire- tor da instituição o pintor se afasta de seus padrões europeus de formação passan- do a 

incluir em suas paisagens elementos com características nacionais que se aproximam das 

obras de outros artistas viajantes como Debret e Rugendas. Em su- as paisagens são 

abordados não só aspectos relativos as características da fauna e flora brasileiras, como 

também a exploração e devastação, praticadas em larga es- cala na época, e sua relação com o 

desenvolvimento urbano e socioeconômico do país. Taunay é lembrado então como artista de 

fundamental importância para a con- solidação e caracterização da arte nacional, 

principalmente através de seu indispen- sável trabalho realizado na academia 
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SALATHÉ, FRIEDRICH (1793-1860): Panorama do Rio de Janeiro segundo panorama pintado em Paris por 

G.F. Ronmy pelos desenhos de Félix Emilio Taunay 20,5 x 100; suporte: 28,7 x 108 água- tinta/4º estado, col. 

 

 

 
 

4. A OBRA 

 

A tela “Vista de um mato virgem que está se reduzindo a carvão” foi exposta pela 

primeira vez em 1943, na exposição geral realizada pela Academia Imperial de Belas Artes, 

no Rio de Janeiro. Atualmente está no Museu Nacional de Belas Artes também situado na 

cidade do Rio de Janeiro. 

FÉLIX-

ÉMILE TAUNAY  

(1795- 

1881): Vista de 

um Mato Virgem 

que se está re- 

duzindo a car- 

vão, óleo sobre 

tela, 134 x 195 

cm. Rio de Ja- 

neiro, Museu 

Nacional de Belas 

Artes. 
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4.1. Contexto da época em que a tela foi exposta 

 
A natureza presente no Brasil compunha um verdadeiro cenário de identidade e 

exaltação nacional, e a pintura de paisagem por sua vez estava atrelada a essa promoção de 

caráter nacional. A partir disso, a construção do sentimento de patrio- tismo se dava por meio 

de formas artísticas e culturais, levando ao reconhecimento no exterior. 

A obra de Taunay foi pintada num período que abrangia o final do Primeiro Reinado e 

início do Segundo Reinado, no qual o Brasil era governado pelos regen- tes do príncipe até o 

mesmo alcançar sua maioridade. O artista objetivava chamar a atenção de Dom Pedro para a 

situação vivida, pois a paisagem do Rio de Janeiro estava sendo devastada para dar lugar à 

monocultura de café, atividade bastante realizada como forma econômica no século XIX. 

 

 

 

 
4.2 A paisagem representada na obra e seu antagonismo 

 
A devastação da natureza realizada pelos sistemas de queimada tomava pro- porções 

alarmantes, trazendo graves consequências para o meio ambiente, como a infertilidade do 

solo, ar rarefeito, destruição da beleza natural, entre outros. Félix, juntamente com seu irmão 

Carlos Taunay, compunham uma bancada referente à preservação natural, em que lutavam 

pela manutenção natural da paisagem e suas respectivas características. A partir disso, Carlos 

Taunay escreve um livro intitulado “Manual do Agricultor Brasileiro ” tendo sua publicação 

original no ano de 1839, no qual evidencia suas ideias acerca da economia brasileira, e 

diversas propostas para solucionar os problemas que envolviam o Império na primeira metade 

do século XIX, principalmente em relação à destruição das matas nativas nacionais. 

O drama representado na obra remete-se à redução das florestas a carvão, situação 

realista em que expõe o caráter da época. Além de crítica, é uma espécie de denúncia histórica 

e naturalista, em que impacta o observador através da sua narrativa. O antagonismo presente 

na tela mostra uma parte da floresta intocada e uma parte em “desenvolvimento”; a presença 

dos negros também pode ser conside- rada uma forma antagônica, pois estão localizados em 

diferentes pontos da repre- sentação. 
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À direita, tem-se uma floresta majestosa, exalando vitalidade e beleza, pois não foi 

modificada pela ação humana. Seu curso é natural, contendo um rio com águas cristalinas, 

árvores frondosas e harmonia entre a vegetação. Um fato que chama atenção é que os próprios 

escravos negros incumbidos de realizar o trabalho se “curvam” frente à majestosa natureza, 

contemplando-a em sua totalidade. 

Já ao lado esquerdo há a destruição dessa belíssima paisagem, evidenciando o 

incessante trabalho do negro e sua relação com o meio ambiente. Nessa pintura, Taunay 

procura demonstrar os efeitos nocivos do trabalho cativo através da brutali- dade com que os 

negros destroem a natureza de forma indiferente, realizando ape- nas o que lhe foi imposto. A 

presença de apenas um único homem branco na cena faz supor que a ação realizada pelos 

negros é normal e aceita pela sociedade. 

As duas árvores presentes quase no centro da tela possuem importante signi- ficado: 

resistência. A frondosa copa da figueira e a árvore de pau mulato eram utili- zadas para a 

fabricação de móveis, pois sua madeira era considerada de excelente qualidade. Dessa 

maneira, seu papel de resistência lhes rende o título de heroínas, pois se mantiveram intactas 

num lugar onde tudo está sendo destruído. Há encosta- do na árvore de pau mulato um 

escravo, aparentemente observando toda sua ex- tensão. A partir disso, pode-se pensar que ele 

não queria estar realizando a ativida- de que lhe foi imposta; porém, sua não realização 

implicava em castigos corporais e outras penas aplicadas pelos seus senhores. 

A outra parte do riacho, compreendida no lado esquerdo da tela encontra difi- culdades 

para fazer seu percurso, pois há a presença de pedras, entulhos e madei- ras resultantes da 

derrubada da mata. Essa parte da representação revela os male- fícios causados pela atividade 

realizada, expondo suas consequências frente à natu- reza. Entre a figueira e o rio lamacento 

há também a presença de outro negro, no qual juntamente com um jumento caminham com 

dificuldade, realizando o transporte das madeiras retiradas do corte e que serão futuramente 

utilizadas. A realização do corte de madeira pelos escravos ainda presentes na parte esquerda 

da tela, faz en- trever que o trabalho é árduo e incessante. Por possuírem um bom porte físico 

e maior resistência ao calor, eram designados à execução dessas atividades, preci- samente por 

serem resistentes. 

Além de possuir uma concepção moral ambiental, a obra de Taunay abarca uma 

concepção política para a época, pois volta-se para questões que atingiam a 
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população do Rio de Janeiro. Era, portanto, uma crítica aos pilares da construção das cidades 

brasileiras, ou seja, para seu desenvolvimento seria necessário destruir algo que está ligado à 

composição da identidade nacional. A inscrição que acompa- nhou a tela em sua exposição 

geral em 1843 foi: 

 

 
“A desaparição dos mais belos exemplares do reino vegetal nos arredores da cidade 

ameaça a esta, segundo cálculos irrefutáveis, com diminuição das águas vivas e 

elevação do grau médio do calor, dois males reciprocamente ativos”. (TAUNAY, 

1843) 

 

 
 

Taunay acreditava que o desenvolvimento da sensibilidade em relação à na- tureza 

levaria à possibilidade de apreciação das artes, uma vez que requer análise detalhada e 

problematização acerca do que está sendo transmitido. A partir disso, a cultura refinar-se-ia 

aos poucos, aperfeiçoando as técnicas críticas de observação. Segundo Elaine C. Dias, a fusão 

entre linguagem artística e literária está no ato de procurar demonstrar em seu discurso as 

transformações ocorridas na paisagem pelo homem, manifestadas através de uma narrativa 

histórica e documental atualizada. 

 

 

4.3. O negro e sua relação com a pintura de paisagem 

 
A temática que relaciona o sistema da escravidão e o desmatamento das ma- tas 

nativas está presente nos registos desde 1820. José Bonifácio de Andrada e Sil- va foi um dos 

militantes da causa ambiental nesse período, em que defendia o pro- gresso do país sem a 

destruição dos seus recursos naturais. 

Para ele, o sistema escravocrata da época compunha o principal motivo para a 

destruição natural, pois os senhores possuíam vastas regiões de terras voltadas para a 

monocultura de café. Essa monocultura movimentaria seus lucros, fazendo prevalecer seu 

domínio e hegemonia. Em virtude dessa situação, José Bonifácio defendia a reforma agrária e 

o fim da escravidão no país. Essas ideias levariam a uma junção de fatores que contribuiriam 

para sua perseguição e exílio no ano de 1823. 

Os negros compunham parte fundamental da sociedade fluminense do perío- do, tendo 

suas tarefas divididas, conforme explicita a representação. Estavam, por 
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conseguinte, submetidos à vontade senhorial, sendo sempre relacionados com a produção de 

um local fértil para a movimentação da economia nacional. Nesse perí- odo muitos outros 

pintores os representaram em suas obras, tendo como exemplo os artistas viajantes Jean-

Baptiste Debret e Johann-Moritz Rugendas, que possuem diversos trabalhos voltados para a 

presença do negro na sociedade brasileira em geral, desde sua mão de obra empregada na 

lavoura até suas atividades realizadas nos núcleos familiares e manifestações culturais. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

A obra analisada exalta a natureza brasileira criticando sua exploração desen- freada 

durante o período de dominação do Brasil por Portugal, procurando levar a sociedade a 

reflexão sobre o impacto que a produção de café latifundiária tinha so- bre a paisagem natural. 

Para ser eficaz, a obra enquanto pintura histórica deve transmitir veracidade, evocando um 

senso de realidade em sua abordagem. Nas palavras de Rafael Cardoso, toda pintura é um 

registro. 

Com a criação da Academia Imperial de Belas Artes e a exigência da família real de 

que fosse criada uma identidade artística nacional, as paisagens naturais do Brasil passaram a 

ser vistas como afirmação das características nacionais. Na arte era comum a representação de 

cenários, plantas e animais típicos do país, assim como os escravos que representavam a base 

da produção econômica e da extração de recursos naturais. Essas representações em muitos 

casos ainda constituem o imaginário europeu sobre o Brasil, sendo longo o processo de 

desconstrução das concepções de missão civilizadora através da colonização. 

A natureza é desde sempre enaltecida como característica da identidade na- cional, 

nesse contexto até mesmo o hino nacional exalta sua magnanimidade e be- leza. É possível 

então concluir a importância da natureza como símbolo nacional em representações artísticas, 

nas quais o negro aparece frequentemente em contato com a terra, exercendo modificações 

significativas na paisagem através de seu tra- balho. 
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As artes de palco e sua importância Histórica 

 
 

Franciara Sharon Silva do Carmo
1

 

 

 

 
Resumo: O Ballet Clássico foi uma importante arte durante toda sua história, entretanto 

teve seu ápice durante sua época romântica iniciada em 1832. Foi uma das últimas a 

adentrar no movimento, porém teve grande influência na sociedade burguesa deste 

período. Durante o século XIX a estrutura do ballet clássico é modificada onde houve 

uma consolidação no cenário francês, onde são criadas escolas específicas para o ensino 

da técnica desta dança. Qualquer forma de arte pode dizer muito sobre o povo que a 

produz, porém na dança podemos trabalhar e identificar costumes e mentalidades com 

mais clareza por ser uma arte representativa. O Ballet romântico segue enredos que 

contam histórias sobre o amor verdadeiro e em vezes tem-se uma mistura com seres do 

mundo espiritual que podem ser por meio de comédias ou no seu extremo as tragédias. 

Desta perspectiva o trabalho levantará as principais modificações pelas quais o ballet 

passou e sua nova base de fundamentação. 

Palavras-chave: Ballet; arte; dança. 

 

Abstract: Classical Ballet was an important art throughout its history,  but  peaked 

during his romantic era began in 1832. It was one of the last to enter the movement, but 

had great influence in bourgeois society of the period. During the nineteenth century the 

structure of classical ballet is modified where there was a consolidation in the French 

scenario where specific schools for the technical teaching of this dance are created. Any 

form of art can tell a lot about the people who produce it, but on the dance can work and 

identify customs and mentalities more clearly to be a representative art. Romantic Ballet 

follows storylines that tell stories about true love and often have a mixture with the  

spirit world beings that can be through comedies or in extreme tragedies. From this 

perspective the work will raise the main changes for which the ballet has passed and its 

new base reasoning. 

Keywords: Ballet; art; dance. 

 

 

 

Introdução 
 

Este trabalho surgiu após a leitura do livro “História da Dança no Ocidente” de Paul 

Bourcier, o qual abarca de forma resumida as principais questões da dança ao longo da sua 

história, desde suas primeiras manifestações há mais de quinze mil anos e suas evoluções, 

tendo como fonte o que o autor chama de uma documentação rigorosamente controlada. Paul 

Bourcier foi um historiador e professor de História da Dança da Universidade de Paris e esta 

obra  é  considerada  uma  das  principais  e  mais  importantes  sobre  o  assunto  desde  a sua 

 
 

1   
Graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Email: franciarasharon@gmail.com 
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primeira publicação em 1987, traduzida para o português neste período, porém passou por 

uma reedição em 2001 e outra em 2011 a qual foi trabalhada. 

Com essas novas edições, também podemos verificar um crescente interesse pelo 

tema, vez que há uma maior produção sobre a história do corpo a partir dos anos 1980 e após 

os anos dois mil há a criação de diversos cursos profissionalizantes de danças e até mesmo o 

bacharelado e a licenciatura em instituições públicas e privadas. Podemos notar que há uma 

institucionalização da dança, sendo assim cursos os quais tem história da dança em sua  grade 

utilizam este livro como bibliografia base 
2
. A dança que tem maior ênfase em todo o livro é o 

ballet e podemos notar no capitulo “A dança Romântica”, que muitas das bases fundamentais 

do ballet que ainda hoje são trabalhadas nos estúdios de dança, foram aqui fundadas e assim 

foram perpetuadas. Desta forma este trabalho se desenvolverá através deste contexto de 

criações e rupturas que o ballet romântico trouxe para a dança, levantando as inovações as 

quais este estilo trouxe para o ballet. 

 

A entrada no movimento romântico 

O primeiro ballet romântico fora ao palco da Ópera de Paris em 1832 e se intitulou 

“Ballet des nonnes”, ou como aqui será referenciado pela sua tradução literal “O Ballet das 

Freiras”, todavia o movimento romântico se iniciara em 1819 com a exposição do primeiro 

quadro romântico de Théodore de Gericult, Le Redeau de La Méduse, uma obra de cinco 

metros que retrata um naufrágio, os quais os sobreviventes e alguns corpos estão amontoados 

em uma jangada improvisada, esta obra retrata um real naufrágio o qual o mesmo era 

fascinado por sua história, o artista entrevistou os sobreviventes e através de seus relatos criou 

a obra. O pintor trabalha um jogo de luz, em um entreposto de claro e escuro, vida e morte, 

clássico do movimento. Sendo assim o romantismo transbordou em todas as artes, sendo a 

dança a última arte a ser influenciada por este movimento. 

Podemos justificar este atraso pela perspectiva que o Ballet passou por importantes 

mudanças entre os anos de 1810 e 1830, o qual o estilo evoluiu de forma lenta, porém 

concisamente, se no fim do período anterior a dança havia começado um declínio, no inicio 

deste século as transformações os quais a dança passa, são importantes para este estilo e 

contribui para todos os demais. Aqui temos uma oficialização da técnica e do nome dos 

passos através de várias obras escritas no período que além de denominar, descrevem como 

 

 
 

2   
Um exemplo disso é o curso de graduação em dança da Universidade Federal de Viçosa. 
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cada passo deve ser desenvolvido e até mesmo quais são os músculos a serem trabalhados  

para executá-los, estas obras são as pioneiras a abortarem este tema. 

Dentre todas as obras as que mais se destacam, são as do italiano Carlo Blasis, 

formado pela escola francesa, escreve uma das principais obras teóricas sobre o ballet em 

1820: Tratado Elementar Teórico e Prático da Arte da Dança, fora a primeira obra deste 

gênero publicada, entre suas outras contribuições estão o Código de Terpsicore -  1828, 

Manual Completo da Dança – 1830 e Notas Sobre Dança – 1840, estas obras além do valor 

teórico, são compostas por ricas ilustrações. Além disso, a Escola da Ópera Nacional de Paris 

recebe cada vez mais alunos estrangeiros e acaba por influenciar toda a Europa, formando  

cada vez mais artistas ligados a dança por ela. Neste contexto a técnica francesa se expande, 

pois esses mesmos artistas voltam para seus países de origem e lecionam o que eles 

aprenderam, perpetuando cada vez mais o estilo francês. Entre os países em que esta 

influência é mais visível estão: Itália, Espanha, Rússia e sobre tudo na Dinamarca. 

Desta forma podemos ver que o ballet francês deste período, o qual podemos 

denominar de pré-romantismo, conseguiu criar uma base sólida e a disseminá-la por toda a 

Europa para que a dança conseguisse prosseguir em um cenário mais forte com um estatuto, 

bases e regras. Neste momento apesar do que possa parecer, o ballet não se transforma em 

algo apenas mecânico e repetitivo, a evolução técnica vai além, os mestres de balé 
3 

trabalham 

exaustivamente com seus alunos a expressividade e a fluidez dos gestos, o ballet se torna a 

poesia do corpo.
4 

O ballet romântico prega ao mesmo tempo a importância da técnica e a 

execução da mesma com certo nível de perfeição ao mesmo tempo em que deve ser elaborado 

com total delicadeza e leveza do movimento, apesar de todo esforço. 

 

O Ballet Romântico 

Assim como em todas as artes no ballet romântico a sensibilidade assume o  

controle, a razão é negligenciada. Desta forma o coração e a imaginação passam a fazer parte 

desse processo artístico e a autocensura passa a ser também posta de lado. Se no período 

anterior percebemos que a maior parte dos temas dos balés vem da inspiração na Grécia 

antiga, sobretudo em sua mitologia, os repertórios
5  

do período romântico buscam sua base  de 

inspiração na  literatura estrangeira e  trazem temas medievais  para os palcos,  misturando as 
 

 
 

 

3   
Professores de ballet. 

4   
Boucier, Paul. História da dança no Ocidente, 1980.p.201. 

5   
História, conto que o ballet representa. 
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pequenas vilas camponesas e o seu cotidiano com o sobrenatural, o fantástico. Dentre os 

autores em que os libretistas
6 

mais se inspiraram estão: George Gordon Byron, Walter Scott, 

sobretudo a obra prima do ballet romântico “Giselle”, advém de um poema de Heinrech 

Heine, o qual o crítico de ballet Théophile Gautier, tem sua base inspiração e tem a ideia do 

que se torna um dos ballet mais importantes e conhecidos da história. 

Neste período uma dentre várias modificações em que o ballet passa é a divisão da 

apresentação em duas partes, denominadas Atos, com um pequeno intervalo entre eles, este 

pequeno intervalo servia para a troca de cenário, item também inédito até então, e também 

servia para a troca de figurino das bailarinas. Isso se dava, pois o principal da ação da história 

era a oposição entre dois mundos, o humano e o dos espíritos. Sendo assim na maioria dos 

balés o primeiro ato é desenvolvido no mundo terrestre e o segundo ato se desenvolve no 

contexto do mundo dos espíritos. O fundo do palco ia de vilas camponesas às florestas 

encantadas, cemitérios abandonados, igrejas em ruínas; Neste momento podemos perceber a 

contraposição entre claro e escuro, mortalidade e imortalidade, tão usadas pelos artistas 

românticos e também foram trazidas para o ballet, em seus respectivos atos. A Ópera foi 

entregue aos gnomos, as odinas, as salamandras, aos elfos, aos espíritos e as ninfas das águas, 

aos peris e toda população estranha e misteriosa que se presta tão bem ás fantasias do balé. 

(Bourcier, 1987: 204.). 

A modificação do figurino também foi importante, se anteriormente haviam túnicas 

gregas, ou longos e pesados vestidos, as saias das bailarinas foram encurtadas até as canelas e 

em tecidos mais leves para que o público pudesse ver melhor os passos que a bailarina 

executaria e também como forma prática de diminuir o peso dos figurinos. No primeiro ato, 

temos corpetes e saias em cores alegres e vivazes de camponesas, já no segundo ato a cor que 

predominava era o branco, e o fundo dos cenários tons escuros, as bailarinas usavam túnicas 

brancas que davam um ar fantasmagórico as mesmas, as roupas dos bailarinos ou dos seres 

materiais quando não eram em tons pálidos também poderiam ser tons escuros neste ato, em 

uma forma de contraste de cor. Todavia devido a essa túnica branca usada pelas bailarinas 

neste ato, passou a ser denominado de “Ato Branco”. 

Neste período também há a criação do instrumento ícone do ballet, as sapatilhas de 

ponta. As sapatilhas já haviam se tornado moda e estavam sendo usadas no cotidiano da 

população, nas ruas. Coulon foi o principal mestre de ballet a desenvolver este estilo e ensinar 

 
 

6 
Autor do texto da peça, ópera e ou ballet; ele produz o libreto que é um pequeno livro em que são contidas 

todas as informações técnicas e a história que será apresentada. 
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sua técnica, teve inúmeras alunas, porém a bailarina que levou essa técnica para os palcos fora 

a Marie Taglioni que dançou sobre as pontas durante toda a apresentação do ballet A Sílfide. 

Todavia o Ballet em que o seu corpo de ballet
7 

inteiro dançou sobre pontas, fora apenas anos 

mais tarde no repertório de Giselle. É importante ressaltar que hoje em dia as sapatilhas 

possuem uma estrutura em gesso e metal que auxilia a bailarina a ficar sobre pontas, porém 

anteriormente as sapatilhas eram apenas de tecido e a bailarina dependia apenas de sua   força 

muscular para se erguer sobre pontas, o único reforço que algumas tinham era colocar algodão 

no fundo e alguns bordados para auxilio e sustentação. 

No ballet “A Sílfide”, o qual foi o primeiro repertório deste gênero que mais teve 

repercussão junto ao público da época, podemos observar o inicio do que conhecemos 

atualmente de bailarina ideal e suas principais características: ser inserida nas aulas de ballet 

desde pequena, ser alta e magra. No primeiro caso é criada essa ideia, pois quanto mais nova a 

criança é inserida neste meio, menos ela perde a elasticidade de criança e mais facilmente 

memorizará os passos da dança, ensaios e aulas fariam parte mais facilmente se seu cotidiano, 

segundo o que pensava os professores da época. As grandes bailarinas deste período Marie 

Taglioni, Fanny Elsser e Carlota Grisi crescem neste ambiente da dança, e isso reforçou ainda 

mais esse mito. Seus pais trabalharam com a dança ou com a música e então desde pequenas 

faziam aulas com os melhores professores de dança da época e já adolescentes dançavam nos 

grandes palcos europeus. Chamando atenção onde passavam até serem contratadas pela Ópera 

de Paris e ali elas teriam o que seria o ápice de suas carreiras. 

Todavia a principal bailarina a qual esse ideal se desenvolve é a sueca Marie 

Taglioni, filha do professor e coreografo
8 

Felippo Tagioni. M. Taglioni foi à bailarina a qual 

deu estréia do movimento romântico no ballet, ela foi que apresentou pela primeira vez duas 

das três principais obras do ballet romântico ao público da Ópera: O Ballet das Freiras e A 

Sílfide. Desde pequena o pai lhe ensinou a técnica do ballet e também criou todas as variações 

coreográficas de suas apresentações, apesar de ter tido outros professores o pai a acompanhou 

durante praticamente toda a sua carreira, principalmente no seu ápice nos palcos da Ópera. 

Marie tinha dois defeitos para as mulheres do século XIX e sendo assim também poderia ser 

um empecilho como bailarina: era muito alta e magra. Apesar disso o pai criou para ela 

 

 

 

7 
Todos os bailarinos de uma companhia ou apresentação, neste caso foram todas as bailarinas que usaram 

pontas, inclusive até hoje a ponta é uma característica da bailarina. 
8 
No ensino de dança muitas vezes o professor que ensina a técnica não é o mesmo que cria as variações 

coreográficas de uma apresentação. Há casos de mesmo o coreografo não ensinar a dança, ele apenas cria e então 

seu ajudante ou aprendiz coreográfico é que ensina a coreografia para a bailarina. 
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coreografias que exaltava ainda mais esses seus aspectos, em papeis de seres místicos a  

mesma era considerada como um ser imaterial, um fantasma, uma fada ao dançar. 

 

Todas as opiniões sobre ela insistem em sua graça poética: A sílfide forjava-lhe 

qualidade com seus defeitos: era magra e com sua magreza, fazia uma sombra, 

condensava-a em vapor, passeava-a num lago azulado do cenário e sob a espuma da 

cascata, como um floco de bruma levantado pelo vento... Aparecia e desvanescia-se 

como uma visão impalpável. (MAHALIN, P. 1889: 5vol.) 

 

 

 

Outro ponto que merece destaque nessa citação de Mahalin é utilização de estruturas 

que contribuem para o ar místico do espetáculo, como utilização de iluminação em diversos 

níveis
9
. Outro Item que merece destaque e pela primeira vez é utilizado nas apresentações de 

balés, são as maquinas de vapor. Todas essas inovações foram usadas pela primeira vez no 

ballet ‘A Sílfide’ e após ela, todos os espetáculos românticos abusaram desses novos aparatos, 

sendo as iluminações ainda hoje vitais em espetáculos de dança. Estes elementos contribuíram 

para que Marie Taglioni juntamente com a rica coreografia de seu pai, fez com que críticos e  

o público a considerasse como um ser imaterial nos palcos. Essa magreza também era 

considerada, como o principal fator que ajudava a realizar as coreografias tão complexas com 

tanta leveza apesar da dificuldade técnica. 

Podemos também destacar que o ballet deste período era para bailaria, isto é as 

coreografias eram criadas para que a bailarina pudesse levar para o palco tudo que a mesma 

sabia fazer de melhor, o que mais exaltasse sua leveza e também mais impressionasse o 

público. O que poderia se apresentar um problema nas remontagens ou quando outra bailarina 

fosse representar aquele papel, vez que cada uma queria mostrar o seu melhor, fazendo que 

inúmeras variações
10  

fossem criadas para a mesma coreografia, assim pouquíssimas delas 

possuíam uma coreografia original escrita. Hoje com o estudo da história do ballet e uma 

análise de coreografias podemos ver apresentações próximas das originais. Enquanto a 

bailarina possuía um poder de decisão o bailarino foi relegado a um segundo plano, ele devia 

conhecer bem a técnica e o ritmo, mas sua principal função era de arremessar a bailarina no ar 

e pega-la, gira-la e permitir que ela fosse o ponto principal da atenção e aplausos, o bailarino 

passou a ser apenas um suporte para a bailarina. 

 

 

 
 

9 
Iluminação principal e as sobressalentes, iluminação na bailarina, no palco todo, alta luz, baixa luz; ajudam a 

contribuir e enriquecem a coreografia. 
10   

Solo da bailarina. 
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Conclusão 

A partir destes elementos citados podemos gerar ainda mais pontos de analise, 

todavia o intuito deste trabalho fora pontuar as principais modificações as quais o ballet 

romântico trouxe para a dança e elucidar sua influencia no cenário geral da dança. Como já 

fora ressaltado anteriormente, o ballet romântico francês se espalhou por toda a Europa, sendo 

por meio de professores que saiam da escola francesa e seus respectivos alunos ou sendo pelas 

próprias bailarinas que após sair da Ópera de Paris iam para outros palcos  importantes 

levando toda a sua bagagem de repertórios do estilo. 

Outra forma de influencia que devemos ressaltar são as turnês que esses balés 

fizeram pelos palcos europeus, sobretudo A Sílfide e Giselle merecem destaque neste quesito, 

pois além de ambos passarem por todos os palcos importantes, Giselle fora o ballet que ficou 

em turnê por mais tempo, inclusive em turnê estrangeira, durante três anos. E tendo também 

sete remontagens de outros coreógrafos, a mesma ficou durante vinte e sete anos no repertorio 

da Ópera, de 1841 á 1868, sendo o primeiro ballet a ficar durante tanto tempo no repertório da 

instituição. Não seria exagero afirmar que até o final da década de 1870, a França era o 

professor de dança da Europa (Bourcier, 1987: 214). 

Além da influencia no período de seu ápice, o Ballet romântico construiu uma base 

tão sólida e conseguiu ser tão influente que todos os balés posteriores a ele, o usaram de 

referência, mesmo quando fora contestado. Seus elementos como figurinos, cenários e 

sapatilhas são até hoje usados e seus repertórios são ainda remontados e fazem sucesso aonde 

vão, trazendo emoção aos seus espectadores. 
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Resumo: As questões teórico-metodológicas relacionadas ao ensino de História vêm se renovando 

com tempo. Neste trabalho é apresentada uma reflexão sobre o caráter educativo do cinema no 

ensino de história, e seu potencial como objeto de estudo na pesquisa educacional e no uso 

pedagógico. Os fundamentos teóricos se baseiam em diversos estudos de historiadores e pedagogos 

que discutem a relação entre o cinema e a educação. Pretende-se nesta pesquisa esclarecer a 

importância do cinema como ferramenta didático-pedagógico e busca, também, tratar dos cuidados 

que se deve ter quando da utilização, em sala de aula, de um filme histórico como recurso de  

ensino. 

 

 

 

 
Palavras-chaves: Cinema, Ensino de História, Filmes históricos, Didática da História. 
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1- DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
O tema a ser discutido tem como objeto principal o cinema e seu papel pedagógico no ensino de 

história. O uso do cinema na sala de aula a cada dia vem sendo bastante discutido, temos como 

exemplo o historiador Marcos Napolitano
1  

que vem trabalhando com bastante coerência sobre a 

funcionalidade desta cultura como instrumento didático que os professores podem utilizar como 

complemento e até mesmo um elemento que pode ajudar a fazer haver um maior interesse do aluno 

pela temática discutida na sala de aula. 

A partir do século XX, com o desenvolvimento das tecnologias, vem sendo modificado os 

meios de comunicação, e nesse processo os filmes ganharam destaque com seus mais variados 

gêneros. A possibilidade de criar realidades e histórias antigas a partir de imagens em movimento,  

ás quais é incorporado os sons, estimulou a imaginação e a criatividade de cineastas e do público  

em todo mundo. A história nesse movimento foi privilegiada já que a ambição de recriar épocas e 

reconstituir histórias que antes eram conhecidas apenas por meio de narrativas escritas e orais, fez 

com que o cinema criasse películas históricas já no início do século XX. Com esse movimento os 

registros fílmicos produzidos a partir de temáticas históricas se tornaram maior e mais difundidos. 

A possibilidade de dar vida à história e de reconstituir grandes épocas e acontecimentos, 

empolgou educadores, estes viram com esse movimento cultural, uma possibilidade de contribuir de 

forma decisiva para o ensino, especialmente de História. Por isso, deve ser considerado necessário 

estudar os seguimentos usados pelos docentes ao aplicar o recurso cinematográfico em sala de aula. 

Diante de uma atual gama de opções, os educadores muitas vezes parecem não ter uma forma 

coerente de utilizar recursos tecnológicos em sala de aula, o que ocasiona a incoerência na aplicação 

do cinema como material didático, fazendo com esse material acabe se tornando um meio de passar 

o tempo ou cobrir a falta de um profissional. É necessário um novo olhar sobre as formas de 

aplicação do cinema em escolas, uma vez que trabalhar com o cinema em sala de aula é “ajudar a 

escola a reencontrar a cultura ao mesmo tempo cotidiana e elevada, pois o cinema é o campo no 

qual a estética, o lazer, a ideologia e os valores sociais mais amplos são sintetizados numa mesma 

obra de arte” (NAPOLITANO, 2003, p.11-12). Assim como Napolitano, acreditamos no cinema 

como  cultura  e lazer, e  estas  características  quando  trabalhadas  juntas,  ajudam  no crescimento 

 

1 
Marcos Napolitano Professor de História do Brasil Independente do Departamento de História da USP, onde formou- 

se em História e também obteve o título de mestre e doutor em História Social. É autor de “Como usar o cinema na sala 

de aula”. São Paulo: Contexto, 2003. 
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cognitivo dos alunos, sendo que cada aluno em sua individualidade, consegue se identificar com 

algo abordado pelos filmes, sendo a música, as roupas dos personagens, o meio que o personagem é 

colocado perante a sociedade, etc. Os filmes oferecem um campo de trabalho vasto que o professor 

deve aproveitar. 

O processo de aplicação do recurso cinematográfico na sala de aula tem que ser antes 

estudado pelo professor, já que este além de mediador, precisa ser um conhecedor da metodologia 

aplicada, já que um filme não faz o papel de despertar o conhecimento sozinho, assim é necessário 

que o docente se prepare, o qual precisa estar disposto a planejar o que vai apresentar. Para tanto, 

tem que estudar o tema do filme e descobrir como adequá-lo ao eixo a ser trabalhado, sabendo 

diferenciar o que é proveitoso do que é apenas cômodo. 

Em nossa sociedade, não podemos desfazer das diversas formas de linguagem pelas quais as 

pessoas se expressam, mas, sim valorizá-las e aprendendo a utilizá-las de forma mais produtiva e 

criativa na escola e no cotidiano. O professor deve ficar atento quando utilizar do cinema como 

processo pedagógico, pois na maioria das vezes os alunos leem e decodificam mais facilmente 

imagens do que palavras. A escola deve ser um espaço que ajuda aos alunos técnicas e meios para 

decodificar todos os tipos de linguagem, incluindo a audiovisual. Com isso, “ver filmes é uma 

prática social tão importante, do ponto de vista da formação cultural e educacional das pessoas, 

quanto à leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas mais” (DUARTE, 2002, p.17) 

Embora o cinema ainda não seja reconhecido pelos meios educacionais como fonte de 

conhecimento, este já está imerso no meio escolar á algum tempo e observando certo entusiasmo 

quanto aos filmes como objeto de reflexão e crítica por parte de historiadores, buscamos analisar a 

relação entre cinema e educação e sua importância na formação cultural de cada indivíduo. 

 

 

 

2- PROBLEMATIZAÇÃO 

 
O cinema vem a cada dia mostrando que é sim mais acessível e assimilável do que um livro, 

pois geralmente o aluno tem mais facilidade na leitura fílmica do que de um livro. O uso de 

recursos audiovisuais, foi por muito tempo desprezado como fonte de pesquisa e apesar de sua 

difusão, ainda existe relutância por parte de muitos pesquisadores em reconhecer nesses  

recursos a sua importância como fonte de pesquisa e como possíveis ferramentas que possam  

ser utilizadas na sala de aula com efetiva eficiência no que condiz a finalidade do ensino- 

aprendizagem. 
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Nos dias atuais, percebemos que a sala de aula vem incorporando e sofrendo intervenção dos 

meios de comunicação de massa, já que muitos desses meios estão cada vez mais próximos da 

realidade dos professores e alunos. Esta realidade faz necessária não somente a utilização, mas 

também o pensar crítico sobre o uso destas ferramentas, objetivando ter uma didática que esteja 

adaptada ao tempo e espaço da realidade que estamos vivendo. 

O que se pretende é discutir a problemática que envolve o uso do cinema no ensino de 

história, e este não como ferramenta de substituição do ensino tradicional, mas sim como  

ferramenta auxiliar para a leitura textual. O levantamento de algumas questões sobre a metodologia 

que o cinema pode ser aplicado em sala de aula é o que iremos discutir, como a possibilidade de 

ensinar o conteúdo de história através do cinema, como o cinema e os documentários interferem no 

ensino de história dos alunos e se é possível definir o conceito de filme histórico. Também será 

discutido o porquê do cinema ser tão pouco difundido nas salas de aula como recurso didático e 

como os professores podem usá-lo. 

A busca de respostas para essas perguntas permite caminhar para conclusões sobre a 

importância do cinema no ensino de história e sua aplicação dentro da sala de aula. A história está 

presente no cinema de diversas maneiras e pode ser abordada por vários ângulos. Em princípio, de 

forma genérica, um filme, produzido em qualquer época ou espaço, é passível de ser utilizado como 

fonte de reflexão histórica e pode ser feita, nos termos de Marc Ferro (1992), a análise do cinema na 

história. 

 

 

 

3- JUSTIFICATIVA 

 
As mudanças no fazer história refletiram na história como disciplina e contribuíram para 

introduzir nas escolas novos recursos pedagógicos, capazes de auxiliar no processo de 

conhecimento histórico, como a pintura, os desenhos, a literatura e os quadrinhos. O ensino de 

história, por si só, também mudou e atualmente não se restringe apenas ao ensino do passado, mas 

procura fazer do conhecimento deste uma forma de compreensão do mundo. Diante dessas 

mudanças, precisamos cada vez mais, de meios de apoio para o processo de ensino-aprendizagem. 

Napolitano, nos mostra essas mudanças que sofremos com o tempo e aponta para a dificuldade em 

trabalhar a evolução e modernização em diversas áreas de nossas vidas, principalmente, na 

educação. Nessa perspectiva, enfatizamos o uso do cinema na educação como uma ferramenta que 

ajuda na produção de aulas práticas e dinâmicas. 
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Utilizar filmes no ensino de História pode ser considerado uma estratégia metodológica mais 

dinâmica, que entra em contraposição ao ensino tradicional, maçante e pouco diversificado e que na 

maioria das vezes se restringe á leitura e á escrita. Estimular uma visão imaginativa histórica no 

aluno deixa o ensino de História mais agradável e diversificado e ajuda a prender a atenção do  

aluno o que facilita o trabalho do professor. 

O objetivo de empregar uma documentação variada ao aluno é fazer com que este 

compreenda que ele faz parte de um passado que reflete no presente e com isso capacitá-lo a 

desenvolver a consciência de pertencer a uma cultura e a uma sociedade diversificada. O cinema 

neste contexto se torna um importante contribuinte no processo de formação do aluno, pois é capaz 

de exercer no aluno uma formação cognitiva e simbólica. 

O problema da utilização do cinema em sala de aula, muitas vezes é em relação ao método 

no qual muitos professores de história usam, colocando o cinema como um meio de ilustrar o 

conteúdo, com a ideia de chegar o mais próximo possível dos fatos históricos. Usar o cinema como 

informador ou ilustrador da história não é a melhor maneira de aplica-lo nas aulas de história. Como 

nos alerta Ferro
2
, os filmes de tipo histórico não são mais que uma representação do passado. Neste 

sentido, é importante que o professor compreenda que os filmes de história falam mais do   presente 

e menos do passado, portanto ao escolher um filme histórico para ilustrar o conteúdo, o professor 

deve entender que ele é um olhar sobre o passado. O professor tem que atuar como mediador entre  

o conhecimento histórico e o aluno, fazendo com que o aluno passe a entender a função do passado 

nos filmes e desenvolva um senso crítico sobre a produção do conhecimento. 

O cinema é um meio de auxiliar o professor de história a explicar os conceitos históricos, a 

compreensão dos conceitos é de extrema importância para o aprendizado de história. No filme 

“Tempos Modernos”
3  

de Charles Chaplin, é possível com que o professor trabalhe o conceito de 

Fordismo, no qual mostra o personagem trabalhando numa linha de produção, participando apenas 

de uma parte da montagem. Neste filme vemos uma crítica ao sistema de produção e uma reflexão 

sobre a classe burguesa e o proletariado, isso é fato importante já que o professor deve sempre 

analisar e trabalhar antes a mensagem ideológica presente nos filmes. 

O cinema é uma representação da realidade e sempre há a possibilidade de encontrar nos 

“filmes históricos” personagens, romances e guerras que não existiram, além da ocultação de fatos 

importantes. Isso ocorre pelo fato do cinema tende a tornar a história apresentada mais atraente e 

 

2 
FERRO, Marc. Cinema e História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

3 
Tempos Modernos/Modern Times (1936, EUA, 87’) Realizador: Charles Chaplin. Atores: Charles Chaplin, Paulette 

Godard, Henry Bergman. Argumento: Charles Chaplin. Fotografia: Ira H. Morgan e Roland Totheroh. Montagem: 

Willard Nico. Música: Charles Chaplin. 
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compatível para o público, o que é importante para o professor tomar cuidado já que o cinema não 

tem compromisso com a história da mesma forma que tem o historiador. 

Os documentários também são bem-vindos nas aulas de história, seu uso para fins 

pedagógicos, muitas vezes é considerado mais fácil e apropriado, além de sua linguagem ser mais 

clara e o tempo de duração mais adequado para ser exibido nas aulas. 

Toda essa aplicação metodológica do cinema em sala de aula nos mostra a importância dos 

filmes nas aulas de história, já que este contribui de forma competente para o processo de 

aprendizagem da história. O cinema é um grande aliado da história, uma vez que desempenha um 

significativo papel na divulgação do conhecimento histórico, pois proporciona o interesse pelos 

temas históricos e assim pode estimular a leitura e a curiosidade. 

 

 

4- OBJETIVO GERAL 
 

Discutir os métodos com que está sendo aplicado o cinema como ferramenta metodológica 

no ensino de História, mostrando suas especificidades e sua importância para a educação 

contemporânea, além de propor novas formas de realização dessa atividade. 

 

 

 

5- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
-Apresentar considerações acerca da aplicação do cinema no ensino de História, apontando alguns 

caminhos metodológicos que podem facilitar a prática docente. 

-Dialogar entre pesquisas de historiadores e pedagogos sobre a relação entre o cinema e o ensino de 

história. 

-Identificar os problemas e os benefícios na aplicação do cinema nas escolas como método didático- 

pedagógico. 

 

 

6- METODOLOGIA 
 

Neste trabalho foi proposta uma metodologia de uso do cinema nas aulas de história, para 

que o cinema desempenhe um papel importante na formação dos alunos e na divulgação do 

conhecimento de história, o professor deve utilizar o cinema como um meio de informação e que 
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vai ajudar ao aluno assumir uma postura crítica. Agindo desta forma, os alunos compreenderão que 

a história é fruto de uma construção do passado. 

No decorrer do ano de 2015, foi observado no Colégio de Aplicação João XXIII em Juiz de 

Fora, Minas Gerais, a aplicação de vídeo em aulas de história nas turmas 5º ano do ensino 

fundamental II e do 1º ano do ensino médio. Foi observado o filme escolhido pelas duas  

professoras, o método de aplicação delas em sala de aula e a relação que fizeram entre o filme e o 

tema estudado na disciplina de história. 

Apenas uma das educadoras observadas seguiu parte do que é recomendado pelos estudiosos 

sobre o assunto filmes em sala de aula. Ela utilizou em sua aula com os alunos o filme Tróia
4
, para 

tratar a relação dos diferentes povos e suas crenças na Grécia antiga. Depois da exibição do filme, a 

professora conduziu uma discussão que relacionava as diferentes crenças da Grécia antiga, com    as 

diferenças crenças da sociedade atual. Após a discussão, ela sugeriu que os alunos fizessem um 

texto sobre o entendimento que tiveram acerca do filme assistido, levando-os a refletir as diferenças 

sociais. Já a outra professora, passou o filme A Lista de Schindler, porém ela não explicou a ideia 

por trás do filme e deixou apenas o recurso como fonte de “passatempo na aula”. 

Ensinar a partir do cinema significa provocar o olhar do sujeito, porém muitos professores 

tem uma série de dificuldades em lidar com a linguagem cinematográfica em sala de aula. 

“O exercício escolar de ver mensagens audiovisuais e “discutir” com elas sobre 

conteúdo e expressão, a oportunidade de discordar do autor da mensagem com a 

orientação do professor vão formar e consolidar a leitura crítica dos meios de 

comunicação e possibilitar uma relação responsável com a informação e o lazer.” 

(FRANCO, 1992)
5

 

O uso do cinema em sala de aula é feito com entusiasmo pelos professores, o que deixa esse 

recurso inválido na hora de ser aplicado é a falta de um planejamento na hora da utilização. Talvez  

o que falte seja a presença de especialista que ajudem os professores a serem direcionados e 

incentivados para o fato de que um filme pode ser rico em potencial pedagógico quando bem 

 

 

4 
Tróia (2004). Elenco: Eric Bana, Orlando Bloom, Brad Pitt, Diane Kruger, Rose Byrne, Peter O`Toole, Sean Bean, 

Brian Cox. Direção: Wolfgang Petersen. Gênero: Drama, Aventura. Distribuidora: Warner Bros. 

5  
FRANCO, Marília da Silva. A natureza pedagógica das linguagens audiovisuais. In:  . Cinema: uma introdução 

à produção cinematográfica. São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 1992, p. 28. (Série: Lições 

com Cinema, 1). 
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explorado, sendo um recurso que dificilmente vai desagradar o aluno, mas sim chamar a atenção 

deste para a temática da aula. 
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A utilização da história oral no diagnóstico de conservação arquitetônica 

Jéssica de Fátima Rossone Alves 

 

 
Resumo 

 

 

A pesquisa histórica sobre uma edificação muitas vezes se resume a investigação de 

bibliografia, e principalmente iconografia, imagens antigas, documentos em arquivos e/ou 

acervos públicos e privados. Porém, uma parte imprescindível é a memória da comunidade 

envolvida nos fatos históricos e no contexto no qual a pesquisa se insere. Neste sentido, 

este trabalho ressalta a importância da utilização da história oral como método de 

investigação para a elaboração de um diagnóstico de conservação arquitetônica. 

O estudo aborda um exemplar do patrimônio industrial ferroviário do  século 

XIX. Trata-se de uma antiga estação ferroviária localizada no distrito de Ipiabas, município 

de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, considerada Bem cultural e protegida em nível 

municipal. Para a realização da pesquisa foi utilizada a metodologia de diagnóstico do 

curso de Restauro Arquitetônico da Università di Bologna, Itália, pertencente à corrente 

crítico-conservativa da restauração. Verificada a necessidade de mais informações sobre a 

edificação, considerou-se a realização de entrevistas além de conversas informais com a 

comunidade. 

Em consequência das conversas e entrevistas foi possível obter um diagnóstico mais 

detalhado sobre os aspectos da construção além de informações inéditas impossíveis de 

serem detectadas somente com a metodologia aplicada anteriormente. Entre elas estão a 

descoberta do revestimento anterior da edificação, que se encontrava totalmente encoberto 

no momento do levantamento físico. Sucederam prospecções que confirmaram os 

depoimentos. Dito isto, conclui- se com a afirmação de que a utilização da história oral foi 

fundamental para a compreensão do texto arquitetônico e posteriores decisões de 

intervenção nesta edificação. 

 

Palavras-chave: história oral, diagnóstico de conservação, memória ferroviária 
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Introdução 

 
A pesquisa histórica sobre uma edificação muitas vezes se resume à investigação de 

bibliografia, e principalmente iconografia, imagens antigas, documentos em arquivos, 

acervos. Porém, a memória da comunidade envolvida nos fatos históricos e no contexto no 

qual o objeto estudado se insere também deve ser considerada. É desta necessidade que 

surge a ideia de utilizar a história oral, segundo Ferreira e Amado (2010) introduzida no 

Brasil por volta dos anos 1970, como fonte para a compreensão do passado de uma 

determinada edificação. Caracterizada por narrativas produzidas a partir de um estímulo, no 

qual o pesquisador indaga o indivíduo sobre determinado tema, a história oral foi 

amplamente difundida nos últimos anos e tornou-se instrumento de pesquisa em vários 

campos, inclusive no campo da arquitetura e urbanismo.1 “A história oral já não tem que 

lutar constantemente para reivindicar um espaço no âmbito das ciências sociais, pois sua 

proposta metodológica adquiriu validade e competência.” (FERREIRA, AMADO, 2010). 

No entanto, paralelamente à expansão do método, a aplicação do mesmo torna-se 

complexa ao considerar o contexto vivido a partir da era da informação, mais 

especificamente a partir da década de 1980, quando as informações passam a ser 

continuamente reproduzidas e compartilhadas em alta velocidade e se encontram 

disponíveis em um grande banco de dados digital chamado internet, em detrimento da 

utilização da narrativa como forma de construção e organização do discurso para a difusão 

do conhecimento. Sobre esta contraposição pode-se afirmar, conforme Walter Benjamin 

(1994), que a narrativa é livre de interpretação e é essa amplitude que vai diferenciá-la da 

informação em si. 

Permeando a complexidade envolvida na utilização da história oral na 

contemporaneidade, tem-se que “são cada vez mais raras as pessoas que sabem narrar 

devidamente” (BENJAMIN, 1994). Além disso, deve-se atentar para o caráter social da 

construção da memória enquanto identifica-se a lembrança como “uma reconstrução do 

passado com a ajuda de dados emprestados do presente, preparada  por  outras  

reconstruções  feitas  em épocas  anteriores  e  de  onde a 



119 

 

imagem outrora manifestou-se já bem alterada”, conforme Maurice Halbwachs (1950). 

Como defende Walter Benjamin (1994) a “relação ingênua entre ouvinte e narrador 

é dominada pelo interesse em conservar o que foi narrado”. A resistência em se perceber 

este fato pode igualmente constituir uma complexidade diante da necessidade de ser 

imparcial ao documentar as narrativas. Hobsbawm apud Zambello (2005) observa a 

importância que tem a história oral em registrar “o que as pessoas comuns lembram-se dos 

grandes fatos, em contraste com o que seus superiores acham que devem lembrar, ou que os 

historiadores podem provar o que acontece”. 

“Alguns praticantes da história oral (...) deixaram de considerar as razões que levaram 

os indivíduos a construir suas memórias de determinada maneira, e não perceberam como o 

processo de relembrar poderia ser um meio de explorar os significados subjetivos da 

experiência vivida e a natureza da memória coletiva e individual. (THOMPSON, FRISCH, 

HAMILTON, 1994). O respeito pela construção individual da memória e ao mesmo tempo 

pela sua dimensão coletiva percorre todas as etapas deste trabalho, além do caráter 

multidisciplinar da investigação. 

Segundo Ferreira e Amado (2010), a história oral compartilha diversas fases e etapas 

com o método histórico tradicional e poderia identificar-se como um procedimento 

destinado à constituição de novas fontes para a pesquisa histórica, com base nos 

depoimentos orais reunidos em pesquisas específicas, sendo ainda um ponto de contato e 

intercâmbio entre a história e as demais ciências sociais. 

Neste sentido, ao utilizar a história oral como um dos métodos para a elaboração de 

um diagnóstico de conservação arquitetônica, permite-se pensar, de fato, a arquitetura como 

uma ciência social, além de alcançar uma abordagem plural de conhecimentos, tendo como 

ponto de partida a visão individual. Esta visão considera a memória de indivíduos que 

podem ter participado efetivamente dos fatos históricos da edificação e é capaz de 

distinguir o que a mesma representa no sentido de identidade e pertencimento para 

determinado grupo. Assim, a abordagem técnica que normalmente considera somente o 

perceptível e palpável, incorpora outras dimensões, associando-se ao intangível. 
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O diagnóstico de conservação arquitetônica 

 

 

Para a realização de um projeto de intervenção em uma arquitetura considerada 

patrimônio cultural é necessário que haja um profundo conhecimento das características do 

Bem imóvel e de seu entorno. É necessário compreender os aspectos sociais, econômicos, 

culturais e históricos envolvidos desde o momento de sua construção até a atualidade, além 

de identificar as características do local onde a edificação está inserida. 

O diagnóstico do estado de conservação do Bem tem o intuito de mapear todos os 

danos bem como suas respectivas causas; conhecer todas as transformações pelas quais a 

edificação passou durante a sua história, com finalidade de adaptação, sendo ampliação ou 

demolição; identificar transformações ocasionadas pela ação do tempo sobre os materiais 

que compõem a edificação; e constatar alterações em seu entorno imediato. Todas estas 

informações reunidas em uma síntese vão permitir a decisão mais adequada no projeto de 

intervenção arquitetônica que poderá envolver ações de restauração, reabilitação e 

requalificação, entre outras. 

Neste trabalho, para a elaboração do diagnóstico de conservação foi utilizada a 

metodologia do curso de Restauro Arquitetônico da Università di Bologna, Itália, 

pertencente à corrente crítico-conservativa da restauração. Esta metodologia prevê a 

pesquisa das fontes indiretas, que são compreendidas pela internet, livros, artigos, 

dissertações e teses, arquivos e acervos públicos e privados e toda documentação 

relacionada ao Bem, e a pesquisa direta que envolve o levantamento das características 

físicas da edificação através de técnicas como a trilateração – técnica de medição que 

utiliza a propriedade geométrica do triângulo para restituir graficamente uma edificação – e 

de restituição gráfica, como a fotogrametria e fotografia. 

Foram realizadas também conversas informais com a comunidade com o intuito de 

investigar a existência de mais documentos e foi obtida autorização para o levantamento 

físico perante os órgãos públicos responsáveis pela edificação. 
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Durante estes processos metodológicos, foram identificados indícios históricos 

impossibilitados de serem confirmados em toda a documentação encontrada e por isso 

verificou-se a necessidade de angariar mais informações utilizando outras fontes. Logo, 

introduziu-se a história oral como metodologia, e posteriormente, a prospeção – técnica que 

consiste em selecionar um trecho da superfície da edificação e através da cuidadosa 

extração da camada exposta, descobrir as camadas inferiores e observar suas características 

autênticas. 

 

A memória ferroviária 

 

 

Este estudo aborda um exemplar do patrimônio industrial ferroviário do século 

XIX. Trata-se de uma antiga estação ferroviária localizada no distrito de Ipiabas, município 

de Barra do Piraí, estado do Rio de Janeiro, considerada Bem cultural e protegida em nível 

municipal. 

Sabe-se que a estação de Ipiabas foi construída entre 1879 e 1881, sendo inaugurada 

neste último ano junto com o primeiro segmento da Linha de Santa Isabel do Rio Preto, que 

ligaria, anos mais tarde, Barra do Piraí/RJ a Bom Jardim de Minas/MG, por meio da Rede 

Mineira de Viação. A estação esteve ativa durante 

80 anos ininterruptos, até 1961, quando a Linha seria desativada por motivos econômicos, 

deixando todas as suas edificações de apoio sem uso. 

Após a sua desativação, o prédio da antiga estação viria a ser utilizado como bar e 

restaurante, agência dos Correios, sede da Polícia Militar e, no momento da pesquisa, 

abrigava o depósito da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí. Outra informação 

fundamental trata-se da demolição de metade de seu volume e a alteração do revestimento 

exterior, constatada pela comparação de iconografias de sua época ativa com o volume 

encontrado no momento do levantamento físico da edificação. Alguns meses após as 

primeiras visitas ao local, a edificação foi interditada pela Defesa Civil por risco parcial ou 

total de desabamento. 

Desde sua desativação até os dias atuais, pouca informação sobre a edificação foi 

documentada. Por meio de conversas informais com a comunidade, sem provocações ou 

questionamentos, indícios surgiram sobre o histórico ainda 
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não documentado, e percebeu-se o valor que a população atribui ao Bem e às pessoas 

relacionadas com o histórico do mesmo – ferroviários, passageiros e os antigos moradores 

do local – que podem narrar o que permaneceu em suas memórias. 

“Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Ela tem sempre em si, às 

vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir seja 

num ensinamento moral, seja numa sugestão prática, seja num provérbio ou numa 

norma de vida - de qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar 

conselhos.” (BENJAMIN, 1994). 

 
 

Segundo Zambello (2005), “é importante pensar de forma pluralista o uso da 

memória social por diferentes grupos, que talvez tenham visões do que é importante ou 

‘digno de memória’.” Neste sentido, destaca-se a importância de considerar a memória dos 

indivíduos que presenciaram os fatos relacionados à ferrovia e vivenciaram o período no 

qual ela funcionou, e ir além do estudo técnico envolvido no diagnóstico de conservação de 

uma edificação que funcionou em apoio à malha ferroviária. 

A presença do trem mobilizou e transformou as comunidades. O trabalho no 

transporte ferroviário está associado ao simbolismo do trem e de grandeza das ferrovias, 

relacionado a “um apanágio da economia pré-capitalista brasileira: ‘ferrovia é progresso’.” 

(ZAMBELLO, 2005). Neste sentido, o trem constituiu a originalidade de uma época ao 

introduzir novas formas de sociabilidades. 

A possibilidade de resgatar a história deste grupo partindo da memória narrada dos 

indivíduos permite registrar o que inclina-se a desaparecer. É fundamental o resgate de sua 

memória de forma que se possa documentar este aspecto da vida destas gerações. Logo, 

decidiu-se pela realização de entrevistas temáticas. 

A escolha dos entrevistados foi guiada pelos objetivos da pesquisa. Foram 

individuados aqueles que mais poderiam contribuir com o tema central, que vivenciaram 

e/ou se inteiraram dos fatos relacionados ao Bem. O primeiro contato foi feito por e-mail e 

posteriormente por telefone, para o agendamento dos encontros. Uma das pessoas 

contactadas não se dispôs para a entrevista,   porém 
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concordou em conversar informalmente pelas redes sociais e também autorizou que as suas 

informações fossem compartilhadas, além de disponibilizar outros contatos e material 

digital. 

O roteiro geral de entrevistas foi elaborado após exaustiva pesquisa sobre o tema. 

Os locais foram escolhidos em comum acordo com os entrevistados. As entrevistas 

aconteceram na praça principal da cidade, onde os entrevistados costumam se reunir com 

amigos durante todas as manhãs e na residência de um deles, que possui um grande acervo 

de objetos, documentos, vídeos e imagens relacionados à ferrovia. Vale destacar que, 

apesar de duas sessões terem sido feitas em um local público, isto não implicou a perda de 

qualidade do material, e não aconteceram intromissões durante as falas. 

As entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo e transcritas, sendo posteriormente 

disponibilizadas como anexo da monografia intitulada Proposta de Requalificação da antiga 

Estação Ferroviária de Ipiabas, apresentada em 2015 como requisito parcial para a 

aprovação na disciplina Trabalho Final de Graduação I, na Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Os relatos foram concedidos por dois ex-ferroviários: João Batista da Silva Júnior 

em abril e agosto de 2015 e José Thobias dos Reis em abril e junho de 2015, o material foi 

revisto e cedido à pesquisa pelos entrevistados. 

 
Narrativas 

 

 

O primeiro entrevistado, João Batista da Silva Júnior, nasceu em 1935 em Barra do 

Piraí/RJ e formou-se torneiro mecânico na Escola Profissional Henrique Goulart, em Barra 

do Piraí. Como ferrovíario, trabalhou no depósito da ferrovia na recuperação de máquinas, 

no serviço de ar condicionado e também como desenhista. Segundo ele, o trabalho na 

ferrovia era muito diversificado: 

 

E dentro deste Depósito eu trabalhei em diversas profissões porque naquele tempo 

nós éramos muito ecléticos, nós trabalhávamos naquilo que era  necessário  no  

momento  para  o  desenvolvimento  do  trabalho   do 
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Depósito de Manutenção. E com o tempo, nós vivemos muitas transformações na 

cidade. Eu adoro a minha profissão. (SILVA, 2015) 

 
 

Sobre a Rede Mineira de Viação, que compreendia o ramal que cortava Ipiabas, o 

Sr. João Batista relata: 

 

Ela ia de Barra a Bom Jardim de Minas. E muitas vezes eu viajei de Barra a 

Ipiabas e de Barra a Prosperidade, aonde eu passava as minhas férias. Eu convivi 

muito com a ferrovia da Rede Mineira de Viação, que o meu tio era agente das 

Estações. Aí era muito gostoso a gente ver aquela situação de carinho que havia 

naquele tempo, nós convivíamos com as pessoas que viviam daquele tipo de 

transporte que era da época, que não existia outro tipo. (SILVA, 2015) 

 

Segundo ele, a viagem na Linha de Santa Isabel do Rio Preto, entre Barra do Piraí e 

Ipiabas era muito prazerosa, porque quase sempre eram os mesmos passageiros: “Eram 

conhecidos da gente, era uma família na qual eles faziam favores”. Além disso, a viagem 

durava geralmente meia hora por conta das muitas curvas do percurso: 

 

Geralmente o trem saía quinze paras as oito, da Estação aqui de Barra. Então ele 

ía, atravessava a ponte sobre o rio Paraíba do Sul e ia em direção às Oficinas 

Velhas até chegar a Prosperidade, que era uma Estação de abastecimento de lenha 

e água para os trens. E o trem prosseguia na viagem até Bom Jardim de Minas. E 

nessas passagens havia, depois de Prosperidade, Ipiabas, né?! Aí vinha Pedro 

Carlos, Conservatória, Santa Isabel e Santa Rita. E depois seguiria à Bom Jardim 

de Minas. (SILVA, 2015) 

 
 

Ao falar das estações, na primeira sessão, na qual o Sr. João Batista descreve a 

antiga Estação de Ipiabas, descobre-se a antiga configuração interna da edificação, com uma 

bilheteria, sala de telégrafo, sala de espera e um grande armazém. O trem transportava 

muitas mercadorias e, na estação de Ipiabas elas eram armazenadas. Na visão do 

passageiro, Ipiabas era mais uma passagem   do 
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que parada. Segundo ele, “Ipiabas já era um distrito de Barra, então tinha uma porção de 

coisa em Ipiabas. Mas o trem parava pouco lá, era uma passagem, né?” Somente na 

segunda sessão, na qual o entrevistado inclusive faz questão de desenhar, é que se descobre 

o revestimento do exterior da edificação ainda na época. “Era telhado de duas águas. E ela 

era ocre por fora, cor de tijolo, tudo de tijolinho. E tinha uma base cinza.” (SILVA, 2015) 

O 2º entrevistado, Jóse Thobias dos Reis, nascido em 21 de fevereiro de 1932 na 

cidade de Santos Dumont/MG, serviu ao exército e trabalhou na Rede Ferroviária Federal 

em Juiz de Fora. A primeira parte da entrevista deu-se então na descoberta dos fatos que o 

fizeram decidir pela residência em Barra do Piraí/RJ e que, consequentemente, o fizeram 

iniciar o trabalho como formador de futuros ferroviários, lecionando sobre tecnologia e 

estrutura de ajustagem: 

 

E agora, por que eu saí de Santos Dumont e vim pra Barra do Piraí? (...) 

eles mandavam os mais jovens, uma meia dúzia, pra nós praticarmos máquina a 

diesel, pra gente regressar lá em Santos Dumont e aplicar o que nós aprendemos 

aqui. (...) Então, aí eu tinha que voltar, mas eu arrumei uma namorada aqui na 

Barra, eu arrumei uma namorada. [silêncio] Estou casado com ela até hoje, 56 

anos de casado, e não voltei. Então, de lá eu fui escolhido e indicado para 

trabalhar na Escola Profissional, formação de futuros ferroviários, onde eu 

trabalhei durante aproximadamente 20 anos. (...) Passaram mais de 400 comigo. 

(REIS, 2015) 

 
 

Ainda na primeira sessão, o entrevistado falou sobre a transição daqueles dias aos 

dias atuais. “A transformação foi radical. (...) Melhorou pra tudo, o desenvolvimento, 

capacitação no nosso tempo não havia. Hoje nós estamos na era da informática, no meu 

tempo a gente não conhecia essa palavra, informática.” O próprio discurso do entrevistado 

confirma o contexto vivenciado a partir da era da informação e o seu papel na difusão do 

conhecimento: 

 

Esse meu telefone aqui, ele não toca, ele apita, depois eu vou ligar pra você ver. 

Comigo tudo é trem. Eu vou na internet, só olho trem o dia inteiro. 
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No facebook, essas coisas. Eu tenho amigos, eu tenho gente lá que, eu recebo 

uma base de vinte e-mails por dia de maluco por trem. Eu entro em contato com 

eles, muita foto, muita coisa. É isso aí a minha vida. (REIS, 2015) 

 
 

A segunda sessão da entrevista aconteceu na residência do entrevistado. O Sr. 

Thobias possui uma coleção de miniaturas de objetos relacionados à ferrovia, 

principalmente trens, uma rica coleção de cartões postais. Possui também um acervo de 

imagens, a maior parte fotografias, e muitos vídeos, sejam de autoria própria ou não, que 

contam a história da ferrovia em âmbito nacional e internacional. Neste sentido, destaca-se o 

valor atribuído aos objetos e a simbiose dos mesmos com seu possuidor (MORIN, 1974). Os 

objetos apresentados foram essenciais para o entendimento do funcionamento da ferrovia 

naquela época e para sustentar o discurso do possuidor. São, de fato, objetos biográficos, 

aos quais é atribuído valor e através dos quais parte da história pode ser contada. 

 

Tudo que fala de trem. Eu não tenho ferrorama, mas se eu passar numa vitrine e 

ver um trem, eu compro, eu tenho mais de oitenta. Está numa vitrina lá, eu 

comprei uma vitrina numa loja aí, fica cheio de trenzinho. A minha alegria é ver. 

Tem à vapor, tem máquina à diesel, tem coleção. Tem várias histórias de trem. 

Tem muitos cartões-postais, tem mais de mil. Agora, isso não é nem só aqui, é no 

mundo todo. Pessoal lá fora dá mais valor, são mais conservadores, são mais 

tradicionalistas. É a cultura deles, né? (REIS, 2015) 

 
 

O sentimento de identidade com a ferrovia e a profissão de ferroviário é 

evidenciado na sua última fala antes do encerramento da entrevista. Ao recordar 

perfeitamente o seu último dia de trabalho, disse o Sr. Thobias: 

 

E o último dia que eu trabalhei, 30 de outubro de 1983, estava em Pinheiral. Olhei 

no relógio, faltava cinco minutos. Eu estava num vagão, que nós tínhamos um 

vagão que ficavam os operadores. Eu parei na linha e falei: vai dar quatro e meia. 

Quando deu quatro e meia, eu falei: a partir desse momento eu não sou mais 

ferroviário. [silêncio] Falei aquilo. Mas me  deu 
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uma dor por dentro, senti, até tremi. Não sou ferroviário, mas eu continuo sendo 

ferroviário. O meu maior sonho foi esse. 

 
 

Considerações Finais 

 

 

A importância que o transporte ferroviário teve durante aproximadamente um século 

se expressa claramente na narrativa dos ferroviários. A dimensão simbólica da ferrovia que 

transforma e desenvolve é uma das características apresentadas neste estudo como uma 

consequência dos relatos obtidos durante as entrevistas. 

Além da apreensão de informações sobre o modo de vida na época áurea da ferrovia 

em Barra do Piraí/RJ e, em especial, do trabalho desenvolvido pelos ferroviários naquele 

tempo, as entrevistas permitiram uma maior compreensão do funcionamento das 

edificações de apoio à ferrovia e das atividades desenvolvidas nestes ambientes, em 

especial da antiga Estação Ferroviária de Ipiabas, objeto principal do estudo. 

Antes das entrevistas, desconhecia-se a data da demolição da metade do volume da 

edificação, bem como os usos dos ambientes internos da mesma. Porém o motivo da 

demolição continua sendo um mistério. Outras informações ignoradas eram os materiais de 

revestimento da antiga estação. Durante as sessões, estas informações apareceram sem o 

questionamento objetivo, entre uma e outra experiência de vida. “Fazer história oral 

significa, portanto, produzir conhecimentos históricos, científicos, e não simplesmente fazer 

um relato ordenado da vida e da experiência dos ‘outros’.” (FERREIRA, AMADO, 2010) 

Após a realização das entrevistas, sucederam prospecções que confirmaram alguns 

dos depoimentos, com devida autorização do órgão proprietário da antiga estação. Dito isto, 

conclui-se com a afirmação de que a utilização da história oral foi fundamental para a 

compreensão do texto arquitetônico, para a construção do diagnóstico de conservação e 

para posteriores decisões de intervenção nesta edificação. 

 

 
Notas 
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1 De acordo com Philippe Joutard (1995), vale salientar que a expressão história oral pode 

ser considerada ambígua por alguns autores, porém aqui é mantida como denominação do 

método de pesquisa apresentado. 

 

Referências 

 

 

BENJAMIN, Walter . O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. Magia e 

técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. São Paulo: 

Brasiliense, 1994, p. 197-221. 

FERREIRA, Marieta de Moraes, AMADO, Janaína. (Org.) Usos e abusos da História Oral. 

Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2010. 

HALBWACHS, Maurice. A Memória Coletiva. São Paulo: Centauro, 2004. JOUTARD, 

Philippe. História oral: balanço da metodologia e da produção nos últimos 25 anos. In.: 

XVIII Congresso Internacional das Ciências Históricas: Montreal, 1995. p. 205-18. 

MORIN, Violette. Objeto Biografico. In: Los Objetos de Abraham Moles. Serie 

Comunicación, 1974. 

ZAMBELLO, Marco Henrique. Ferrovia e Memória: Estudo sobre o trabalho e a 

categoria dos antigos ferroviários da Vila Industrial de Campinas, 2005. 367f. Dissertação 

(mestrado). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 

Paulo, 2005. 



129 

 

Do Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha ao Engenhoso 

Cavaleiro Dom Quixote de La Mancha: as duas faces de uma mesma 

história 
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Resumo 

"Apenas para mim nasceu Dom Quixote, e eu para ele: ele soube agir e eu 

escrever.” (Miguel de Cervantes) 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as semelhanças e diferenças, além das 

discussões em torno de um dos mais famosos plágios da história da literatura. O clássico livro 

de Miguel de Cervantes ―Dom Quixote de La Mancha‖, teve seu primeiro volume publicado 

em 1605, com a promessa da continuação das aventuras do Cavaleiro andante. Contudo, em 

1614 surgiu uma suposta continuação intitulada: ―Segundo Tomo do Engenhoso Fidalgo Dom 

Quixote de La Mancha‖, sobre autoria de Alonso Fernandez de Avellaneda. Eis aí um dos 

mais famosos plágios que temos conhecimento. Miguel de Cervantes realizou pesadas críticas 

a esse suposto Avellaneda na segunda parte de sua obra, que por vez não ficou atrás, acusando 

Cervantes de escrever novelas mais sátiras que exemplares e pouco engenhosas. Mas quem 

será esse Avellaneda? Quais suas pretensões em plagiar o livro de Cervantes? E as histórias 

existem algum ponto de encontro entre elas? Questões nada fáceis de serem respondidas. 

Portanto através do método análise comparativa entre os livros e uma breve revisão 

bibliográfica, procuramos identificar elementos que perpassam essas duas grandes obras. 

Palavras-chave: Dom Quixote; Miguel de Cervantes; Alonso Fernandez de Avellaneda; 

apócrifo. 

Introdução 

 
No Brasil o suposto plágio da obra de Cervantes, foi intitulado ―O livro apócrifo de 

Dom Quixote de La Mancha‖. No dicionário o termo apócrifo, aparece como a reprodução de 

um escrito original
2
. Em uma entrevista a professora de literatura da USP Maria Augusta da 

Costa Vieira adverte para o fato de que na Espanha do século XVII, autoria e originalidade 

eram vistas de forma muito diferente dos dias atuais. A autora chama a atenção que a 

apropriação de textos alheios e releituras eram corriqueiras. Contudo Cervantes não soube 

 

1 
Graduanda em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), e bolsista de Iniciação Cientifica 

pelo Cnpq, analisando as origens do nacionalismo na República brasileira (1922-1937). 
2 
BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo:FTD, 2000. p. 56. 
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lidar muito bem com essa apropriação literária, que está nitidamente ligada a questões  

pessoais desses dois autores. Assim, a história ganhou uma enorme discussão com essas duas 

obras, que perpassaram o tempo até os dias atuais. 

A história do engenhoso Dom Quixote de La Mancha, como nos conta Miguel de 

Cervantes teve inicio com um fidalgo pertencente a uma aldeia da Mancha, que de pouco 

dormi e muito ler sobre livros de cavalaria, veio a perder o juízo: ―Sua imaginação se encheu 

de tudo aquilo que lia nos livros, tanto de encantamentos quanto de duelos [...] se assentou de 

tal modo em sua mente que todo aquele amontoado de invenções fantasiosas parecia 

verdadeiro‖.
3  

Esse fidalgo que se chamava Alonso Quijana, já com seu juízo acabado, decidiu 

se armar cavaleiro andante, tanto para o engrandecimento de sua honra, como para o proveito 

de sua pátria. Limpou uma armadura velha, arrumou seu cavalo o chamando de Rocinante, e 

se autodenominou Dom Quixote de La Mancha, que para ele declarava sua linhagem e pátria. 

E por último, como todo bom cavaleiro andante, ele arranjou uma amada por quem devia se 

apaixonar, a sem par Dulcineia Del Toposo, a mais formosa de todas as donzelas. 

Feito  tudo  isso,  o  valoroso  cavaleiro  saiu  em  busca  de  aventuras  ―por  causa  das 

afrontas que queria reparar, erros que corrigir, injustiças que emendar, abusos que sanar e 

dividas que cobrar.‖
4 

Após ser consagrado cavaleiro andante por um estalajadeiro, que para  

ele era um valoroso cavaleiro dono de um castelo. Ele volta para sua casa em busca de 

algumas provisões, e quando decide pela sua segunda saída arruma um fiel escudeiro,  Sancho 

Pança, um camponês e homem de bem, pobre e com o miolo meio mole. Eis o grupo  

montado, Dom Quixote armado cavaleiro, com seu pangaré magro Rocinante e seu fiel 

escudeiro Sancho Pança montado em seu burro. Heróis em busca de aventuras que se colocam 

em confusões ao longo de toda a obra, com alucinações de Dom Quixote e a ingenuidade de 

Sancho Pança. 

O livro de Cervantes, como um bom clássico não tem como ser definido, ele é mais 

que tudo que alguém possa a vim dizer dele. Um livro que consegue o casamento perfeito 

entre comedia, romantismo e critica. Mesmo sendo escrito há exatamente 410 anos atrás, 

consegue tocar em questões que nos comove até hoje. Não é só a história de um louco e seu 

companheiro que lutam contra moinhos de vento pensando ser gigantes. É um retrato de uma 

época, que como diria a professora Maria Augusta Vieira, uma obra para toda a vida
5
. 

 

 

3 
CERVANTES, Miguel. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La mancha.  1605, cap. I, p. 63. 

4 
CERVANTES, Miguel. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La mancha.  1605, cap II, p. 67 

5 
VIEIRA, Maria Augusta. Literatura Universal- Dom Quixote de La Mancha. Disponível em: < 

https://www.youtu be.com/watch?v=fBBr257F_6o>. Acesso em: 13 jun. 2015 
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E como não poderia ser diferente, uma obra assim, tem suas imitações, e nesse caso foi 

uma continuidade. Até esse ponto tudo bem um autor querer apropriar sobre a obra do outro. 

Mas, o que mais intriga é a influência desse apócrifo na segunda parte do livro de Cervantes 

publicada somente em 1615. Além do mistério que ronda sobre esse suposto autor que até  

hoje não sabemos ao certo quem ele é. Uma coisa é fato, Alonso Fernadez de Avellanda não é 

seu nome verdadeiro. Visando essas discussões, optamos por dividir o trabalho almejando 

alcançar o objetivo de entrelaçar essas obras, discorrendo um pouco sobre as duas histórias, o 

modo como eles trataram seus personagens, as semelhanças e diferenças presentes nesses dois 

autores e a discussão em torno da especulação de quem seria o autor do livro apócrifo de Dom 

Quixote. 

1- Dom Quixote: o louco e o sábio 

1.1- Dom Quixote apócrifo 

 
Começaremos pelo Quixote de Avellaneda, por uma questão cronológica, sendo esse 

publicado em 1614. Vale ressaltar primeiramente, que o objetivo do autor do Quixote apócrifo 

não era desmentir a história de Cervantes e criar outra história, seu objetivo era dar 

continuidade as aventuras do valoroso cavaleiro andante, que no final do primeiro livro se 

encontrava em sua casa na Mancha em uma cama, machucado por suas aventuras, que 

prometia uma nova saída, desta vez a Saragoça. O que nos intriga logo no começo são as 

páginas com aprovações, considerando o livro curioso e de entretenimento, que deveria vim a 

ser impresso. Uma clara referência à inquisição, criticada diversas vezes de forma implícita 

por Cervantes em seu primeiro volume. 

No primeiro capítulo já não é mais Cide Hamede o historiador provedor dessa historia 

e sim, Alissolão ―historiador não menos moderno que verdadeiro‖ 
6
. A historia narra que após 

Dom Quixote ter sido levado para casa pelo Cura, o padre e Doroteia (essa última no livro de 

Cervantes não se encontrava com eles), sendo tratado, no prazo de seis meses voltou a seu 

juízo normal. Assim, todos consideravam que Martín Quijada, nome que Avellaneda deu para 

ele, estava recuperado. Pouco tempo depois aconteceu que sua sobrinha Magdalena morreu o 

deixando só e desconsolado, Sancho o vai visitar, mas um Sancho bem diferente do que 

estávamos acostumados, Avellaneda preferiu por destacar o lado pior dele, sendo glutão, 

burro e pouco valoroso. Assim o fez também com Quixote, um louco sem limites. 

 

 

 
 

6 
AVELLANEDA, Alonso Fernandes. O livro apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. 1614. p. 17 
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Segundo Avellaneda, chegam à cidade alguns cavaleiros que iriam para as justas de 

Saragoça, e um deles Dom Álvaro Tarfe que ficou hospedado na casa de Martín Quijana, que 

pelas conversas com o cavaleiro acabou perdendo o juízo novamente e decidindo sair em 

busca de novas aventuras. Dom Quixote o conta que enviou uma carta declarando seu amor a 

sem par Dulcineia Del Toboso, que o respondeu da seguinte forma: 

A Martín Quijada, o Mentecapto. 

―o portador dessa bem poderia ser um de meus irmãos, para lhe dar a resposta 

nas costelas com um bom porrete. Não entende o que lhe digo, senhor 

Quijada? Pois juro pela vida da minha mãe, que se de outra vez me chamar  

de imperatriz ou rainha, pondo-me nomes burlescos como Infanta Manchega 

Dulcineia del Toposo, ou outros que tais, conforme é de seu costume, hei de 

fazê-lo recordar que meu nome verdadeiro é Adolza Lorenzo ou Nogales, por 

mar e por terra‖. (AVELLANEDA, 1614, p.33). 

 

Assim  nosso  ―Cavaleiro  da  Triste  Figura‖,  como  era  chamado  no  primeiro  volume, 

decide mudar seu nome para ―Cavaleiro Desamorado‖ e sair em busca de outra donzela já que 

Dulcineia o desprezou. Em meio a aventuras engraçadas com a terceira saída dos dois, eles 

chegam a Saragoça. Devido à demora no caminho, por consequências de outras aventuras, 

quando eles chegam à cidade as justas já haviam acabado. Encontrando novamente com Dom 

Álvaro Tarfe que decide realizar um torneio com o objetivo de incentivar a loucura de  

Quixote e por meios de teatros e burlas, se divertir com aquela figura estranha. Em uma  

dessas burlas, armadas por Álvaro Tarfe e seu companheiro Dom Carlos que era muito 

criativo, apareceu um gigante a Dom Quixote, o famoso Bramidão de Rachabigorna, que 

desafiava o cavaleiro a um duelo em Madri para provar que ele seria o mais valente. 

Nos próximos capítulos do livro, Avellaneda passa descrevendo as várias aventuras e 

confusões que Dom Quixote e Sancho Pança arrumaram no caminho de Madri. Bem parecido 

com o livro de Cervantes, Avellaneda vai incorporando histórias paralelas muito católicas, 

com o objetivo de exortar e trazer a fé cristã. Em uma dessas andanças, eles encontram uma 

mulher seminua amarrada em uma árvore. Dom Quixote imediatamente o reconhece como 

rainha da Zénobia a mais formosa entre as donzelas. Mesmo ela sendo velha, feia e tendo uma 

cicatriz no rosto como descreve Sancho, e estando amarrada naquela arvore porque estava 

sustentando um jovem que a prometeu em casamento e roubou suas roupas e seu dinheiro. 

Dom Quixote a toma como a dama mais formosa que já viu, desafiando qualquer cavaleiro 

que não reconhecesse isso. Nesse momento da história os três passam a caminhar juntos, Dom 

Quixote, Sancho e Bárbara, que ficou conhecida como rainha da Zénobia mesmo tendo 

costumes estranhos de aliciar meninas à prostituição e se oferecer o tempo todo a Sancho. 
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Quando Quixote finalmente chega a Madri com o objetivo de matar o gigante, ele 

novamente encontra Álvaro Tarfe, que armas mais burlas e teatralização para que o povo da 

corte pudesse ter entretenimento. Contudo como descreve Avellaneda o tempo, e os esforços 

que eles estavam dando a loucura de Quixote só estavam o debilitando cada vez mais. Como 

descreve nessa passagem que Sancho foi tirar a armadura de seu amo: 

―Sancho  então  desarmo-o,  ficando  o  bom  fidalgo  com  a  roupa  sobre  o 

corpo. Sua aparência era horrível: como era alto e seco, estava então 

magérrimo, o fato de andar armado todos os dias e mesmo algumas noites, o 

tinham o consumido e arruinado de tal modo, que parecia a figura da morte, o 

esqueleto vestido que costumam por nos cemitérios que ficam nas entradas 

dos hospitais. [...] o gibão e a camisa, estavam meio apodrecido de suor: não 

seria possível menos em quem tão tarde se desarmava.‖ AVELLANEDA, 

1614, p.368). 
 

Dom Álvaro Tarfe decide o levar a Toledo na casa de Núncio para recuperar seu juízo. 

Devido as suas condições, ele o engana falando ser uma nova aventura. Sancho decide ficar  

na corte com sua mulher Mari-Gutiérrez, onde iria ter um bom salário e uma condição de vida 

melhor. A rainha Zénobia, ou melhor, Bárbara se recolheu em uma casa de mulheres 

arrependidas. E nosso valoroso Cavaleiro ficou preso em um sanatório, tendo saído de lá 

recuperado, mas em pouco tempo volta a sua loucura, arrumando um novo escudeiro que na 

verdade era uma mulher, que logo após ganhar um filho, fato que Quixote tem por muito 

estranho, à abandona. Seguindo para Salamanca, sem escudeiro e agora se denominando 

Cavaleiro dos Trabalhos. Avellaneda finaliza seu livro prometendo uma suposta continuação 

da historia. 

1.2- O Quixote de Cervantes 

 
A segunda obra de Dom Quixote, escrita por Miguel de Cervantes foi publicada em 

1615, um ano após a publicação do livro de Avellaneda. Logo em seu prólogo ele se 

diferencia da obra falsa. Dom Quixote, em seu livro, não se recuperou da imaginação de ser 

cavaleiro andante, não sendo ele um mentecapto, mas um homem em busca de reparar as 

desavenças, com sentenças muito sabias. Sancho por sua vez, não é um bobo glutão, 

Cervantes o mostra cada vez mais sábio e reivindicando seu papel. Os dois saem em busca de 

aventura, após um mês que tinham voltado com o Padre e o Cura. Um dos  principais 

episódios do livro de Cervantes é o encontro com a falsa Dulcineia, uma camponesa simples, 

que Sancho o fez acreditar ser a sem par Dulcineia del Toboso, a descida de Quixote a gruta 

de montesinos, sendo um grande divisor de águas na vida do nosso personagem, por está cada 

vez atordoado com a figura de sua amada Dulcineia. Sua estadia na casa do duque e da 
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duquesa, que por meio de teatralização e burlas incentivam as aventuras do cavaleiro e do 

escudeiro, dando uma ilha a Sancho e uma suposta enamorada dom Quixote, a jovem 

Altisidora, que pelo amor que Dom Quixote tem a Dulcineia decide não dar esperanças a 

moça. 

É muito difícil resumir a obra de Cervantes por sua grandeza, seu resumo perfeito teria 

que ser do tamanho do próprio livro, mas o que nos interessar saber é que o valoroso 

Cavaleiro Dom Quixote de La Mancha voltou a sua aldeia, depois de ter perdido uma batalha 

para o cavaleiro da Lua Branca. E como honrado Cavaleiro cumpriu a promessa de deixar de 

professar a ordem da cavalaria andandesca por um ano. Esse suposto cavaleiro da lua branca é 

seu amigo Sansão Carrasco, que já havia parecido em outras partes da história, seu objetivo 

era levar Dom Quixote de volta para casa, para que ele pudesse se tratar, pois a vida que 

estava levando era muito perigosa. 

Cervantes leva nosso cavaleiro para casa, para que pudesse morrer tranquilamente, 

logo após sua chegada ele adoece e em um sonho ele se recupera de sua loucura e volta a ser 

Alonso Quijano. Deixando em testamento seus últimos desejos, um deles era benefícios 

financeiros a Sancho. Morrendo tranquilamente, como concluía Sansão Carrasco: ―Aqui faz o 

fidalgo forte que a tal extremo chegou de bravura, que se adverte que a morte não trunfou 

sobre sua vida com a morte [...] mas de tal modo, que favoreceu sua aventura morrer são, 

depois de viver louco‖.
7

 

O mais interessante da obra de Cervantes é observarmos a diversas referências que ele 

fez sobre o suposto autor do Quixote apócrifo, primeiro que ele não quis enunciar seu nome 

para não o deixar eternizado na história. O que nos leva a crer que de fato ele não se chamava 

Alonso Fernandez de Avellaneda. O prólogo de Cervantes foi todo baseado em responder esse 

suposto autor pedindo aos seus leitores para entregar-lhe alguns recados: 

―Se por ventura chegares a conhecê-lo, diz a ele da minha parte que não me 

sinto ofendido, pois sei muito bem o que são as tentações do demônio, e que 

uma das maiores é enfiar na cabeça de um homem que pode escrever e 

imprimir um livro com que ganhe tanta fama e dinheiro e tanto dinheiro  

como fama‖. (CERVANTES, 1615, p.8) 
 

Ao longo dos livros a referências a esse suposto autor vão aumentando, tendo 

denominado alguns de seus capítulos como apócrifos, pelas coisas que estavam contidas ali 

serem tão extraordinárias, que eram difíceis de serem concebidas como a realidade. É o caso 

do capitulo XXIII intitulado: ―Das coisas admiráveis que o extraordinário Dom Quixote diz 

ter  visto  nas  profundezas  da  caverna  de  montesinos,  coisas  que,  pela  impossibilidade  e 

7 
CERVANTES, Miguel. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La mancha. 1615. Cap. LXXIV, p. 634. 
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magnitude, levam a se considerar esta aventura apócrifa‖. Outro episódio singular é quando 

Sancho e Quixote encontram em uma estalagem dois homens que estavam lendo a obra 

apócrifa, primeiro que Sancho reivindica sua imagem falando que ele não é um bobo e glutão 

como fala esse falso autor. Quando eles ficam sabendo que na história eles tinham ido para 

Saragoça, Quixote decide ir para Barcelona visando mostrar para todos que aquela história era 

mentirosa. 

No capitulo LXII, quando Dom Quixote e Sancho Pança vão a uma casa de impressão 

em Barcelona eles se deparam com esse suposto livro apócrifo, momento muito curioso do 

livro, pois além de Cervantes incluir o autor do livro apócrifo na história ele passa a incluir o 

próprio livro. E coloca Dom Quixote enunciando a seguinte sentença sobre a obra: 

―Na verdade eu acreditava piamente que já tinha sido queimado e suas cinzas 

espalhadas, por ser descabido. Mas, enfim, ele não perde por esperar, pois as 

histórias inventadas só são boas e prazerosas quando se aproximam da 

verdade ou se parecem com ela, e as verídicas serão melhores quando mais 

exatas forem‖. (CERVANTES, 1615, cap. LXII, p.551). 
 

Em outra referência clara e pejorativa de Cervantes ao livro é no capítulo LXX, que 

depois da suposta morte de Altissidora ela relata que foi até o inferno e encontrou com o livro 

apócrifo, como descrito na passagem: 

―Um  diabo  disse  ao  outro:  ‗vede  que  livro  é  este?‘.  E  o  diabo  respondeu: 

‗Esta é a segunda parte da história de Dom Quixote de La Mancha. Mas não 

foi escrito por Cide Hamete, o primeiro autor, e sim por um aragonês que se 

diz natural de Tordesilhas‘. ‗Tira-o daqui‘, respondeu o outro diabo, ‗e jogai- 

o nos quintos dos infernos, para que meus olhos não o vejam mais. ‗É tão 

ruim assim?‘, respondeu o outro. ‗Tão ruim‘, replicou o primeiro, ‗que nem 

eu conseguiria fazê-lo pior, mesmo de propósito‘.‖ (CERVANTES, 1615, 

cap. LXX, p.605). 
 

Como não poderia faltar no capítulo final de seu livro, Cervantes inclui mais 

referências ao apócrifo, dessa vez nas palavras de Alonso Quijana que o inclui em seu 

testamento da seguinte forma: 

―Item. Suplico aos senhores meus testamenteiros que, se a boa sorte os levar 

a conhecer o autor que dizem que escreveu uma história que anda por aí com 

o título de Segunda parte das façanhas de dom Quixote de la Mancha, peçam 

a ele, de minha parte, o mais encarecidamente que se possa, que me perdoe a 

oportunidade que sem pensar eu lhe dei de ter escrito tantos e tamanhos 

disparates como nela descreve, pois parto desta vida com o escrúpulo de lhe 

ter dado motivo para escrevê-los.‖ (CERVANTES, 1615, cap. LXXIV, p. 

633). 
 

Depois da morte de Dom Quixote, que Cervantes faz questão de enfatizar que o matou 

para que ninguém pudesse o desenterrar e continuar a sua história ele termina seu texto 

mandado um recado para o escritor apócrifo, e finaliza seu livro da seguinte maneira: 
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―Apenas para mim nasceu dom Quixote, e eu para ele: ele soube agir e eu 

escrever. Nós dois somos um só, a despeito e apesar do escritor falso e 

tordesilhesco que se atreveu ou haverá de se atrever a escrever com pena de 

avestruz grosseira e mal aparada as façanhas de meu bravo cavaleiro, porque 

não é carga para seus ombros, nem assunto para seu espírito insosso. Se por 

acaso chegares a conhecê-lo, diz-lhe que deixe repousar na sepultura os 

cansados e já podres ossos de dom Quixote, e não queira levá-lo para Castela, 

a Velha, contra todas as prerrogativas da morte, fazendo-o sair do cemitério 

onde real e verdadeiramente jaz estendido de fora a fora, impossibilitado de 

empreender uma terceira jornada e nova saída, pois para zombar de tantas 

como fizeram tantos cavaleiros andantes, bastam as duas que ele fez, com 

tanto prazer e beneplácito das pessoas a cujo conhecimento chegaram, tanto 

neste como em reinos estranhos‖. (CERVANTES, 1615, cap.  LXXIV,  

p.635). 
 

Uma coisa é certa seja quem for esse suposto autor eu tenho que concordar com a 

autora Maria Augusta Vieira, é certo que Cervantes não se dava muito com ele
8
. 

2- Roubo de personagens 

 
Ao realizarmos a leitura do Quixote apócrifo, percebemos alguns pontos semelhantes 

com a segunda parte de Cervantes. É interessante observarmos o fato dos dois livros terem um 

ano de diferença de publicação um do outro e até personagens e nome de personagens serem 

iguais.  Investigando  o  assunto  mais  a  afundo  encontremos  um  ótimo  artigo     intitulado 

―Cervantes  versus  Pasamonte  (Avellaneda):  crônica  de  uma  Venganza  Literaria‖  do  autor 

Alfonso Martín Jiménez. Nesse artigo, Jiménez esclarece: 

 
―Cervantes se refirió por primera vez de forma expresa alQuijote apócrifo como 

libro ya publicado en el capítulo 59 de la segunda parte de su Quijote, por lo que  

se ha creído que solo llegó a conocer la obra de Avellaneda cuando fue publicada, 

en un momento en el que se disponía a redactar ese capítulo. Pero como se detectó 

la influencia del Quijote apócrifo en algunos pasajes anteriores a ese capítulo 59 

de la obra cervantina, se ha tratado de explicar aduciendo que Cervantes habría 

rehecho algunos de los capítulos que ya tenía escritos para incluir en ellos algunas 

alusiones a Avellaneda, lo que implicaría que los primeros cincuenta y ocho 

capítulos   habrían   sido    compuestos    por    Cervantes    antes    de    conocer   

el Quijoteapócrifo, y que serían por lo tanto originariamente autónomos con 

respecto al mismo‖. (JIMÉNEZ, 2004). 
 

De acordo com os estudos de Jiménez, Cervantes só teve contato com a obra do 

apócrifo quando estava escrevendo seu capitulo LIX, e teria mudado alguns capítulos 

anteriores para incluir algumas referências a Avellaneda. Ainda sim, a história estava mal 

contada já que no capítulo da Caverna de Montesinos no capítulo XXIII de Cervantes já 

aparece semelhanças com o apócrifo, já que a mesma foi citada no livro de Avellaneda. Aí  

nos perguntamos, será que a    grande obra de Cervantes foi feita imitando seu próprio plágio? 

 
 

8 
VIEIRA, Maria Augusta. Literatura Universal- Dom Quixote de La Mancha. Disponível em: < 

https://www.youtu be.com/watch?v=fBBr257F_6o>. Acesso em: 13 jun. 2015 
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A essa questão Jiménez nos explica que o apócrifo de Quixote foi publicado no segundo 

semestre de 1614, mas que já havia manuscritos antes da publicação. Cervantes teria tido 

contato com o caso do alemão Mateo, que publicou a primeira parte de seu livro em 1599 

seguido de um plagiador que publicou em 1602. O alemão decidiu pagar o falso escritor na 

mesma moeda como descreve o Jiménez: 

 
―Así  pues,  Alemán  explicaba  claramente  que  había  imitado  la  obra  de  su 

imitador para construir la suya, y en el cuerpo de su obra denunció la falsedad 

del nombre y del lugar de origen de su rival, sugiriendo que era en realidad el 

valenciano Juan Martí. Y Cervantes, que había leído atentamente  los 

prólogos de las obras de Alemán y conocía perfectamente su caso (Porqueras: 

122-123), decidió hacer exactamente lo mismo que él, imitando la obra de 

Avellaneda para construir la segunda parte de suQuijote”. (JIMÉNEZ, 2004) 
 

As semelhanças não param por aí, uma delas é o fato de Álvaro Tarfe usar de burlas e de 

teatralização com Dom Quixote para entreter a corte. Fato bem parecido com as burlas 

realizadas pelo Duque e duquesa do capitulo XXX até o LVII do livro de Cervantes. Os 

personagens de ambos os livros ao invés de tentarem trazer Dom Quixote de volta a realidade, 

acabam eles mesmo entrando na ficção. Mas sobre isso, poderíamos argumentar que tem a ver 

com a influência do barroco a da teatralização. A história começa a ficar mais confusa quando 

no capitulo XVII do livro apócrifo aparece um personagem chamado Dom Grégorio na 

história dos felizes amantes, mesmo nome que Cervantes coloca em um de seus personagens 

que se apaixonou por uma mourisca no capitulo LXV de sua obra. Com esse mesmo 

personagem,  Avellaneda  realiza  criticas  a  casa  de  jogos,  tão  comuns  naquela  época:  ―Dom 

Gregório com o dinheiro que conseguiu, esperando ganhar o que havia perdido, foi a uma  

casa de jogos, onde, além de dissipá-lo, perdeu até o belo ferragoulo que vestia‖
9 

. Semelhante 

com a sentença que Cervantes coloca nas palavras de Sancho quando ele encontra com uns 

rapazes saindo de uma casa de jogos, no seu governo da Ilha Barataria: ―- Agora, ou eu não 

mando coisa nenhuma, ou acabarei com essas casas de jogo, pois tenho um palpite de que são 

muito prejudiciais‖.
10

 

No capitulo XXIII, do livro de Avellaneda nos surpreendemos com a resposta de Dom 

Quixote a uns alcaides sobre a sua imagem estranha, e ele citando nome de famosos  

cavaleiros e referências, chega a essa parte de seu discurso: 

―[...] e ficando mal ferido Durantarde naqueles vales, saíra da batalha; e pelo 

rastro de sangue que irá deixar, será seguido por Montesinos, através da 

aspérrima elevação, onde lhe acontecerão mil vários sucessos, até que se 

defrontando-se com ele, arranque, com as próprias mãos, seu coração,    e por 

 

9 
AVELLANEDA, Alonso Fernandes. O livro apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. 1614. Cap. XVIII. p.  

192 
10  

CERVANTES, Miguel. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 1615. XLIX, p. 425. 
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sua instancia o leve a Belerma, que em vida foi o alvo principal de seus 

cuidados‖. (AVELLANEDA, 1614, cap. XXIII, p.245). 
 

A um estranhamento ao lermos esses nomes, Barlema, Montesinos, Durantarde no 

livro apócrifo, já que ela aparece no Capitulo XXIII, do livro de Cervantes. Mas como 

Avellaneda um ano antes fez referência a esses nomes? Será que ele sabia que Cervantes 

haveria de usá-los em sua história? Ou foi Cervantes que os usou porque Avellaneda os havia 

citado? Mas um dos muitos questionamentos da obra. Outra referência aos nomes dos 

personagens é de Ana Féliz, a mourisca que tem a sua história narrada por Cervantes no 

capitulo LXIII, filha de Ricote que ao encontrá-la ressalta: ―Senhores, está é minha filha, mais 

infeliz em suas aventuras que em seu nome: ela se chama Ana Félix, com o sobrenome 

Ricote, famosa tanto por sua formosura como por minha riqueza.‖.
11  

Semelhantemente uma 

personagem também com o nome de Ana, aparece no livro de Avellaneda, sendo que um dos 

estudantes se encontra enamorado: ―Perguntou Dom Quixote do que se tratava, respondeu-lhe 

o jovem que era uns versos que acabara de fazer, dedicados a certa donzela pela qual sentia 

grande afeto, e cujo nome era Ana‖.
12

 

Já no capitulo XXVII do livro apócrifo, Sancho, Bárbara e Dom Quixote, se  

encontram com um grupo de teatro, esses artista se apresentaram em uma estalagem, mas 

Quixote no meio da peça se exalta por achar que aquilo se tratava da verdade, e com cólera e 

vontade de defender a honra da rainha se levanta, saca sua espada e com muita fúria desafia 

um dos atores da peça. Existindo mais uma coincidência, se é que podemos usar essa 

expressão quando se trata desses dois autores, Dom Quixote de Cervantes também se encontra 

com uma trupe de teatro no capitulo XI do livro de Cervantes. E no capitulo XXVI, que conta 

a história de Mestre Pedro e de seu macaco, que estavam hospedados em uma estalagem 

realizando um teatro de marionetes. Mas, Dom Quixote no meio da peça desembainhou sua 

espada e começou a atacar os bonecos, achando que fossem verdadeiros mouros que atacavam 

a rainha. 

O último elemento que destacamos está presente nos capítulos finais do livro de 

Avellaneda, foi à carta que Sancho envia a sua mulher, para que a mesma viesse morar com 

ele na corte. No livro de Cervantes Sancho também escreve uma carta a sua mulher, seguem 

os dois exemplos: 

―[...] vamos escrever, porque tão bem faz quem, com quem manda fazer,  já 

que eu, por meus pecados, não sei escrever mais que o sabe um defunto‖. 

 

11 
CERVANTES, Miguel. O engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. 1615. Cap. LXIII, p, 561. 

12 
AVELLANEDA, Alonso Fernandes. O livro apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. 1614. Cap. XXV, p. 

274. 



139 

 

―Mas saiba vossa mercê que ela é um pouco surda, sendo  mister escrever em letras 

bem grandes, para que ela se escute. Pode pôr a cruz e escrever: ―Carta para Mari- 

Gutiérrez, minha mulher, na Argamesilia de La Mancha, perto de Toboso.‖ 

(AVELLANEDA, 1614, cap. XXXV, p. 375, 378). 

―Saiba vossa alteza, senhora de minha alma, que eu escrevi uma carta  para 

minha mulher, Teresa Pança, contando tudo o que me aconteceu depois que me afastei 

dela. Eu a tenho aqui no peito, prontinha, só falta endereçar. Gostaria que vossa 

sabedoria a lesse, porque me parece digna de governador, digo, que foi escrita ao 

modo que devem escrever os governadores. [...] porque eu não sei ler nem escrever, 

embora saiba assinar‖. (CERVANTES, 1615, cap. XXXVI, p. 322). 
 

A analise do suposto roubo dos personagens cometida pelos autores, fica interessante 

na medida em que observamos que umas das principais críticas a Cervantes a Avellaneda é 

que ele teria roubado seus personagens, mas Cervantes em certa medida também faz isso, 

inclusive no capitulo LXXII, onde Dom Quixote se encontra com Álvaro Tarfe e o faz assinar 

uma petição que o declarava o verdadeiro Dom Quixote de La Mancha, e não o aragonês. A 

obra de Cervantes sem nenhuma duvida é muito melhor e bem escrita, alguns críticos como 

destaca José Antonio Millán
13 

consideram o livro de Avellaneda bem escrito, outros como 

Maria Augusta Vieira, já acha que a obra deixa muito a desejar, quanto ao seu valor  

literário
14

. 

 

Fato que temos que reconhecer, que o feito por Avellaneda não é nada simples, ele 

plagiou um grande clássico e ainda sim conseguiu fazer que as pessoas da época lessem seu 

livro. Quanto a sua escrita ele é no mínimo engraçada, sendo ele um bom católico, optou por 

realizar um Quixote católico praticante, quase um beato que frequenta as missas, suas 

sentenças e críticas estão sempre do lado da santa Igreja, em assuntos como as mulheres e 

negros prefere ficar do lado da Igreja a uma visão crítica, como a de Cervantes. 

 

3- Afinal quem foi Avellaneda? 

 
Primeiro começamos por quem foi Cervantes. De acordo com Ernani Ssó, Miguel de 

Cervantes Saavedra, nasceu muito provavelmente em 1547, prestou serviço militar na Itália, e 

como soldado participou da batalha de Lepanto. Quando voltava a Espanha em 1575, foi 

capturado por piratas, tornando-se escravo de um renegado grego em Argel, sendo regatado 

em 1580. Passou sua vida com dificuldades financeiras, tendo escrito algumas peças e um 

romance pastoral. Mas só alcançou sucesso em 1605 com a publicação da primeira parte de 

Dom Quixote, que conheceu reconhecimento imediato. Cervantes veio a falecer em 1616. 

 

13
Millán, José Antonio. El Quijote Apócrifo ‘Alonso Fernandez de Avellaneda’. Revista Digital Universitaria. 

Barcelona, 10 de maio de 2005. 

14 
VIEIRA, Maria Augusta. O dito pelo Não-dito: paradoxos de Dom Quixote. 1998, p. 40-45. 
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A grande questão é sobre quem teria sido Avellaneda, ele se autodenominou Alonso 

Fernandez de Avellaneda natural de Tordesilhas. Sendo a única referência que temos dele, de 

acordo  com  Jiménez,  em  seu  artigo  intitulado  ―Cervantes  versus  Pasamonte  (Avellaneda): 

crônica de uma Venganza Literaria‖, por muito tempo se acreditou que ele fosse um anônimo 

sem importância que veio a plagiar a obra de Cervantes. O mistério em torno de quem seria 

esse suposto autor começou a clarear, como descreve Jiménez, quando em 1969, Martin de 

Riquer impôs a sua autoria ao aragonês Gerónimo de Passamonte ao qual teria uma trajetória 

parecida com a de Cervantes, também se envolveu com a literatura, tendo escrito a 

autobiografia intitulada ―Vida y trabajos de Gerónimo de Passamonte‖, que contou seu voto 

quando jovem para entrar para um convento, suas experiências militares e as dificuldades de 

seu longo cativeiro até a sua libertação e regresso a Espanha. Como Jiménez destaca em seu 

texto: 

―Como explica El Riquer, Jerónimo de Pasamonte, nacido em La Zaragozana 

Villa de ibdes em 1553, fue em su juventud compañero de milícias de 

Cervantes, y formo parte de su mismo tercio cuando ambos participaron en  

La batalla de Lepanto (1571). Posteriormente, Jerónimo de Pasamonte fue 

apresado por lós Turcos AL defender La tunecinda Plaza de La Gotela 

(1574), sufriendo um penoso cautiverio de dieciocho años, parte del cual pasó 

remando como galeote. También Cervantes fue apresado por corsários 

berberiscos cuando volvia a Espanã em La galera El Sol, y sufrió un 

cautiverio de cinco años em Argel (esde 1575 hasta 1580), pero no coincidió 

com Pasamonte duarnte su cautiverio.‖ (JIMÉNEZ, 2004). 
 

Jiménez ressalta em seu trabalho, que Cervantes na primeira parte de sua obra, usou os 

dados apontados por essa autobiografia de Gerónimo de Passamonte. Segundo o autor 

Cervantes estaria zangado com Passamonte, por ter tentado usurpar o seu comportamento 

heroico em Lepanto. E como vingança criou o personagem de Guinés de Passamonte, 

conhecido também como Ginesillo de Parapilha. Dom Quixote o encontra no primeiro 

volume, preso com um monte de malfeitores, com destino a Galés. A conversa de Dom 

Quixote com Ginés, nos leva a crer que Cervantes crítica realmente Gerónimo de Passamonte, 

chamando sua autobiografia de mentirosa como destaca o trecho abaixo: 

―Se quer saber da minha, saiba que eu sou Ginés de Pasamonte, cuja vida foi 

escrita por estes dedos. 

— Agora diz a verdade — disse o beleguim. — Ele mesmo escreveu sua 

história, em que não há o que reparar, tanto que deixou o livro no cárcere 

empenhado por duzentos reais. 

— Mas penso resgatá-lo — disse Ginés — mesmo que me custe duzentos 

ducados. 

— É tão bom assim? — disse dom Quixote. 

— É tão bom que faz o Lazarillo de Tormes comer poeira — respondeu 

Ginés. — Ele e todos os que foram ou serão escritos no gênero. Só posso 

dizer a vancê que trata de verdades, verdades tão lindas e graciosas que não 

há mentira que se compare. 
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— E como se intitula o livro? — perguntou dom Quixote. 

— A vida de Ginés de Pasamonte — respondeu o próprio‖. (CERVANTES, 

1605, cap. XXII, p. 258-259.). 
 

Gerónimo de Passamonte ao ler a primeira parte de Dom Quixote se viu representado 

por um ladrão, e que Cervantes havia usado elementos da sua vida, decide publicar uma 

segunda Parte apócrifa da obra de Cervantes. Em seu prólogo ele destaca que ele e Cervantes 

possuem o mesmo fim ao escrever o livro, espalhar a lição dos vãos livros de cavalaria. Mas 

no meio, eles se diferenciariam, pois Cervantes ―tomou por tais ofender-me, como também 

ofender a quem justamente celebram as nações mais estrangeiras‖
15

. Avellaneda descreve  que 

em sua obra irá evitar ofender a quem quer que seja com sinônimos desnecessários. 

Chamando Cervantes de velho e fazendo menção a sua mão que perdeu o movimento na 

batalha de Lepanto. 

Alguns críticos, como destaca Jiménez, consideram a tese de Martin de Riquer só uma 

especulação. Considerando que Passamonte em 1605 estava cego do olho direito e com 

problemas mentais. Jiménez destaca que é chocante como Passamonte com dificuldades 

visuais ou deficiência mental tenha conseguido escrever o Quixote apócrifo, mas para ele, 

como essa perda de visão não o impediu de escrever os últimos capítulos de seu trabalho que 

era bastante extenso, também não havia de impedir de escrever o apócrifo. Quanto a seus 

problemas mentais, Jiménez acredita que Cervantes o tenha encorajado a escreve com suas 

provocações. Para o autor, através da comparação da autobiografia com o apócrifo é possível 

concluir   que   ambos   pertencem   ao   mesmo   autor.   ―Pero   además,   La   autobiografia   de 

Pasamonte nos permite garantizar, a través de su comparación com el Quijote apócrifo, que 

ambas obras pertenenen al mismo autor.
16

 

Analisando a obra apócrifa, Jiménez destaca que varias histórias se cruzam com a vida 

de Passamonte. Uma delas é sua irmã Mariana, que foi para um mosteiro de mulheres 

arrependias, como a personagem Bárbara que tem o mesmo fim na obra. Outra semelhança se 

encontra   nas   histórias   ―Rico   desesperado‖   e   ―felizes   amantes‖,   Jiménez   ressalta   que 

Passamonte havia cogitado se tornar um monge, seu casamento com uma mulher fora de um 

convento, suas peregrinações a Roma ou solicitação de licença para seu confessor para 

escrever a história de sua vida, foram transferidos para essas histórias. Reconhecendo como 

Avellaneda a influência de agentes demoníacos para tirar o homem de seu caminho. Além de 

Cervantes ter usado os problemas de Passamonte em sua obra, como destaca Jiménez, o 

 

15 
AVELLANEDA, Alonso Fernandez. O livro apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. 1614, p. 12. 

16
JIMÉNEZ, Martín Alfonso. Cervantes Versus Pasamonte (Avellaneda): Crónica de uma Venganza Literaria. 

2004. 
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episódio que dom Quixote é atacado por um gato em uma das burlas dos duques. São uma 

clara referência as alucinações que Passamonte descrevera no final da sua vida. Outra 

provação de Cervantes seria a volta do personagem Ginés de Passamonte, no segundo  

volume, agora como um espertalhão que usa de um macaco para conseguir dinheiro. No 

capitulo LX quando Dom Quixote encontra Claudia Jerônima , sendo um trocadilho ao nome 

de Passamonte. 

Sobre a questão dos roubos dos personagens e referências, Jiménez acredita que 

Cervantes fez uso de elementos como a Caverna de Montesino, é porque Dom Quixote de 

Avellaneda havia se referido a ela em seu discurso. Respondendo que se Cervantes 

orgulhosamente se refere aos seus ferimentos da batalha de Lepanto, é como uma forma de se 

distinguir de Passamonte, que tinha que dizer que saiu dela sem ferimentos. 

 
Considerações Finais: 

Através dessa breve análise discorremos sobre os pontos de coerências e convergência 

entre essas duas grandes obras do século XVII. Defendemos que esse debate sobre a autoria  

do livro de Avellaneda está longe de ter uma conclusão. Outros supostos autores foram 

cogitados como possíveis escritores como Lope da Vega devido às divergências entre o dois 

como destaca Ruben Daniel Méndez Castiglioni: ―Suas opiniões divergentes sobre a natureza 

da literatura e sobre a própria vida refletiram em algumas de suas obras, nas quais não 

hesitaram em trocar desde criticas encobertas até menções desabonadoras diretas‖, e pelo seu 

circulo de amigos como Medinilla. Contudo, o argumento de Martin de Riquer, é o que tem 

sido mais bem cogitado, com elementos intrigantes sobre a vida de Passamonte que acabam 

por convencer que a autoria do apócrifo pertence a ele. 

Fato que provoca estranhamento é do próprio Avellaneda ter usado Ginesilllo de 

Passamonte em sua obra, quando Sancho tem um desentendimento com um soldado e o 

ameaça  com  as  seguintes  palavras:  ―E  se  tens  a  mão,  dentro  da  algibeira,  alguma  grossa 

cadeia de ferro, podes pô-la no pescoço, para que te pareças com Ginesilllo de Passamonte e 

os demais galeotes enviado por meu senhor Desamorado [...]‖.
17 

Jiménez explica que era uma 

forma dele se entregar como autor da obra, fato que deixa questionamentos, uma vez que   ele 

critica Cervantes de usá-lo e ele mesmo faz isso. E ainda o faz lembrando o episódio de sua 

prisão. 

Se não fosse a diferença na escrita cogitariamos que o próprio Cervantes teria escrito 

ou mandado alguém escrever a obra, para que aguçasse o debate e as vendas em torno do 

17 
AVELLANEDA, Alonso Fernandez. O livro apócrifo de Dom Quixote de La Mancha. 1614, cap.XIV, p. 147. 
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livro, já que é impressionante como ele modificou a obra em torno de um ano para responder  

a Avellaneda. 

Certeza que temos é que essa discussão irá perdurar como o clássico até hoje. É difícil 

você acabar de ler o segundo volume da obra de Cervantes e não se interessar por ler o 

apócrifo. Cervantes acabou por eternizar o livro junto com a sua obra, talvez se não tivesse 

tantas referências de Cervantes a obra de Avellaneda, o mesmo já teria caído em 

esquecimento. Se alguém questionasse, se não tivesse existido Cervantes, se Avellaneda seria 

um clássico. Responderíamos que não, talvez nem tivéssemos contato com a obra no século 

XXI, já que foi escrito a tanto tempo atrás, ele seria um livro engraçado que depois de lermos, 

passado algum tempo esqueceríamos. E Cervantes? Cervantes é um livro eterno, que dispensa 

a memória de Funes para nunca o esquecer
18

. 

 

―Como as coisas humanas não são eternas, mas um declínio constante do 

começo até seu derradeiro fim, especialmente as vidas dos homens, e como a 

de dom Quixote não tivesse o privilégio do céu para deter o curso do declínio 

da sua, chegou o fim e desfecho dela quando ele menos esperava‖. 

(CERVANTES, 1615, cap. LXXIV, p. 628). 

Como diria Cervantes, Vale. 
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O paradigma civilizatório europeu sobre o Brasil no oitocentos: uma 

perspectiva através de Henri Langerock e a pintura paisagística romântica1
. 
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2
 

 

Resumo: O presente artigo visa analisar uma das telas do artista belga Henri-Charles 

Langerock, que se encontra no antigo palacete de Frederico Ferreira Lage, atual 4ª Brigada de 

Infantaria Motorizada de Juiz de Fora (MG), sendo parte integrante do hall de entrada dessa 

instalação militar. Através do quadro supracitado, se pretendeu uma melhor compreensão 

acerca dos aspectos da idealização romântica, particularmente a vertente orientalista, 

observando em que medida se dá a valorização da produção de Langerock no país, num  

tempo no qual a “civilização” europeia era tida como paradigma, o que permite recorte 

privilegiado para o entendimento dessa influência em nível nacional e na cidade de Juiz de 

Fora. 

 

PALAVRAS CHAVES: Henri-Charles Langerock; Civilização; Romantismo; Orientalismo; 

Pinturas paisagísticas. 

 

Abstract:The present article aims to analyze one of the Belgian artist Henri-Charles 

Langerock's canvases, that is located at the old Frederico Ferreira Lage's mansion, currently 

the Juiz de Fora's 4
th 

Squad of Motorized Infantry, as a part of the entrance hall of this  

military installation. Using the aforementioned painting, the intention is to create a better 

understanding about the romantic idealization’s aspects, particularly the orientalist trend, 

observing on what extent goes the appreciation of Langerock’s production in the country in  a 

time when the European “civilization” was considered as a model, which allows us to do a 

privileged approach into the understanding of this influence in a national level and at the city 

of Juiz de Fora. 

 

KEYWORDS: Henri-Charles Langerock; Civilization; Romanticism;  Orientalism; 

Landscape Paintings. 

 
1
Este artigo é uma revisão do trabalho “A pintura paisagística romântica no século XIX: uma perspectiva 

orientalista através de Henri Langerock”, desenvolvido para a disciplina Patrimônio Histórico II, durante o 

segundo semestre de 2014. 
2
Acadêmicas do curso de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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O presente artigo analisa uma das pinturas do artista belga Henri-Charles Langerock, 

que se encontra no antigo palacete de Frederico Ferreira Lage, atual 4ª Brigada de Infantaria 

Motorizada de Juiz de Fora. O quadro é parte integrante do hall de entrada da instalação 

militar, decorado a fim de evocar a temática oriental, onde há um segundo painel do artista, de 

mesmo cunho. 

A peça estudada não possui título, data ou documentação que ateste sua compra e 

chegada ao local, entretanto, o trabalho tomará como recorte temporal fins do século XIX, em 

especial as duas últimas décadas, período de provável início da construção do palacete
3 

e de 

produção da outra tela, datada de 1883. 

 

Fotografia 1 - O quadro 

Fonte: Foto tirada pelo Tenente Coronel Toni Fredman de Souza em 01 de outubro de 2014. 

 

O estudo da pintura de Henri-Charles Langerock se justifica pela importância da 

cultura material para a pesquisa histórica, ramo que merece olhar mais atento e maior 

divulgação. Contudo, não se limita a isso. A presença do quadro no palacete permite um 

recorte privilegiado da influência europeia dentro de Juiz de Fora no século XIX e também 

 
3
Processo de Tombamento 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. Prefeitura de Juiz de Fora. 
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abre outro caminho: redescobrir a figura de Langerock, que acabou caindo em esquecimento, 

apesar do papel relevante ocupado no oitocentos, sendo inclusive membro honorário da 

Academia Brasileira de Belas Artes
4
. A pesquisa possibilita ainda melhor compreensão acerca 

dos aspectos da idealização romântica nas pinturas, em especial a vertente orientalista. 

 

Henri Langerock 

Henri-Charles Langerock, pintor, fotógrafo e litógrafo, nasceu na cidade de Gand, 

Bélgica, em 1830 e, logo no início da década de 50, ingressou na Academie voor Schone 

Kunsten, na mesma cidade
5
.Em 1865 patenteou um sistema fotográfico junto ao Império 

Francês, que viria a ser aceito somente três anos depois. Tal invenção propiciou que, em 71, o 

artista registrasse as ruínas da capital francesa após a queda da Comuna de Paris
6
.Entre 1879 e 

1884 teve suas obras expostas no Salão de Paris, partindo para o Brasil no ano seguinte. 

Para a compreensão da presença da referida obra de Henri Langerock no antigo palacete de 

Frederico Lage, impõe-se a necessidade de levantar um breve histórico da relação do pintor 

belga com o país. Muito pouco se encontra a respeito que não tenha relação direta com a 

contribuição do artista no “Panorama do Rio de Janeiro”, datado de 1887, do catarinense 

Victor Meirelles. Ainda assim, periódicos do fim do século XIX auxiliam na tarefa. 

Em abril de 1885, a “Gazeta de Notícias” do Rio de Janeiro publicou com entusiasmo 

a chegada de Langerock à cidade, no qual se destacava o interesse deste em permanecer nos 

trópicos
7
. Como bem propagava à época o periódico “A Semana”

8
, o pintor, aparentemente, 

teria vindo a fim de estudar a natureza local, se fixando na Rua do Resende, com a esposa e os 

dois filhos. Ainda em 85, envolveu-se na empresa para confecção do “Panorama do Rio de 

Janeiro”,  ao  lado  de  Victor  Meirelles,  mas  terminou  por  abandonar  o  projeto  antes   da 

finalização. Esta permanece como sua obra de maior reconhecimento, tendo o pintor ficado 

responsável pela parte oriental da tela
9
. Em meados do mesmo ano, já como membro ativo da 

Academia Brasileira de Belas Artes (ABBA), recebe a visita do Imperador D. Pedro II
10

. 

Providencial  admirador,  fez  com  que  o  artista  executasse  “Retratos  de  Suas  Altezas, os 

 
 

4
ALMANAK  ADMINISTRATIVO,  MERCANTIL  E  INDUSTRIAL  DO  RIO  DE  JANEIRO.  Sciencia    e 

Instrucção.Almanak administrativo, mercantil e industrial do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p.463. 1892. 
5
BENEZIT, Emmanuel-Charles. Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 

graveurs de tous les temps et de tous les pays. Paris: Grund, 1960. p. 397-398. 
6
OLIVEIRA, Márcia Carnaval de. A Retórica do Cadáver: As ruínas de Paris fotografadas após a derrocada da 

Comuna em 1871. História, Imagem e Narrativas.[S.l.], n.18,abr 2014. 
7
GAZETA DE NOTICIAS. O pintor Langerock. Gazeta de Noticias. Rio de Janeiro, p. 1, 29 abr 1885. 

8
A SEMANA. Bellas Artes: Langerock. A Semana. Rio de Janeiro, p. 3, 11 jul. 1885. 

9
ITAÚ CULTURAL. Henri Langerock. Enciclopédia Itaú Cultural. 

10
DIARIO DE NOTICIAS. De Palanque. Diario de Noticias. Rio de Janeiro, p. 1, 20 jun. 1885. 
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príncipes”, conforme bem descrito em crítica de Alfredo Palheta ao “A semana”
11

, em agosto. 

Esta, contudo, não parece ser a primeira vez do belga por estas terras. A tela “Arredores da 

Tijuca”, de 1881, evidencia um possível contato anterior, ainda que não se encontre registros 

de sua passagem pelo país no período.
12

 

O mesmo Diário de Notícias
13  

divulgava, em novembro de 1886, nota sobre o  retorno 

de Henri Langerock à Europa. Após realização do referido “Panorama”, sua figura reaparece 

no ano de 1892 como membro honorário da Academia Brasileira de Belas Artes, mesma 

época em que Henrique Bernardelli e seu irmão, Rodolpho, eram professores, segundo consta 

no “Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro”, deixando o país 

novamente no ano seguinte
14

. 

O local de sua morte é alvo de discrepâncias. A princípio, algumas fontes como 

Benezit, na edição de 1960, informam ter sido em Paris, no ano de 1915. Contudo, em edição 

mais recente da mesma obra
15

, Marselha é citada em seu lugar. 

 
A Europa como paradigma 

A fim de compreender as delimitações que orientam este artigo, é preciso que se deixe 

clara a importância e atuação do paradigma europeu no contexto brasileiro. No século XIX, o 

exemplo de sociedade a ser alcançado era aquele pertencente à Europa, a sua civilização era o 

padrão  a ser seguido.  Como  retrata  o professor  Marcos  Olender
16

, acreditava-se  que  cada 

grupo social estaria num estágio desta, sendo o europeu o final, que guiaria a uma unidade 

universal, cuja meta era imprescindível para todos. A constatação de Olender pode ser 

verificada igualmente no estudo de Werner Plum
17 

acerca das Exposições Universais que, 

segundo o autor, possibilitavam “intensificar a fé no aperfeiçoamento do homem e na meta 

final de uma civilização mundial unitária.”
18

. 

Nessa escala evolutiva, o Brasil estaria situado numa posição inferior aos países do 

velho continente, sendo tal subalternidade reconhecida pela elite brasileira, que nutria uma 

 
11

PALHETA, Alfredo. Bellas artes: Langerock. A semana, Rio de Janeiro, p. 6, 29 ago. 1885. 
12

Henri Langerock costumava pintar suas telas a partir de fotos, o que pode acabar por incluir a confecção de 

“Arredores da Tijuca” na mesma categoria. 
13

DIARIO DE NOTICIAS. De Palanque. Diario de Noticias. Rio de Janeiro, p. 1, 20 nov 1886. 
14

DIARIO DE NOTICIAS. Movimento do porto. Diario de Noticias. Rio de Janeiro, p.3, 20 out 1893. 
15

BENEZIT, Emmanuel-Charles. Dictionary of artists. Paris: Grund, 2006. p.421. 14 vols. 
16

OLENDER, Marcos. “Este mar de objetos interessantes”: Modernidade, exposições universais e o acervo do 
Museu Mariano Procópio. In: Anais do Museu Mariano Procópio. Juiz de Fora: Fundação Museu Mariano 

Procópio, 2014. p. 159-179. 
17

PLUM, Werner. Exposições Mundiais no século XIX: espetáculos de transformação sócio-cultural. Bonn: 

Friedrich Ebert Stiftung, 1979. 
18

Op., cit., p. 60. 
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profunda admiração pelo modelo europeu (especificamente o francês), acreditando que seu 

país de origem poderia ter grandes chances de acelerar seu ritmo “civilizatório” ao segui-lo. 

Havia a necessidade de demonstrar potencialidade diante do arquétipo progressista propagado 

por aquele continente: a modernidade trouxera consigo grandes transformações que atingiram 

também o Brasil, não ficando restritas à Europa. As casas deixaram de ser local exclusivo de 

recolhimento, tornaram-se espaços de sociabilidade, onde negócios eram discutidos e 

fechados. Seu interior e decoração passaram a refletir/significar a personalidade e refinamento 

do proprietário. 

Influenciado por tais ideais, nota-se no país o crescimento da busca por objetos 

decorativos e obras de arte. A França tornara-se, nesse contexto, no modelo de qualidade, e 

tudo que de lá provinha era sinônimo de bom gosto, como destaca a pesquisadora Marize 

Malta 

 

“Objetos de manufaturas conhecidas e de destaque eram verdadeiros objetos 

do desejo: Gobelin, Savonnere, Sèvres, Limoges, Baccarat, Christoffle eram 

marcas que não podiam faltar em uma casa refinada. Tê-los e reconhece-los 

repercutia no nível de credibilidade de qualquer pessoa em um círculo social 

de alta classe. Sabemos que uma escolha nunca é aleatória ou sem 

importância, mesmo para aqueles que dispõem de muitas posses. O consumo 

de bens supérfluos no Brasil a partir da segunda metade dos oitocentos 

aponta para novas bases de representação de símbolos de prestígio.”
19

 

 
O palacete de Frederico Lage seguiu esses moldes

20
, assim como a própria Villa 

Ferreira Lage, construída por seu pai Mariano Procópio, anteriormente. Vale ressaltar que 

tanto Frederico quanto o irmão, Alfredo, foram educados na Europa, onde vivenciaram toda a 

esfera de mudança e consolidação do ideal de progresso. 

Henri Langerock e sua pintura paisagística estão inseridos neste momento. A análise 

da obra e sua presença na cidade de Juiz de Fora permitem recorte privilegiado no 

entendimento dessa influência, não só a nível nacional, como regional, configurando-se como 

a problemática central da pesquisa. É possível recortar também alguns pontos, como a 

presença do quadro dentro de uma temática específica da sala, felizmente preservada nos  dias 

 
 

19
MALTA, Marize. Artes decorativas em coleções oitocentistas: a França como paradigma e o Museu Mariano 

Procópio. In: Anais do Museu Mariano Procópio. Juiz de Fora: Fundação Museu Mariano Procópio, 2014.  

p.224. 
20

Processo de Tombamento 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. Prefeitura de Juiz de Fora. 
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de hoje, indicativo de um propósito maior para que a peça em questão esteja naquele hall e, 

como aspecto adicional, demonstrar o potencial nas investigações que envolvem a cultura 

material, capaz de se auto representar e presentificar o ausente, conforme descreve Roger 

Chartier
21

. 

Tratar da obra de Henri Langerock obriga, necessariamente, a abordagem de um tema 

específico, a partir do qual a compreensão sobre a pintura paisagística se realiza: o 

romantismo. 

 

Paisagismo Romântico e Pintura Orientalista 

Surgido na Europa de finais do século XVIII e tendo perdurado por todo o XIX, o 

romantismo cresceu à medida que o cenário europeu passava por transformações importantes: 

a Revolução Industrial, que provocou a divisão do trabalho, e a Revolução Francesa. A 

valorização dos sentimentos, dos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, do 

nacionalismo e da Natureza como fonte de inspiração são características desse momento, 

como pode ser percebido através do icônico estudo desenvolvido por Walter Friedlaender
22

. 

Na pintura romântica, em especial, percebe-se o quão privilegiada é esta, provocando uma das 

ramificações do movimento, o Paisagismo Romântico; era por meio da pintura de paisagens 

que esses artistas projetavam seu estado de espírito e visão de existência. 

Durante o século XIX, o Oriente era visto como um lugar atrasado em relação ao 

Ocidente,assim, tratado como oposto. A Europa, tida como representante da civilização, da 

evolução e modernidade, não poderia apresentar disparidade maior às características orientais. 

 

“De maneira bastante constante, o orientalismo depende, para a sua 

estratégia, dessa superioridade posicional flexível, que põe o ocidental em 

toda uma série de relações possíveis com o Oriente, sem que ele  perca  

jamais a vantagem relativa.”
23

 

 
A definição acima, extraída da obra de Edward Said, aliada ao próprio conceito de 

orientalismo desenvolvido pelo autor, enfatizando-o como uma construção ocidental, é de 

suma importância para o entendimento desta forma de encarar o outro e sua influência sobre o 

 
 

21
CHARTIER, Roger. Poderes e limites da representação. Marin, o discurso e a imagem. In: . À beira da 

 

falésia: a história entre certezas e inquietudes. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002. 
22

FRIEDLAENDER, Walter. De David a Delacroix. Trad. Luciano Vieira Machado. São Paulo: Cosac & Naify 

Edições, 2001. 
23

SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 

1990. p. 19. 
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estilo adotado por Langerock. As características orientais pareciam exercer certos atrativos 

que influenciaram no aumento do interesse sobre o assunto; o exótico era fascinante e perfeito 

para fugir do desenvolvimento e descansar a alma. Ainda em Said, o Oriente “[...]fora desde a 

Antiguidade um lugar de romance, de seres exóticos, de memórias e paisagens obsessivas, de 

experiências notáveis.” (SAID, 1990). 

A pintura orientalista francesa se baseou, em sua maior parte, na invasão mal sucedida 

de Napoleão Bonaparte ao Egito e Síria, em fins do século XVIII, estimulando o interesse dos 

franceses pelo assunto. Artistas da época buscavam retratar a região a partir de cores fortes, 

sensualidade (com a figura feminina ocupando maior espaço), brutalidade originada da falta 

de civilização e o exotismo característico. As pessoas viajavam, desejavam saber mais e 

possuir objetos em estilo oriental, inspirando o início do Orientalismo - vários pintores 

procuraram retratar a cultura em questão, se baseando nas próprias viagens pessoais para   que 

pudessem criar suas telas. Henri Langerock não foi diferente. A “Gazeta Luzitana”, em maio 

de 1885
24

, noticiava visita do pintor a África. A influência desta viagem e da referida vertente 

pode ser percebida no quadro que é aqui objeto de estudo, além da segunda pintura que o 

acompanha. 

Dialogar o objeto com os autores e conceitos mencionados não exclui, contudo, a 

dimensão subjetiva do pintor, que deve ser levada em consideração, pois “o artista não 

obedece a regras fixas, ele simplesmente intui o caminho a seguir.”
25

, como ressalta Ernst 

Gombrich. 

 

O quadro, sua inserção e chegada ao palacete 

O quadro de Langerock no antigo Palacete de Frederico Ferreira Lage não possui data 

ou nome, mas podemos inferir algumas coisas sobre sua presença. A estreita ligação entre a 

família Lage e a família Real é um ponto a ser observado com atenção. O pintor belga já havia 

confeccionado quadro retratando a última e contava com a admiração do Imperador brasileiro, 

fazendo com que uma boa rede de contatos explique sua chegada ao palacete. O documento 

utilizado pela 4ª Brigada de Infantaria Motorizada de Juiz de Fora no intuito de reconhecer o 

valor histórico do local e pedir seu tombamento
26 

trata a obra como fruto de encomenda do 

próprio Lage, mas não dá maiores detalhes, sequer possibilita confirmar ou negar tal hipótese. 

 

 

 
24

GAZETA LUZITANA. Cecção Crítica. Gazeta Luzitana. Rio de Janeiro, p.3, 20 mai 1885. 
25

GOMBRICH, Ernst. A História da Arte. São Paulo: LTC, 2000. p. 17. 
26

Processo de Tombamento 4ª Brigada de Infantaria Motorizada. Prefeitura de Juiz de Fora. 
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Trata-se de uma pintura paisagística orientalista, mas onde estão os traços que 

permitem chegar a tal conclusão? Primeiramente pode-se concentrar na estrutura que está em 

primeiro plano: seus arcos e colunas, rodeados de verde, laranja e dourado, lembram as 

construções islâmicas; como em um pôr do sol, o que predomina são as cores quentes
27

. 

Nesse mesmo nível, há uma mulher que contempla a natureza, mas que, contrariamente ao  

que é comumente caracterizado pelo orientalismo
28

, não se encontra nua. No segundo plano, 

outros atributos orientais: as vestes do homem que anda a cavalo próximo ao rio, os 

personagens dentro do barco e, ainda mais ao longe, formas arquitetônicas que podem ser 

interpretadas como uma mesquita. Pelas marcas de deterioração, principalmente no canto 

esquerdo e em sua moldura, o quadro parece não ter sofrido qualquer intervenção ao longo do 

tempo em que ali está. 

O hall de entrada do imóvel, como dito anteriormente, é totalmente ornamentado a fim 

de suscitar a temática oriental, não sendo a tela, portanto, simples objeto decorativo isolado. É 

também elemento constitutivo da cena, conversando diretamente com a ambientação. A arte 

confeccionada no teto, em tons de azul, verde e laranja, reserva ao visitante a acolhida pelas 

também  previamente citadas  cores  que traduziriam a região, além  dos  diversos   arabescos, 

tipicamente islâmicos, presentes em toda sua extensão, apresentando, ademais, inscrições em 

árabe do nome de Frederico Ferreira Lage nos quatro lados e centro da obra
29

. 

O outro quadro que acompanha o objeto aqui estudado não possui título igualmente, 

contudo evidencia a assinatura de Langerock e data (aparentemente 1883), o que acaba 

inserindo a confecção do primeiro, ainda que por indução, no mesmo ano ou próximo deste, 

como referenciado em momento anterior. As cores e tonalidades aplicadas são as mesmas nas 

duas telas, o que faz com que ambas pareçam conversar entre si, característica última que, 

mais uma vez, remete à proximidade da produção de ambas. 

 

Considerações finais 

Embora alguns aspectos do quadro e de seu autor permaneçam obscuros, pudemos 

inferir algumas informações que, felizmente, auxiliaram na realização dos estudos aqui 

objetivados. De fato, a pintura paisagística romântica e sua vertente orientalista foram 

expostas  a  partir  do  quadro  escolhido,  contudo,  algo  interessante  se  fez  presente        ao 
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francesa. Carpetas docentes de Historia. 
28

RAHME, C. Pintura Orientalista. Gazeta de Beirute. 
29

Tradução nossa. 



153 

 

verificarmos aquilo que é tido por lugar comum nas telas do gênero em questão: o elemento 

feminino e sua representação, contrastante com a maioria das pinturas orientalistas do   século 

XIX. Ainda que seus motivos sejam uma incógnita, fato é que a erotização da figura da 

mulher, com partes de seus corpos à mostra, não faz parte de seu trabalho, aspecto 

provavelmente explicado pela predileção por paisagens, mas que necessita de posterior 

aprofundamento analítico. 

A obra estudada estar inserida num ambiente de temática semelhante, isto é, com 

elementos que remetem ao Oriente de forma incisiva, tais como as inscrições em árabe no  

teto, os objetos decorativos em geral e mesmo as cores escolhidas, reforçam a tendência geral 

daquele período de atribuir “temas” específicos aos ambientes da casa, que, conforme descrito 

anteriormente, já não era mais considerada unicamente como lugar de reclusão. O antigo 

palacete de Frederico Lage, incluindo seu hall de entrada, portanto, segue este modelo. 

Muito mais do que tudo que foi exposto ao longo deste artigo foi sendo encontrado ao 

longo do caminho. A começar pela redescoberta de um artista que antes só existia para ser 

associado a Victor Meirelles. Pouco, ou nada, é falado de Henri Langerock para além de seus 

igualmente raros trabalhos fotográficos (ao menos no que tange ao campo de pesquisa 

acadêmica), o que abre instigante leque de possibilidades investigativas a respeito do artista. 

Sobre sua trajetória no Brasil e no exterior, até mesmo o fato de ter uma espécie de conexão 

com a Família Real brasileira, ao pintar os seus retratos, já se configura noutro foco de 

interesse sobre sua vida e obra. 

Os resultados apresentados, mesmo que de forma tímida, podem ser úteis no 

lançamento de bases para novas ideias e questionamentos, demonstrando, sobretudo, o imenso 

potencial investigativo que envolve a cultura material. 
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Anexos 
 

 
Fotografia 2 - Hall do palacete (exterior) 

 

Fonte: Foto tirada por Tenente Coronel Toni Fredman de Souza em 01 de outubro de 2014. 

 

 

Fotografia 3 - O outro quadro integrante do conjunto 
 

 

Fonte: Foto tirada pela Prof. Dra. Maraliz Christo, [s.d]. 
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Fotografia 4 - Hall de entrada do palacete (teto) 

Fonte: Foto tirada pela Prof. Dra. Maraliz Christo, [s.d]. 
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HISTÓRIA SOB VIGILÂNCIA E O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO: A 

MEMÓRIA COMO OBJETO DE DISPUTA. 

Larissa Pereira Reis1
 

 
RESUMO: Este artigo tem por escopo analisar o Movimento Escola sem partido através 

do conceito de violência simbólica, desenvolvido por Pierre Bourdieu. O pleito pela 

inserção da neutralidade como princípio da educação brasileira será discutido à luz da 

Constituição Federal. Trata-se de investigar qual é o interesse político do ESP na forma 

pela qual o passado é apresentado no ambiente escolar, considerando o sistema de ensino 

como campo de disputa por poder simbólico. 

Palavras-chave: Escola Sem Partido, História, Educação. 

 
ABSTRACT: This article has the purpose to analyze the Non-party school Movement 

through the concept of symbolic violence, developed by Pierre Bourdieu. The vote by the 

insertion of neutrality as a principle of Brazilian education will be discussed in the light 

of the Constitution. This is to investigate what is the political interest of ESP in the way 

the past is presented in the school environment, consider the education system as a playing 

field for symbolic power. 

Key words:  Escola Sem Partido (Non-party school), History, Education. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
O movimento Escola Sem Partido, foi fundado no ano de 2004 pelo advogado e 

procurador do Estado de São Paulo Miguel Nagib. A organização se auto define como 

reação ao suposto fenômeno da instrumentalização do ensino para fins político- 

ideológicos, partidários e eleitorais. 2 Os principais meios disseminados para combater o 

hipotético problema da doutrinação nas salas de aula são a notificação extrajudicial do 

professor, bem como o estimulo a elaboração de leis que limitam a liberdade docente. 

Em tempos da sedutora e má intencionada tensão entre a ideologia (proibida) e a 

neutralidade (ideologia permitida, tolerada, naturalizada, porque mascarada), o 

movimento ESP encontrou terreno fértil para a sua proliferação, tanto na aderência de 

 
 

1 Discente do décimo período do curso de Direito na UFJF. 
2 http://www.escolasempartido.org/quem-somos 

http://www.escolasempartido.org/quem-somos
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parte sociedade civil como entre os poderes institucionalizados, com destaque para o 

legislativo. Atualmente existem 6 projetos de lei, sustentados na ideia do ensino neutro, 

tramitando na Câmara dos Deputados Federais, sendo eles os PLs 867/2015, 7180/2014, 

7181/2014, 1411/2015, 1859/2015 e 2731/2015. Diversos outros projetos podem ser 

encontrados no âmbito do poder legislativo dos estados e municípios. 

Sem desconsiderar a possibilidade de apoderação do discurso dos professores nas 

mais diversas áreas do conhecimento, principalmente nas ciências humanas, o presente 

trabalho se baliza, por uma questão de afinidade e de limites materiais, nas consequências 

do ensino neutro na disciplina de história. O objetivo desse estudo é investigar qual é o 

interesse político do programa ESP na forma pela qual o passado é apresentado no 

ambiente escolar. As informações aqui reunidas e analisadas servirão para que logremos 

um exame crítico sobre a reivindicação do uso da história como instrumento de poder 

simbólico, capaz de fazer triunfar determinada cultura, revestindo-a de verdade 

naturalizada e portanto incontestável. 

A historiografia não se reduz a mera reunião de memórias, todavia, não existe 

recorte do passado que não envolva a permanente reflexão sobre a memória, trata-se de 

um constante processo de transformação. Os historiadores há muito superaram a ideia de 

apresentar uma verdade única e estática sobre a constituição dos tempos antecedentes ao 

nosso. A necessidade de revisar o passado, no sentido de problematizar ou lançar novos 

olhares sobre fontes antigas é positiva pois se ancora na dialética e na pluralidade 

necessárias para a produção do conhecimento. 

O problema surge, quando esse revisionismo é flexibilizado na medida da 

necessidade de legitimar demandas políticas de determinados agentes que possuem 

interesse no uso público da história. Destarte, os livros didáticos, o currículo escolar e 

escola, se tornaram lugares onde se materializam latentes disputas de memória. Foi 

justamente a percepção da potência do discurso do historiador como mediador de um 

passado em constante construção, um dos motivos que fizeram o Escola Sem Partido criar 

e eleger o fantasma da doutrinação como inimigo número 1 da educação no Brasil. 

Através do pensamento de Pierre Bourdieu, referencial teórico escolhido para 

guiar este estudo, observa-se que a escolarização faz parte das relações de poder 

simbólico que se inserem na estrutura social. Dessa forma, a grade curricular, os livros 

didáticos e o próprio ato de ensinar, se transformam em objetos de disputa, pois são 
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capazes de legitimar ideologias. Na tentativa de apropriar o sistema educacional para a 

legitimação de seus próprios interesses, o ESP tenta constantemente fazer uso de um 

segundo instrumento de poder simbólico, a saber, as normas jurídicas. 

Apesar de existir como movimento organizado há 12 anos, o ESP alçou ampla 

notoriedade no debate político, principalmente a partir da criação de diversos projetos de 

leis pautados na ideia do ensino neutro. Nesse sentido, destaca-se o ano de 2015, quando 

os foram propostos os PLs 1411/2015 e 867/2015. Ambos se destacam pelo seu 

conservadorismo e censura exacerbados. O primeiro deles, que tem como autor o 

deputado Roberto Marinho do PSDB-RN, se ampara na fragilidade abstrata e direcionada 

de termos como “político” e “ideológico” para criar um tipo penal que foi chamado de 

“Assédio Ideológico”. O segundo, apelidado de “Lei da mordaça”, foi proposto pelo 

deputado Izalci Lucas Ferreira do PSBD do Distrito Federal e caso seja aprovado, a 

neutralidade se tornará princípio direcionador da educação nacional. 

A neutralidade do ensino é compatível com a Constituição Federal? Quais os 

agentes se escondem sob o véu da neutralidade? O tribunal é o melhor espaço para se 

discutir educação? Qual a dimensão axiológica do ensino? Para lograr êxito em nossa 

investigação e responder da melhor forma possível as indagações levantadas, faremos uso 

da pesquisa bibliográfica, transitando entre autores do campo do direito, da história, da 

sociologia e da educação. Também serão objetos de estudo, reportagens, leis – com ênfase 

na Constituição Federal- e projetos de leis que dialogam com o tema aqui delimitado. 

 

A decisão de questionar uma proposta de ensino neutro encontra supedâneo na 

liberdade de aprender e ensinar que dialoga com o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, princípios abarcados pelo texto constitucional. Para lograrmos êxito em 

nosso estudo, buscaremos entender o conceito de “violência simbólica” desenvolvido por 

Pierre Bourdieu em concomitância com o uso público da história como objeto de disputa 

dentro desse jogo de poder. 

 

I: O ENSINO DA HISTÓRIA COMO OBJETO DE DISPUTA POR PODER 

SIMBÓLICO: UMA INTRODUÇÃO A PARTIR DO PENSAMENTO DE PIERRE 

BORDIEU. 

 

Fruto do recém consumado séc. XX, Pierre Bourdieu (1930-2002) já possui a 

relevância de um clássico, sendo considerado um dos autores mais respeitados no campo 
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da sociologia. Influenciado por pensadores como Karl Marx, Max Weber e Émile 

Durkheim, a obra do intelectual francês se estende por uma variedade de temas e objetos 

de estudo. A sensibilidade para os mecanismos de reprodução social é característica 

marcante nos trabalhos desenvolvidos pelo autor. Bourdieu sugere que, em toda 

sociedade há uma luta constante entre classes sociais para ocupar o lugar de poder. 

De acordo com o pensamento de Bourdieu, os atores sociais detentores da posse 

dos mais diversos capitais (cultural, social, econômico, político, artístico, esportivo e etc.) 

procuram mostrar seus interesses particulares como se fossem o interesse de toda a 

coletividade, através do uso da chamada violência simbólica. Trata-se de uma opressão 

que se concretiza, não pelo exercício da força física, mas de forma oculta, dissimulada no 

seio dos sistemas simbólicos -arte, religião, língua, educação, direito e etc.- capazes de 

naturalizar o discurso que melhor se adequa a reprodução da ordem vigente, elevando-o 

ao status de consenso sobre a realidade. (BOURDIEU, 2001) 

O intelectual francês desenvolveu uma investigação sociológica que, em constante 

diálogo com a pedagogia, detectou elementos de dominação e reprodução de valores no 

âmbito das instituições educacionais. A partir disso, Bourdieu produziu uma teoria cujo 

pilar de sustentação reside na superação da ideia de que a escola seria um ambiente não 

contaminado pelas tensões sociais. No livro “A reprodução: Elementos para uma teoria 

do sistema de ensino”, Pierre Bourdieu e Jean Claude Passeron aprofundam a perspectiva 

da instituição de ensino como local de reprodução das desigualdades sociais: “Toda ação 

pedagógica (AP) é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por um 

poder arbitrário, de um arbítrio cultural. (BOURDIEU, PASSERON, 1985, p.20) 

No perímetro da historiografia, em 1929, foi publicada uma revista francesa que 

deu origem ao movimento historiográfico que mais tarde ficou conhecido como Primeira 

Geração da Escola dos Annales. A Escola teve como fundadores Lucien Febvre e March 

Bloch, sendo que é do primeiro a famosa frase: “Compreender o presente por meio do 

passado e sobretudo o passado por meio do presente.” (FEBVRE, apud BÉDARIDA, 

p.221) Expressão que só alcançou o atual status de clichê, devido a importantes rupturas 

com traços marcantes da produção historiográfica anterior ao início do século XX, dentre 

eles a perspectiva de que o historiador deveria se manter distante e neutro em relação ao 

seu objeto de estudo. 

Desde a segunda metade do século XX, os estudos no âmbito da educação 

demonstram cada vez mais que, vislumbrar neutralidade em uma ação pedagógica é uma 

ótica ultrapassada e caduca. Não é por acaso que os protagonistas do Escola Sem Partido, 
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que tem como principal pauta a imposição de um suposto ensino neutro, são advogados, 

parlamentares e figuras públicas em geral. Uma síntese razoável do que constitui o 

movimento pode ser expressa em: uma organização formada por agentes sociais que não 

possuem formação pedagógica, tentando impor aos profissionais da educação, práticas 

escolares fundamentadas na censura de tudo aquilo que não converge com a concepção 

moral, e portanto não neutra, dos grupos que se escondem sob o véu da neutralidade. 

Conforme dito anteriormente, Bourdieu sugere que em toda sociedade há uma luta 

constante entre classes sociais para ocupar o lugar de poder e, deste modo, para garanti- 

lo, os detentores desse poder procurariam mostrar os interesses particulares como se 

fossem o interesse de toda comunidade, utilizando-se assim de uma violência simbólica 

- um poder que se encontra oculto, dissimulado, que visaria garantir a dominação. Dessa 

forma, o esforço em criar um canal de comunicação entre o movimento e os demais 

membros da comunidade (com ênfase nos pais de alunos), encontra supedâneo justamente 

na necessidade de buscar apoio frente aos próprios sujeitos imputados pela violência 

simbólica, bem como, vender o discurso da neutralidade como se fosse interesse comum 

de todo bom cidadão brasileiro preocupado com o sistema educacional de nosso país. 

 

A educação formal contemporânea é atravessada por uma série de problemas, 

dentre os quais podemos destacar: Evasão dos alunos, falta de infraestrutura adequada, 

perda de prestigio do professor, dentre muitos outros. A disciplina da história, além de 

enfrentar os desafios que perpassam o sistema de ensino lato sensu, vive adversidades 

muitos próprias. Nada ilustra mais as dificuldades as quais nos referimos do que a 

seguinte pergunta por vezes levantada nas salas de aula: Professor, para que serve essa 

matéria? 

 

Os mestres são confrontados rotineiramente com as atitudes de alunos que não 

vislumbram sentido na disciplina. Não são raras as ocasiões que os estudantes adjetivam 

a história como uma matéria decorativa e chata. O projeto “escola sem partido” agrava 

ainda mais essa situação, pois o pleito por uma suposta neutralidade nada mais é do que 

um instrumento que estanca a narrativa do passado, aprisionando-a em um tempo 

longínquo que, sem qualquer possibilidade de associação com o presente, reduz os 

estudos históricos a mera memorização de fatos e datas. 

 

Apesar do extenso rol de problemas que dificultam cada vez mais a concretização 

de uma educação de qualidade no Brasil, o ESP resolveu eleger a existência de um 
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suposto exército de professores militantes como inimigo número 1 a ser combatido. O 

objetivo dos grupos que se cobrem sob o véu da neutralidade é restringir a autonomia dos 

agentes educacionais, através da demonização da figura do professor e do incentivo à 

produção de leis baseadas na censura ao docente. Uma vez restringido o campo de ação 

dos profissionais da educação, torna-se mais fácil exercer a inculcação da cultura 

dominante. 

 

No endereço eletrônico oficial do movimento, não faltam adjetivações que 

buscam imputar a fantasiosa dicotomia do bem versus mal, na figura do professor algoz 

e do aluno vítima. “Falsos Educadores”, Ideologias Criminosas”, “Como flagrar um 

professor doutrinador?”, “Professor Militante”, “Síndrome de Estocolmo”3, “Audiência 

Cativa dos Alunos”, “Jovens Inexperientes”, “Alunos ou Reféns?”, etc. Trata-se de uma 

argumentação sustentada na fragilidade e vagueza de termos como “político-ideológico” 

que percebe a atividade docente como um ofício técnico. O professor enquanto autor é 

ignorado, e até mesmo indesejado. O aluno, destituído da posição de sujeito portador de 

valores, é reduzido a rasa perspectiva de uma folha em banco. A sala de aula é diminuída 

a um espaço de reprodução e nunca produção de conhecimento. 

 
Utilizar o ensino da história como forma de legitimar determinada cultura, fruto 

de uma dada construção social, não foi uma ideia criada pelo movimento ESP. A potência 

de reflexão sobre as visões de mundo que o conhecimento histórico provoca, ou seja, o 

impacto da história na formação dos indivíduos, foi percebido desde que a disciplina 

alcançou sua autonomia. Um dos exemplos mais antigos da inserção da historiografia na 

disputa por poder simbólico nos leva a França de 1870, durante o início da III República. 

Nas palavras da historiadora Marieta Moraes Ferreira: 

 
Preocupados com a utilização política que os conservadores faziam da história, 

as novas elites republicanas se empenharam desde sua chegada ao poder em 

assumir o controle das instâncias de produção da memória coletiva do país. 

Para atingir tal objetivo, elas precisavam se apoiar no grupo de intelectuais que 

até então lhes tinha sido mais favorável: O dos professores universitários 

saídos da École Normale Supérieure. (FERREIRA, 2000, p. 112) 

 
3 Síndrome de Estocolmo é o nome dado a um estado psicológico particular em que uma pessoa, 

submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo sentimento de amor 

ou amizade perante o seu agressor. A síndrome de Estocolmo parte de uma necessidade, inicialmente 

inconsciente. ARAGUAIA, Mariana. "Síndrome de Estocolmo"; Brasil Escola. Disponível em 

<http://brasilescola.uol.com.br/doencas/sindrome-estocolmo.htm>. Acesso em 14 de agosto de 2016. 

http://brasilescola.uol.com.br/doencas/sindrome-estocolmo.htm
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Apesar da tentativa de apoderação do discurso do historiador pelos mais diversos 

agentes sociais não ser uma criação de nossa época, a construção da memória ganhou 

protagonismo a partir do final da década de 1980. Enquanto nos século. XVII, XVIII e 

XIX a humanidade era movida pela ideia do progresso, a partir do séc. XX o futuro 

começou a ser cada vez mais problematizado. A queda do Muro de Berlim, em 1989, 

simboliza muito bem a questão da ruptura com o utópico, da adaptação do real e limitação 

da perspectiva de futuro. 

A memória, elemento necessário a qualquer discurso histórico, está em constante 

processo de transformação. Em consequência, a fala do historiador encontra-se 

permanentemente vulnerável à apropriação dos mais diversos interesses. O currículo 

escolar, a sala de aula e os livros didáticos são lugares de memória, nos quais se 

materializam as disputas mais significativas em torno da narrativa e reflexões sobre o 

tempo pretérito, conforme o trecho a seguir: 

A memória, entendida como a presença do passado no presente, passou, ela 

própria a ser objeto do conhecimento historiográfico. As representações 

públicas do passado, presentes nos discursos oficiais e nos livros didáticos, por 

exemplo, passaram a ter que enfrentar leituras e versões concorrentes dos 

movimentos sociais ou das ações de agências do governo. (ABREU, M.; 

MATTOS, H.; DANTAS, C. V,2009, p.195) 

 

É importante ressaltar que a intensificação do interesse pela memória, 

característico de nosso tempo, não é em sua essência algo negativo. Pelo contrário, a 

reinvindicação da memória por grupos diversos, além de se apresentar como ponto de 

aproximação ente historiador e sociedade, é um aspecto muito construtivo na dialética 

que move a produção de saberes. O confronto de valores gera conhecimento. A demanda 

social não deve ser negada, todavia, o historiador não pode se submete a ela: 

 

O Profissional da história não tem o poder de dizer como o que aconteceu no 

passado deve ser lido no presente. Mas ele pode ser o especialista que, com 

instrumentos teóricos e metodológicos, sabe explica como o que aconteceu no 

passado tem sido lido através do tempo, formando memórias concorrentes. 

(ABREU, M.; MATTOS, H.; DANTAS, C. V,2009, p.196) 

 

O local de fala do professor de história é influenciado por suas experiências 

subjetivas de vida, bem como por características objetivas do tempo no qual ele está 

inserido. Assumir a docência como um ato político é entender a neutralidade de   ensino 
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como regime de anulação dos agentes escolares. Em tempos de acirradas disputas pela 

interpretação do passado, o professor de história necessita de políticas educacionais 

capazes de fomentar sua autonomia frente aos diferentes grupos que fazem da sala de aula 

campo de disputa por poder simbólico. 

Acorrentar o educador em uma ideologia excludente e intolerante (revestida de 

ensino neutro), além de constituir flagrante ato de censura, agrava ainda mais os 

obstáculos que existem frente a busca por uma educação de qualidade, uma vez que, 

colocar o professor sob constante vigilância é óbice direto ao pluralismo de ideias e 

concepções pedagógicas que fazem da escola espaço de pleno desenvolvimento da 

pessoa. 

 

II. O MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO E O DISCURSO DA 

NEUTRALIDADE: UMA ANÁLISE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 

Conforme exposto anteriormente, após criar um poderoso inimigo – exército de 

professores que, armados com seus livros didáticos, atacam jovens alunos desprovidos de 

opinião própria que, após sofrerem uma lavagem cerebral se transformam em pequeno 

líderes sindicais- o ESP se empenhou principalmente na busca por adeptos e no apoio 

frente ao poder legislativo. Trata-se de uma estratégia muito bem traçada para alcançar a 

consolidação do movimento, uma vez que, aqueles que não pactuam da ótica do 

movimento, restam-se obrigados a acatar a censura disfarçada de neutralidade através de 

imposições normativas. 

 

A necessidade de discutir a incompatibilidade das Diretrizes Constitucionais com 

o pleito por uma educação supostamente neutra, surge quando o movimento ESP forja seu 

discurso em torno da argumentação de que imputar a neutralidade como princípio basilar 

da educação brasileira é medida necessária para garantia de direitos fundamentais 

expressos na Carta Magna. Trata-se de artimanha, perceptível com clareza, no trecho 

retirado do “Modelo de Notificação Extrajudicial”4, documento colocado à disposição dos 

 

 

 

 

 

4 Modelo de Notificação Extrajudicial: Arma das famílias contra a doutrinação nas escolas. Disponível 

em: <http://www.escolasempartido.org/artigos-top/552-modelo-de-notificacao-extrajudicial-arma-das- 

familias-contra-a-doutrinacao-nas-escolas>. Visto em: 14 de agosto de 2016. 

http://www.escolasempartido.org/artigos-top/552-modelo-de-notificacao-extrajudicial-arma-das-
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pais que optarem por demonstrar sua reprovação frente a didática do professor através de 

uma repreensão escrita: 

 
Por desconhecerem a Constituição Federal, muitos professores imaginam que 

o exercício da atividade docente está acobertado pela liberdade de expressão. 

Nada mais equivocado. Liberdade de expressão significa o direito de dizer 

qualquer coisa sobre qualquer assunto. É evidente que, se os professores 

desfrutassem desse direito em sala de aula, eles sequer poderiam ser obrigados 

(como são) a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. A simples 

existência dessa obrigação já demonstra que o exercício da atividade docente 

é incompatível com a liberdade de expressão. Mas há mais: se o professor 

pudesse dizer em suas aulas qualquer coisa sobre qualquer assunto, a liberdade 

de consciência e de crença dos alunos ‒ cuja presença em sala de aula é 

obrigatória ‒ seria letra morta. Por essa razão, o que a Constituição assegura 

ao professor é a liberdade de ensinar, não a liberdade de expressão. 

 

No exercício da advocacia a interpretação de uma lei é moeda valiosa. As 

palavras, quando bem manipuladas, dizem exatamente o que o determinado público alvo 

deseja ouvir. O discurso do ESP exemplifica muito bem uma interpretação forçada do 

texto legal. O inciso IX, artigo 5° da CF/88, é deturpado na medida em o modelo de 

notificação extrajudicial, insinua que o professor simplesmente não faz jus a liberdade de 

expressão, direito fundamental cuja garantia é essencial para a dignidade do indivíduo, 

bem como para a manutenção dos pilares de sustentação da nossa jovem democracia. 

Bourdieu propõe uma interessante reflexão sobre o “esforço de todo corpo dos 

juristas para construir um corpo de doutrinas e de regras completamente independentes 

dos constrangimentos e das pressões sociais, tendo nele mesmo o seu próprio 

fundamento”. (BOURDIEU, pág. 209). Nessa toada, o autor defende que a ciência 

jurídica se isola em si mesma ao ceifar o diálogo com os demais saberes humanos e 

sociais. É de clareza solar que o movimento ESP, fundado pelo advogado Miguel Nagib, 

tenta se apropriar da esfera legislativa de modo a atravessar o ambiente escolar por uma 

intensa normatização, que gera como consequência a desvalorização da educação formal, 

perda de prestigio do professor e desqualificação dos agentes escolares para a construção 

de normas e regras para o convívio escolar. 

 

Essa tentativa constante de fazer do direito um campo autônomo e livre de peso 

social estimula a produção de saberes normativos atravessados pelo formalismo e 

instrumentalismo, consequências lógicas da reivindicação pela autonomia absoluta do 

pensamento. O formalismo, como o próprio nome sugere, afirma a autonomia absoluta da 

forma jurídica em relação ao mundo social. Destarte, vislumbra-se que o Projeto de   Lei 
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867/2015, que visa transformar a neutralidade como princípio direcionador da educação 

nacional, ratifica o predomínio da forma quando ignora a escola como espaço de confronto 

de valores que constroem o saber, para determinar que, a história legítima em sala de aula 

agora é assunto privativo do legistalivo. 

 

O instrumentalismo, por sua vez, concebe o direito como um reflexo ou utensilio 

que se coloca a serviço das classes dominantes. O PL 867/2015, apelidado de “Lei da 

mordaça”, nada mais é do que uma pretensão de reivindicar o aparelho normativo como 

arma simbólica capaz de fazer triunfar determinada cultura revestindo-a de neutralidade, 

de verdade naturalizada e portanto incontestável. A articulação do ESP como movimento 

que reivindica quais valores que devem ser trabalhados em sala de aula fica muita clara 

em falas oficias5 como a que segue: 

 
Nas últimas edições recomendadas do livro didático, valores e símbolos 

cristãos já vinham perdendo espaço e importância. Mas na edição deste triênio, 

referências aos fundamentos da fé cristã que já eram escassos praticamente 

desaparecem, restando apenas registros do folclore e da tradição cultural do 

catolicismo romano popular. Em contrapartida, privilegia o sincretismo 

religioso e destaca pedagogicamente aspectos doutrinários e práticos de 

religiões de matriz africana, esoterismo, bruxaria, além da mitologia clássica. 

Corrobora-lhes o status de manifestação cultural e de maneiras alternativas 

para o exercício da espiritualidade. 

 

“Educar para a cidadania”, “educar para desenvolver valores”, “educar para 

desenvolver o aluno crítico”, são expressões que se tornaram lugar comum no discurso 

dos professores e técnicos educacionais. A perspectiva de que a educação oferecida pela 

escola deve contemplar um componente axiomático é recorrente no discurso dos agentes 

escolares competentes pela condução do processo de ensino e aprendizagem. A 

adversidade, portanto, não está na compreensão de que o ensino da história comporta uma 

dimensão valorativa, mas sim a eleição dos valores e na definição do que é educar para a 

cidadania e para o pleno desenvolvimento do indivíduo. (COELHO, Mauro César. 2013) 

 

Vale ressaltar que não se defende, no trabalho que aqui se desenvolve, uma postura 

arbitrária por parte do magistério, de tal forma que o professor possa a seu bel-prazer 

escolher quais assuntos serão objeto e estudo e trabalhar determinada perspectiva como 

única forma possível de enxergar determinado fato histórico.  Ao contrário, a decisão de 

 

5 Livros didáticos para a revolução socialista bolivariana. Disponível em: 

<http://www.escolasempartido.org/livros-didaticos-categoria/459-livros-didaticos-para-a-revolucao- 

socialista-bolivariana>. 

http://www.escolasempartido.org/livros-didaticos-categoria/459-livros-didaticos-para-a-revolucao-
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questionar uma proposta de ensino neutro, encontra supedâneo justamente na liberdade 

de aprender e ensinar que dialoga com o pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, conforme os termos do art. 205 e 206, incisos II e III da CF/88.Todavia, 

essa postura somente será viável através da desconstrução do conto na neutralidade e na 

ruptura com falsas propostas educacionais que acreditam que através da censura docente 

florescerá algum tipo de liberdade. 

 

Os professores de história podem servir muito melhor à causa da educação 

emancipadora, quando apoiados por políticas públicas que permitem que a atividade 

docente seja pautada pela liberdade e racionalidade, e não pela submissão a determinados 

grupos que pretendem ditar o que pode o que não pode ser objeto de reflexão no espaço 

da escola. É preciso uma ruptura com a ordem homogeneizante que cimenta o diferente, 

o diverso, o espontâneo e reduz a historiografia a servidão de interesses político 

ideológicos de segmentos particulares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo desse trabalho se discorreu sobre o interesse político do movimento 

Escola sem Partido no ensino da história. Considerando a escola como lugar de acirradas 

disputas de memória, que se intensificaram no século XX, o debate em torno de qual é a 

história legítima na sala de aula reflete ao invés da tão pregada neutralidade, uma busca 

por domínio do poder simbólico no âmbito da educação. 

Na sala de aula o professor se constrói permanentemente enquanto profissional. 

A atividade docente não é consequência apenas de formação acadêmica. Ser professor é 

estar aberto ao encontro com o outro, sujeito portador de valores que, em confronto 

impulsionam a dialética do saber. Escolher ensinar é antes de tudo um ato político, que 

todavia não se confunde com a imposição de uma determinada visão política do mundo. 

Em outras palavras, nem se o professor desejasse ele conseguiria seguir neutro, o que não 

significa que ele não deva se afastar de forma crítica do seu objeto de ensino, de forma a 

não confundir pensamento cientifico com imposição de uma opinião pessoal. 

Imputar a neutralidade como princípio motor da educação, já seria um fracasso 

pedagógico e uma afronte ao texto constitucional, mesmo que se tratasse de uma intenção 

autentica e desprovida de interesses particulares. Todavia, conforme restou demostrado 

no decorrer desse estudo, o discurso da neutralidade nada mais é do que um véu que cobre 



169 

 

o interesse de determinados agentes sociais de aprisionar a historiografia e a atividade 

docente em concepções próprias de verdade. 

O conhecimento é produto de fabricação social, nenhuma fala é neutra, toda 

história é preenchida de intensão. Cabe portanto, o esforço dos agentes sociais no sentido 

de dialogar e construir políticas públicas, bem como práticas escolares, que se sustentam 

não na censura, na disputa, na imposição, mas na garantia de liberdade e independência 

do professor, que só poderá colaborar plenamente para a construção de uma educação que 

promove o desenvolvimento em potencial dos alunos, enquanto não se encontrar refém, 

mas parceiro das diversas demandas sociais que se incidem no estudo da história. 
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“Sessão do conselho de Estado” como paradigma: Inovações plásticas e de 
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RESUMO: Este artigo visa colocar em debate a modernidade do quadro “Sessão de Conselho 

de Estado” de Georgina de Albuquerque colocando-a em contra ponto com a Semana de Arte 

Moderna, pois ambos são contemporâneos (1922), com esse ponto de partida iremos analisar 

porque a historiografia privilegiou e manteve como memória as obras dos paulistas e colocou 

no esquecimento as comemorações dos 100 anos de Independência do Brasil que acontecia no 

Rio de Janeiro. 

PALAVRAS-CHAVES: Georgina de Albuquerque, Sessão de Conselho de Estado, 

Modernidade, Independência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

- Trabalho de aproveitamento da disciplina Tópico de Arte e Cultura III, lecionada pela Professora Drª Maraliz 

Christo, durante o primeiro semestre letivo de 2015, no curso de História do Instituto de Ciências Humanas da 

Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF. 
2 
- Acadêmicos de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 
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1. Introdução: 

O presente artigo tem como objetivo a partir do quadro de Georgina de 

Albuquerque discutir as permanências e rupturas que a historiografia trata no ano de 1922 em 

relação aos movimentos de arte brasileira, diante de dois eventos ocorridos: A Semana de  

Arte Moderna em São Paulo e as comemorações dos 100 anos de Independência no Rio de 

Janeiro. 

Observaremos as contribuições de técnicas modernas que pintores  da 

Academia trazem da Europa nesse momento, como exemplo Georgina de Albuquerque. Em 

contraponto os artistas modernos contra as regras da Academia, que é o movimento de São 

Paulo. 

Compararemos “Sessão de Conselho” de Estado com “O grito da 

Independência” no quesito da técnica e do tema, a obra oficial como exemplo de pintura 

histórica que segue todas as regras da academia com o objetivo de mostrar que mesmo o 

quadro de Georgina sendo moderno ainda se encaixa no gênero de pintura histórica, e ao 

mesmo tempo, mesmo sendo pintura histórica não deixa de ter traços e tema moderno. 

 

 

 

2. A obra: 

Para introduzir a obra, selecionamos um trecho, de uma publicação  veiculada 

no noticiário “O jornal” do Rio de Janeiro, que faz menção à exposição em que o quadro foi 

exposto. Neste trecho o crítico, fica claro o que se esperava de uma pintura, ainda naquele 

período. 

“Georgina de Albuquerque reproduziu a sessão do Conselho de Estado que 
decidiu da Independência. Estão presentes todos os ministros, nos seus fardões 
verdes. A princesa Leopoldina está sentada. José Bonifácio, de pé, faz a 
exposição verbal da situação: não era possível permanecer naquela indecisão. 
Para salvar o Brasil, cumpria que se proclamasse imediatamente a 
independência. A figura da princesa apresenta-se magnífica, na pureza de suas 
linhas e na nobreza da sua atitude. Desejaríamos mais carácter para a figura de 
José Bonifácio. O fundo do quadro não se apresenta plenamente resolvido,  

mas o conjunto se equilibra de maneira muito apreciável. Há vida e  
movimento nesse quadro que recebe luz direta do exterior por uma janela 

abrindo para o parque. A tonalidade é quente e muito agradável.” 
3
 

 

 

 

 

 
 

3 
BELAS ARTES. O SALÃO DE 1922. O Jornal, Rio de Janeiro, 23 nov. 1922, p. 3. 
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“Sessão do Conselho de Estado” Georgina de Albuquerque
4
 

 
A tela foi apresentada na 29ª Exposição Geral de Belas Artes, que ocorreu na 

Escola Nacional de Belas Artes. O ano era muito simbólico, pois completava-se 100 anos da 

Independência do Brasil, e portanto houve um concurso com o tema do centenário. Junto com 

as telas de Augusto Bracet, Pedro Bruno e Carlos Oswaldo, a Tela de Georgina de 

Albuquerque apresentada acima, concorre ao prêmio. 

A obra de Augusto Bracet, chamada de “Os Primeiros Sons do Hino da 

Independência” representando um trecho das memórias de Francisco de Canto e  Mello, 

mostra como o nome já diz a criação do Hino, sendo composto por D. Pedro I. Carlos 

Oswaldo, apresenta a tela “Viva a Independência
5
” que é uma alegoria, que não foi muito bem 

recebida, ao menos não pelo crítico do “O Jornal”, ele diz que é um “trabalho de fraca 

concepção”. E Pedro Bruno, representa um mártir nacional, em sua tela, Tiradentes está 

 

 

 
4 
Sessão do Conselho de Estado (1922), óleo sobre tela, 210 x 265. Acervo Museu Histórico Nacional, Rio de 

Janeiro (RJ) 
5 
Não foi encontrada imagem da tela. 

 

 

. 
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vestindo a alva, que é uma veste litúrgica que representa pureza castidade, e indo para a forca, 

nesse quadro o artista não possuía muitas regras técnicas. 

 

“Primeiros sons do hino da independência.” Augusto Bracet. 
6

 

 

“Tiradentes o Precursor” Pedro Bruno
7
. 

 
Na imagem de Sessão do Conselho de estado, vemos claramente oito homens, 

estadistas poderosos, esperando a tomada de decisão de Leopoldina, mulher que muitas  vezes 

 

6 
BRACET, Augusto. Primeiros sons do hino da independência. 1922, Óleo sobre tela, 250 x 190 cm. 

Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro (RJ) 
7 
BRUNO, Pedro. Tiradentes o precursor. 1921, Óleo sobre tela, 265 x 372 cm. Museu Histórico Nacional, Rio de 

Janeiro (RJ). Tela encontrada no trabalho de Paulo de Vicentis “Pintura Histórica no salão do centenário da 

independência do Brasil.” 
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era representada como mãe e alheia à política, Georgina representa ela como ator político, 

tomando as decisões que definiriam os rumos da independência. 

Na tela “Sessão de Conselho de Estado”, estão representados além da Princesa 

Leopoldina que está sentada numa cadeira de alto espadar, vemos José Bonifácio de Andrada 

e Silva expondo o que estava acontecendo verbalmente. Além deles vemos Martim Francisco 

Ribeiro de Andrada Sentado ao lado de Leopoldina e atrás desse o Barão de Baependi,  

Manuel Jacinto Nogueira da Gama. 

 

 

 

 
 

 

 

 
. 
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A obra foi mui bem recebida pela crítica, vemos muitos comentários positivos 

sobre a obra por exemplo na Revista Illustração brasileira, critica essa que foi assinada por 

Ercole Cremona, pseudônimo de Adalberto de Mattos: 

“Georgina de Albuquerque apresenta a Sessão do Conselho de Estado que 
definiu a Independência, um bello trabalho inspirado nos conceitos de Rocha 
Pombo: (...) Georgina de Albuquerque emprestou toda sua grande alma, todo 
o seu sentimento, e a maravilhosa technica ao quadro, onde há figuras 
movimentadas e bem desenhadas, attitudes resolvidas e gammas resolvidas 

com grande saber.”
8
 

 

 

8 
Ercole Cremona na Revista Illustração Brasileira sobre o quadro Sessão de Conselho de Estado, trecho retirado 

da dissertação de Paulo de Vicentis “Pintura Histórica no salão do centenário da independência do Brasil.” 
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Mas se vê também, criticas, sobre o fato da pintora dar uma maior importância na 

representação da mulher como João Angyone Costa diz em a Inquietação das Abelhas: 

“"(...) D. Georgina é uma pintora de cores claras, segurança de desenho e  
boa técnica de feitura. Comparada com o marido, Lucílio se nos apresenta 

como um pintor de maior inspiração, mas menos feliz na técnica. (...) Em 
compensação falta a esta muito de inspiração interior e, na pesquisa de 
efeitos de sol, tem dado à carnação de alguns dos seus nus femininos uma 
coloração evidentemente falsa, de leite, rosa e gelatina. Alguns  quadros 
desse gênero dão a impressão de que uma luz colocada atrás da figura 
principal encheria de reflexos o primeiro plano da tela. Perdoe-nos, D. 
Georgina. Mas desejaríamos vê-la preocupar-se menos com os efeitos de luz 
sobre as formas femininas e empregar o seu magnífico talento em 
composições de mais responsabilidade, que não constituam variações do 
eterno tema da moça deitada, casta e ingênua, ao sol. Há de confessar que o 

seu talento pode produzir muito mais.”
9
 

3. A Autora 

Georgina de Albuquerque começa a pintar aos nove anos por incentivo da mãe, 

com 15 começa a ter aulas com o pintor francês Rosalbino Santoro, aos 19 anos muda-se para 

o Rio de Janeiro para estudar na Escola Nacional de Belas Artes. 

Quando se casa com o também pintor Lucílio de Albuquerque, em 1906, muda- 

se para Paris, onde estuda pintura em lugares de referência mundial em formação artística 

acadêmica, Georgina entra em contato com as maiores novidades da época, entre elas o 

impressionismo, pintura com a paleta mais solta e a forma de trabalhar as cores. Foi aluna de 

Paul Gervais na École des Beaux-Arts e Henry Royer no Curso Julien, que fazem paisagens 

são claramente de onde Georgina tirou conhecimento da técnica que reproduz em sua obra  de 

1922 quando já está de volta ao Brasil
10

, Sessão de Conselho de Estado, que mesmo sendo 

pintura histórica tem características modernas. 

 

Georgina foi bastante premiada desde sua volta ao Brasil em 1911, 

principalmente nas Exposições Gerais da Escola Nacional de Belas Artes, onde passa a 

lecionar em 1920 chega a assumir a direção da Escola. 

 

 

 
4. “Sessão de Conselho de Estado” como pintura histórica: 

 

 

 
9 
- Angyone Costa, in: A Inquietação das abelhas. Rio de Janeiro: Pimenta de Mello & Cia. , 1927, p. 

18. Disponível em: http://www.elfikurten.com.br/2013/06/georgina-de-albuquerque-o.html 
10  

Informações retiradas de relato de Georgina para o Livro A Inquietação das abelhas. 

 

 

 

. 

http://www.elfikurten.com.br/2013/06/georgina-de-albuquerque-o.html
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Em pinturas históricas as imagens que compõem a tela deixam claro quem são 

os personagens principais de um fato representado, os olhares dos personagens, a luz, as cores 

chamativas, tudo fica direcionado a parte da tela que o autor quer que seja dada atenção de 

quem contempla a obra. 

“Independência ou Morte” de Pedro Américo é nossa referência de pintura 

histórica, por ser considerada como que obra oficial sobre a Independência do Brasil por ter 

tido a maior circulação e ser a mais conhecida. Foi pintada em 1888, uma encomenda da 

Família Real a seu pintor oficial para consolidar a ideia de uma monarquia, a partir da 

Independência, brasileira. O quadro foi produzido para ocupar o Monumento Arquitetônico à 

Independência, às margens do Rio Ipiranga, em São Paulo, onde este ainda se encontra. Pedro 

Américo de Figueiredo e Mello, considerado um dos maiores pintores acadêmicos brasileiros, 

considerado, junto com Victor Meirelles pintor da monarquia brasileira, que tiveram como 

maior oficio contarem a história do Brasil dando a este uma identidade, objetivavam formar a 

ideia de nação, pintando fatos importantes e seus heróis. Pedro Américo da estudou na então 

Academia Imperial de Belas Artes e fez sua especialização em Paris, sem o então pintor 

ganhar “prêmio viagem” oferecido pela academia o artista foi financiado pelo próprio 

Imperador D. Pedro II. 

A obra em que D. Pedro I aparece dando o grito às margens do Rio Ipiranga, 

exibe um momento épico, onde a elipse indica para o Imperador na parte central do quadro, as 

roupas estão em harmonia, os olhares todos direcionados ao personagem principal, há energia 

naquele momento, a agitação dos cavalos enfatiza isso. Respeita todas as regras de pintura 

histórica em todos os quesitos. 

O traço de uma Pintura Histórica tende a ser mais marcado, a paleta de cores é 

ampla. Os rostos são facilmente identificáveis, noções de anatomia são utilizadas, seguem as 

regras do bom desenho, da proporção. A imagem quer sempre parecer o mais real possível. 

Todos esses detalhes podem ser observados no quadro “Independência ou Morte”, a imagem 

se aproxima do real.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11   
Ver Jorge Coli em “Como estudar a arte brasileira do século XIX” 
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No caso de “Sessão de Conselho de Estado”, a primeiras partes das regras de 

pintura histórica é muito bem cumprida: os olhares de todos estão voltados à Leopoldina, esta, 

ocupa quase metade do quadro, a cor de seu vestido é mais clara que a roupa de todos outros 

personagens, a luz, vinda da janela ao fundo, ilumina a personagem feminina. 

Mas sobre a técnica o quadro de Georgina de Albuquerque tem o traço mais 

solto, com técnica como que impressionista, a paleta de cores é mais reduzida, trabalha muito 

os mesmos tons, como se pode observar entre o vestido de Leopoldina e a cortina ao fundo. A 

imagem é difusa, não se parece com algo visto no plano real, porém respeita a proporção e 

principalmente, todos os rostos do quadro são claros, facilmente identificáveis. 

O Tema Inovador: 

 
O tema de “Sessão de Conselho de Estado” de Georgina de Albuquerque trata 

da Independência do Brasil, sendo observado através das decisões politicas que são gestadas 

em um ambiente doméstico, tendo como personagem principal e agente politico a Princesa 

Leopoldina. 

A obra de Georgina é um contra ponto à “oficial” sobre o tema Independência 

do Brasil, o quadro de 1888 pintado por Pedro Américo “Independência ou Morte”, que 

retrata, a força, e virilidade do novo Imperador e muito pouca reflexão sobre o ato, cabe a D. 

Pedro apenas “dar o Grito” quando toda reflexão já tinha sido articulada por Leopoldina. 

 

 

. 
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Colocando a reunião do Conselho de Estado presidida pela princesa 

Leopoldina, com fato que teria decidido a Independência, na obra de Georgina a autonomia  

do país não envolve atitudes bélicas, mas decisões políticas refletidas, gestadas em um 

gabinete e lideradas por uma mulher. “Leopoldina é retratada com uma antípoda do  

Marido.”
12

 

Georgina não era a única que estava mostrando um outro lado de um fato 

histórico consolidado pela historiografia. Belmiro de Almeida em 1899 pinta o quadro “Os 

Descobridores”, para uma mostra dos 300 anos do descobrimento do Brasil. Nesse quadro, 

vemos um outro olhar sobre o Novo Mundo. Ao contrario do que se pensava, “onde estava o 

paraíso?” 

Maraliz Christo em sua tese descreve o quadro da seguinte maneira: 

 
“Os Descobridores, são condenados anônimos, abandonados por Cabral, sem 
nenhuma ilusão de estarem no paraíso. Tiradentes esquartejado e Os 
descobridores contrastam com as obras celebrativas dos grandes personagens 
ou da paisagem brasileira, rompendo com o principio de continuidade 

histórica, que se pode inferir de uma sequencia cronológica.” 
13

 

 
 

 

 
 

12 
Ana Paula Simioni em artigo para a Revista de História da Biblioteca Nacional. 

13 
Maraliz Christo em sua tese de doutorado denominada: Pintura, história e heróis: Pedro Americo e 

“Tiradentes esquartejado” 

Os Descobridores, 1899, Belmiro 

de Almeida, óleo sobre tela, 260 

X 200 cm, Fundação Bienal de 

São Paulo, São Paulo (SP). Brasil 



181 

 

 

  
 

 

5. Conclusão 

O quadro de Georgina que é datado de 1922, mesmo ano do “marco do 

modernismo” que é a semana de Arte moderna que ocorria em São Paulo. Essa ideia de marco 

está sendo desconstruído pela historiografia atual, que mostra que na época, a Semana de 22 

não foi tão visada, e que no Brasil não estava, na época, tão interessado em Arte Moderna. 

A importância dada à semana de 22, é uma construção historiográfica e 

principalmente da imprensa paulista, que desvalorizava o que estava acontecendo no Rio 

(Exposições em comemoração dos 100 anos da Independência do Brasil), e o que se acha é 

que o modernismo foi muito bem aceito, mas pelo contrario, o que “estava no gosto do povo” 

era o que estava acontecendo na capital carioca. 

Georgina de Albuquerque, como a primeira mulher a retratar uma pintura 

histórica no Brasil, o faz muito bem, ao mesclar uma técnica com a paleta mais solta, voltada 

para o impressionismo que aprende na Europa, com a técnica de como retratar uma pintura 

histórica, isso tudo no ano de 1922, no qual a pintura histórica não tem mais   força. O quadro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

Tiradentes Esquartejado, 1893, 

Pedro Américo de Figueiredo e 

Melo, óleo sobre tela, 270 x 165 

cm, Museu Mariano Procópio, 

Juiz de Fora (MG), Brasil 
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“Sessão de conselho de Estado.” Representa uma narrativa
14 

de Rocha Pombo sobre a sessão 

do estado que definiu a independência, essa foi exposta no catálogo da exposição daquele ano. 
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Educação no Brasil, forças opostas: Governo e Professor Resumo: 

A partir da análise da palestra sobre o papel e a postura do professor do historiador 

Leandro Karnal no evento "Jornada da Educação; Educação e Sociedade, Relação Homem 

Mundo", e da roda de conversa do programa Palavra Cruzada (Rede Minas), onde o 

historiador Luiz Carlos Villalta debate o PCN (Proposta Curricular Nacional) do ensino 

médio, realizada em Março de 2016, busco uma reflexão sobre o fazer do professor, como ele 

se da dentro das condições das escolas brasileiras, e relacionála à proposta do Governo  para  

a educação no Brasil, se está de acordo com público para a qual é direcionada (alunos e 

professores), se realmente trás melhorias para o ensino, e, acima de tudo, qual é essa 

proposta, a que olhar sobre a educação o PCN está baseado. A proposta do trabalho é 

encontrar e suscitar questionamentos, muito antes do que respostas, sobre a Educação 

brasileira, que se encontra em um mar  de dicotomias, onde temos mais vítimas do que 

beneficiados, mas, antes de tudo, é uma tentativa de levar as reflexões sobre educação cada 

vez mais para o curso de História da UFJF, que hoje vive num afastamento perante as 

discussões do ensino de História e da Educação como um todo. 

Me proponho a começar a análise em questão, pela fonte que nos dá uma visão ampla 

e moderna do que seria a educação no Brasil hoje, que traga reflexões sobre qual o papel do 

professor moderno, qual a natureza da sua relação com o aluno, quais os aspectos 

contemporâneos que permeiam essa relação e onde elas foram modificadas de geração em 

geração, e se isso, possivelmente, traz conflitos para a sala de aula. Lanço então, um olhar 

crítico sobre a palestra do professor historiador Leandro Karnal no evento "Jornada da 

Educação; Educação e Sociedade, Relação Homem Mundo" 
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É interessante, antes de mais nada, analisar a natureza da sua palestra e a importância 

da sua existência em si, ou como ela pode ser auto explicativa e sintomática sobre a realidade 

que vivemos hoje, fazendo um exercício que  se propõe a própria História, em analisar o 

objeto histórico como um todo, e não só pelo conteúdo que ele traz. O professor Leandro 

Karnal, em toda a sua palestra,  tem uma intenção clara de “abster os professores dos pecados 

que lhe foram concebidos”, ou seja, através de sua própria experiência, de uma auto análise e 

de uma análise da estrutura coletiva das relações que estruturam a educação, Karnal mostra as 

dificuldades de ser um professor atualmente, principalmente um professor nascido na sua 

geração (década de 1963), que se formou em uma escola com valores e estruturas muito 

diferentes das que temos hoje. 

O professor, hoje, recebe cada vez mais responsabilidades e respectivamente, menos 

espaço para exercêlas, se compararmos com o quadro antigamente, o aluno nunca tinha 

razão ou voz, hoje, o aluno sempre tem a razão e o professor não. Isso está exemplificado em 

diversos setores: a relação aluno professor e a falta de respeito e valorização que muitas vezes 

a permeiam, a proteção que muitas vezes o aluno recebe da direção e dos pais. A escola 

deixou  de ser um arcabouço de conhecimento para ser uma educadora de valores e 

comportamentos. O que pode ser negativo mas também uma oportunidade para a mudança, já 

que a escola se torna o local onde o aluno aprende a conviver com o outro, com a diferença, 

hoje, nós temos uma escola tolerante, em comparação ao que era no século passado, temos 

que conviver com as diferenças na escola, o bullyng se tornou um crime, e a primeira pessoa 

que tem que aprender a conviver com isso é o professor, se ele não convive bem com a 

diferença, ele da o aval para a turma toda não conviver também. Existem quatro momentos 

problemáticos dentro de sala, e que caracterizam muito bem o atual caráter da escola 

moderna, de ser o local onde se aprende a conviver com as diferenças: racismo, misoginia, 

homofobia e fobia a pobreza. São valores equivocados que fazem parte da cultura da nossa 

sociedade hoje, e são muito expressadas pelos alunos. Nesse contexto, acaba sendo muito 

mais importante transmitir valores humanos do que saberes   históricos 



186 

 

tradicionais, é preferível um aluno que não domine capitanias hereditárias mas que sabe que 

todos os seres humanos são iguais. 

É necessário que, para um bom relacionamento professor  aluno hoje, o professor 

saiba distinguir autoridade de autoritarismo;  Autoridade é indispensável  na sala de aula para 

que tudo aconteça, mas esse não é o objetivo principal,  quando a sala obedecer o professor 

passa a ser o foco, aí temos o autoritarismo. O professor tem que saber que o ataque do aluno 

a ele, não é pessoal, e sim sistêmico, e que o professor é responsável pelo sucesso da 

aprendizagem daquele aluno. A ordem só é importante caso ela seja para o aprendizado, e é 

necessária, mas também é necessário saber lidar e respeitar o caos criativo, ou seja, saber 

lidar com o novo e aproveitálo, e não ter um comportamento castrador sempre em prol da 

ordem. 

Ao longo da palestra, o professor também nos atenta pra um dos principais desafios 

que temos atualmente, são os professores que estão no mercado de trabalho, que foram 

formados em uma escola altamente castradora, e que tem a obrigação de produzir um 

conhecimento completamente diferente do modelo que lhes foi dado. Um modelo escolar do 

século XVI com pequenas intervenções que só o tornam mais problemático e esquizofrênico, 

professores formados no século XX e alunos do século XXI. 

Por tal motivo, tenho uma crença muito positiva em relação a essa nova geração de 

professores da qual faço parte, essa aproximação geracional que temos com nossos alunos, se 

bem trabalhada, poderá fazer uma enorme diferença. Karnal reflete sobre o comportamento 

do professor em sala de aula, e levanta um conflito de extrema importância no fazer do 

professor: sua relação de poder com o aluno. É necessário distinguir autoridade de 

autoritarismo; Autoridade é indispensável na  sala de aula para que tudo aconteça, mas esse 

não é o objetivo principal, quando a sala obedecer o professor passa a ser o foco, aí temos o 

autoritarismo. O professor tem que saber que o ataque do aluno a ele, não é pessoal, e sim 

sistêmico, e que o professor é responsável pelo sucesso da aprendizagem daquele aluno. A 

ordem só é importante caso ela seja para o  aprendizado, mas também é necessário saber lidar 

e respeitar o caos criativo. 
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Por fim, Karnal entrega, de acordo com a sua visão, o significado de ser professor 

hoje no Brasil: tornar o ser humano mais feliz com o conhecimento. A maior vingança contra 

o governo é fazer o aluno um bom cidadão e um bom eleitor. Ser um bom professor é 

transformar as coisas. Um professor deve ter um sentido de trabalho, que a sua profissão é 

honrada, é ser um criador de consciência, um estimulador de atitudes, algo que poucas 

pessoas fazem. Não há uma receita para ser um bom professor, o que funciona numa turma 

pode não funcionar na outra, não é um trabalho determinado, é um trabalho com seres 

humanos que são instáveis, há o homem que se constrói. 

Seguindo para a segunda análise, que parte da roda de conversa do programa Palavra 

Cruzada (Rede Minas), onde o historiador Luiz Carlos Villalta debate o PCN (Proposta 

Curricular Nacional) do ensino médio, pretendo assimilar a proposta de ensino das 

autoridades e a realidade da educação brasileira proposta por Karnal, e perceber em que 

medida elas dialogam ou entram em conflito. 

Todo o programa e as discussões fomentadas nele, partem e giram em torno de um 

simples questionamento: se perguntar para que ensinar História. Ensinar história hoje, parte 

da necessidade de que seu aluno saiba se colocar no mundo de forma crítica, para que ele 

saiba viver junto, desenvolva o intelecto e suas capacidades cognitivas, amplie seu campo de 

visão, articular diversas variáveis, fazer o aluno pensar, ser um agente, construa conceitos, 

faça comparações, compreenda sua incersão no mundo de uma maneira critica, ensinar que 

eles aprendam a aprender, e não apenas passar conteúdos, problematizar paradigmas, ensinar 

capacidades mentais, ter a noção que o conteúdo ali ensinado será defasado em pouco tempo. 

ensinar habilidades mentais que serão permanentes. 

Tendo em vista que, para o professor Viallta, essas são as características principais 

que envolvem o ensino de história hoje, ele parte para uma análise da PNL para o Ensino 

Médio. Mostrarei aqui, em forma de tópicos, como era a PNL antiga e qual a sua nova 

proposta, para que a análise de tal fique mais clara. 

PNL  antiga (em vigor atualmente): 
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 América, cultura indígenas, revoluções latinoamericanas e militarismo 

 Grécia e Roma 

 Idade Média (cristianismo, igreja católica, desenvolvimento do comércio) 

 história moderna (renascimento a revolução industrial) 

 história contemporânea do seculo XVIII até a atualidade 

 

 
PNL atual: 

 

 
 Primeiro ano: africa, Américas e relações ÁfricaBrasil do século 16 até a atualidade 

 Segundo ano: historia das Américas e historia indígena, tais como as cosmogonias 

Inca, Maia, Tupi e Jê. Revoluções mexicanas, cubana e boliviana. 

 Terceiro ano: historia contemporânea do século 20 a atualidade: grandes guerras, 

imperialismo, movimentos migratórios e formação da sociedade brasileira. 

 

O professor parte então, para uma leitura de quais são seus limites e equívocos dentro da 

proposta de educação que tem a PNL. Por exemplo a noção de “realidade do aluno”, que é 

trabalhada com a noção de círculos concêntricos, primeiro a sua casa, depois a sua rua, seu 

bairro, sua cidade, até que tudo se amplie. Essa é uma ideia retrógrada da época da ditadura 

militar, e não leva em conta um eficiente processo de aprendizagem. Há também hoje, a 

ascensão de movimentos ditos minorias, a proposta busca em teoria contemplar esse sujeito 

que foi esquecido na historia, o que é correto e saudável, mas o faz de forma equivocada e 

recompõe o modelo de círculos concêntricos da época da ditadura. Não se deve deixar de 

tratar Grécia e Roma, são as bases da sociedade ocidental, mas deve ser trabalhada de forma 

diferente. 

Esse processo de aprendizagem requer que o professor conduza uma determinada 

construção de pensamento, que capacite o aluno a enxergar o mundo de forma mais nítida e 

vai contra ao que Rossoue combatia: a educação tagarela, onde a educação é centrada no 

professor. Esse é um modelo retrógrado que   ainda 
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está em vigor, a missa mudou mais do que a sala de aula. O professor precisa saber entender 

que o aluno é alguém diferente do que ele foi e do que ele é, entender  uma mente que não é a 

dele e saber, ou pelo menos tentar, se dialogar com ela. 

Levantase um questionamento que traduz os conflitos entre a própria proposta de 

educação das autoridades, e o que realmente traz a sua ementa, levantam a seguinte questão: 

tirar a linearidade no ensino básico é correto ? o tempo é uma construção, uma construção 

social, precisamos formar o educando a fim de entender essa construção. A linearidade não é 

compreensível pra todos os educandos. A proposta não rompe coma linearidade e não 

permite uma construção de noção espaço e tempo. a sequencia do tempo se confundia com a 

sequencia dos capítulos. 

Vilallta explica então, o que concordo que seja o principal eixo de problematização 

quando se fala em transformar a educação brasileira: a formação atual do professor. Nossos 

profissionais foram preparados para trabalhar uma historia cronológica eurocentrista. o 

profissional está preparado para essa nova modalidade de ensino ? o que as autoridades 

propõem de um lado e o que o professor pode fazer não coincidem. Não temos um professor 

preparado para a proposta do governo, e a responsabilidade disso está nas universidades, não 

só no modelo dos currículos dos cursos, que são eurocêntricos e lineares, mas também  na 

relação professor aluno, na não exigência da licenciatura para professores universitários, na 

visão do que é se fazer a ciência, no que se exige para se fazer um trabalho científico, na falta 

de liberdade que se dá ao aluno dentro do modelo acadêmico. 

O que acaba por conduzir o seguinte questionamento: porque essa distância entre a 

realidade e a proposta das autoridades ? quem está no chão da sala de aula está participando 

da construção da PNL ?a escola está debatendo a base   nacional 

? foi aberto um seminário para isso, a ANPUH ouviu alguns professores para falar sobre a 

base nacional comum, mas eles não foram protagonistas, há um abismo de comunicação. E 

isso é uma escolha da universidade, a passividade frente as dificuldades da educação,não se 

discutir a questão educacional de forma maciça, privilegiar a pós graduação em detrimento da 

graduação, o distanciamento da licenciatura,    manter    os    currículos    retrógrados,    

contemplar    e    valorizar  o 
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distanciamento entre discentes e docentes, são comportamentos conscientes que são mantidos 

em torno de valores ultrapassados, classistas e com uma extrema  falta de sentido coletivo e 

prático. 

Para a conclusão proposta nesse trabalho, percebo através da análise desses dois 

diálogos, que ao meu ver são bastante representativos da realidade da educação nacional, 

concluo que existe um grande distanciamento entre o que está acontecendo no chão da sala de 

aula, na práxis do professor, entre o que propõe as autoridades para a educação e ainda entre 

a discussão que ocorre sobre a educação dentro das universidades. Vejo claramente, que, 

enquanto não se reduzirem essas distâncias, pouco poderá ser feito para a educação brasileira.  

Tanto o governo quanto o movimento acadêmico, precisam ouvir mais o professor secundário 

e os seus alunos, montar uma proposta de currículo sem ouvir os seus próprios protagonistas 

é ilusório e dicotômico, e creio que, a responsabilidade das universidades em fazer 

transformações na educação brasileira, é inigualável e precisa ser holofotizada com o seu 

devido valor. É necessário que a ideologia educacional que se tem disponível hoje, em 

autores como Paulo Freire, Selva Guimarães, Walter Benjamin, Jorge Larossa e claro, os 

próprios atores das fontes que tomarei como base, Leandro Karnal e Luiz Carlos Vilallta, seja 

colocada mais em prática, que as pesquisas sejam voltadas para quais são as formas mais 

eficientes de ensino e de transformação para o aluno, e, principalmente, que haja um 

movimento coletivo entre todas as licenciaturas, que não fique restrito às licenciaturas das 

ciências humanas, como muitas vezes acontece. 
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Programa Palavra Cruzada, Publicado em 18 de fev de 2016; 

https://www.youtube.com/watch?v=alu3SaYalqQ 

 

O papel e a postura do professor do historiador Leandro Karnal no evento "Jornada da 

Educação; Educação e Sociedade, Relação Homem Mundo"Publicado em 16 de fev de 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=81mO3p9Bg8 

http://www.youtube.com/watch?v=alu3SaYalqQ
http://www.youtube.com/watch?v=8
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RELAÇÕES DE TRABALHO: UMA ABORDAGEM HISTÓRICA. 

Estudo de caso da Siderúrgica Mendes Junior/JF (1984-1995) 

Myrtes Raposo 

 

 

 

 
 

RESUMO: 
 

O presente projeto de pesquisa visa esclarecer como o contexto histórico do Brasil na década de 

1990 influenciou as condutas no âmbito do trabalho de empresas que utilizaram programas de 

qualidade total na gestão da produção. Será feita uma analogia entre as posturas adotadas pelos 

trabalhadores ativos do período de 1984 a 1995 da empresa Siderúrgica Mendes Júnior/ JF e a teoria 

da “docilização dos corpos” pelo controle disciplinar que Foucault incorporou à esfera acadêmica, 

através de pesquisas de investigação histórica que discorriam sobre os temas vigilância, disciplina e 

controle. 

 

 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Contexto histórico, controle disciplinar, relações de trabalho. 
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1. DELIMITAÇÃO DO TEMA E PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 

O presente projeto tem por objeto de pesquisa um estudo de caso da industrialização de Juiz 

de Fora, onde será feito um recorte no processo histórico da empresa Siderúrgica Mendes Junior 

entre 1984 a 1995, período em que a empresa foi administrada pelo Grupo Mendes Júnior que 

norteou sua produção (desde 1984) por Programas de Qualidade Total, característicos do modelo de 

produção japonesa. 

Levando em consideração que o contexto histórico do Brasil, mais precisamente da cidade  

de Juiz de Fora na época, não era o mesmo que propiciou o sucesso da experiência desse modelo no 

Japão, apresentamos o seguinte questionamento: em que medida a “adequação” de programas de 

qualidade (desenvolvidos em empresas japonesas, no período pós-guerra) à realidade econômica e 

política brasileira da década de 1990 contribuiu para controlar de forma velada as relações de 

trabalho, induzindo os “observados” a comportamentos nem sempre regidos por retidão, mas pela 

certeza de estarem sendo monitorados? 

Para que possamos caracterizar melhor o objeto dessa pesquisa, é necessário entender o 

processo histórico da industrialização ocorrido no Japão, no Brasil e particularmente em Juiz de   

Fora no período da implantação do programa na referida siderúrgica. 

Desde o final do século XIX e início do século XX, Juiz de Fora apresentou um grande 

dinamismo econômico com perspectivas de crescimento centrado na indústria têxtil. Entretanto, no 

final da década de 1930 a cidade vai aos poucos entrando num processo de desaceleração industrial  

e declínio econômico tal que, nem políticas de intervenção do Estado conseguiram modificar a 

tendência da perda de dinamismo do setor industrial local. 

Porém, com chegada da década de 1970, a cidade consegue atrair através de negociações 

políticas, reforçadas por incentivos fiscais, dois investimentos de vulto do setor metalúrgico: a 

Companhia Paraibuna de Metais (CPM) do subsetor metalurgia dos metais não ferrosos, e a 

Siderúrgica Mendes Júnior (SMJ) do subsetor siderurgia, que entraram em operação em  1980  e 

1984 respectivamente. Nesse momento, Juiz de Fora começa a dar sinais de sua nova composição 

setorial de produção e o setor metalúrgico assume lugar de destaque levando para suas fábricas um 

elevado contingente de mão de obra local. 

Ainda que o momento histórico mundial da década de 1970, em termos de estratégias 

capitalistas, tenha sido marcado pelo modelo fordista de produção que apresentava como 

características grandes unidades produtivas integradas verticalmente, grande número de 

trabalhadores e  produção  em  massa,  Bastos  (2004),  aponta  que  a  política  de  atração  para    as 
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empresas (SMJ e COM), adotada em Juiz de Fora, foi uma ideia fora de seu tempo, denominada 

pela autora como “disritmia temporal” em nível de regulação da economia. 

Segundo a autora, embora, no Brasil, os projetos metalúrgicos da época fossem tipicamente 

fordistas inseridos na política nacional de implantação do “fordismo periférico”
1 

, as empresas SMJ  

e CPM foram implantadas num período de crise mundial desse regime e consequentemente, todos  

os olhares se voltavam para as formas de produção inseridas no “milagre econômico japonês” que 

Segundo RATTNER (2003), foi o nome dado ao fenômeno político ocorrido no Japão, cujo 

crescimento econômico foi recorde após a Segunda Guerra Mundial. 

Embora, o “milagre” tenha sido impulsionado primeiramente pela assistência dos Estados 

Unidos e consolidado pelo intervencionismo do governo japonês, alguns defensores do modelo de 

produção “à japonesa”, justificaram seu sucesso na gestão da produção que priorizava técnicas de 

redução de estoque (sistema Just in time), Programas de Qualidade Total, Zero-defeito, etc, cujos 

princípios enfatizam não somente a importância do oferecimento de respostas adequadas às reais 

necessidades do consumidor, como o oferecimento da boa qualidade de produtos e serviços, além   

de enfatizarem a importância da realização de um trabalho que fosse “fonte de orgulho”. 

Entretanto, ainda que se proclamassem aspectos positivos no modelo de programa de 

qualidade para utilização em outros países e principalmente em países ocidentais, alguns autores 

atentam para o fato de que somente através de uma análise no contexto histórico do Japão, pode-se 

compreender como esta nova forma de gerenciamento se desenvolveu. E concluíram que somente 

uma visão global envolvendo fatores econômicos, religiosos, sociais e políticos permitiria uma real 

compreensão do “milagre japonês”. CORIAT (1991, apud LIMA,1994) complementa: 

As circunstâncias que deram origem às formas de gerenciamentos da 

produção e do pessoal nas grandes empresas japonesas foram de tal forma   

tão específicas que seria impossível sua reprodução em qualquer outro 

contexto (portanto, qualquer tentativa de importação seria artificial e, 

necessariamente, incompleta). 

É possível observar, portanto, que fatores étnicos e culturais permitiram a compreensão do 

sucesso do regime econômico japonês, visto que a partir da revolução  Meiji ocorrida no século  

XIX, que teve como tema central a procura de bases para edificação de um Estado moderno 

inspirado no modelo ocidental, os governos japoneses se empenharam em uma “marcha forçada  

com o objetivo de superar a distância que separava o Japão dos países ocidentais sob os planos 

militar, científico e tecnológico” MORISHIMA (1987, apud LIMA, 1994). 

 
1 

Tal como o fordismo, está baseado na reunião da acumulação intensiva com o crescimento dos mercados de bens  

finais. Mas permanece sendo “periférico”, no sentido em que, nos circuitos mundiais dos ramos produtivos,  os 

empregos   qualificados  (sobretudo   no   domínio   da   engenharia)  são   majoritariamente  exteriores  a   estes  países. 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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A mobilização do Estado para o desenvolvimento de empresas que eram consideradas 

setores-chaves para concorrência com empresas ocidentais foi fundamental, ainda que, ao mesmo 

tempo, o Estado se mantivesse “impiedoso e inflexível” com outras empresas que não apresentavam 

possibilidades de concorrência. 

Outra intervenção importante do Estado foi a criação de um sistema educativo  mais  

moderno e escolarização obrigatória, com vistas a equalizar a demanda de profissional qualificado e 

a escassez de mão de obra nas empresas consideradas estratégicas. Segundo LIMA (1994), foram 

criados sistemas de formação profissional no interior das empresas escolhidas, que serviam de 

pontuação nos itens competência e rentabilidade que eram somados à contagem de tempo  de 

serviço. Outro incentivo, vindo do Estado para o avanço dessas essas empresas, foi a criação do 

sistema vitalício que desenvolvia no empregado o sentimento de pertencer a uma empresa. 

Aliado a esse pacote de benefícios criados pelo Estado Japonês, em meados de 1945, as 

forças de ocupação fortaleceram a recuperação japonesa no final da Segunda Guerra. A ideia inicial 

era tornar o Japão um país democrático. No entanto, com a proclamação da República Popular 

Democrática chinesa, em 1949, e com a guerra na Coréia em 1950, as forças de recuperação 

alteraram o “destino” do Japão, dotando o país de meios militares e econômicos próprios de uma 

base avançada do mundo livre anticomunista, Morishima (1997, apud Lima, 1994). 

Após o período de ocupação que durou até 1952, o Japão conta com o apoio do Ministério   

do Comércio Internacional que além de selecionar empresas e encorajá-las, protegeu-as através do 

plano de limitações para importações e de taxas preferenciais para suas mercadorias. Fica evidente, 

portanto, diante de tais fatos, que o tão proclamado “milagre japonês” teria outras explicações e não 

contou somente com as formas de gerenciamento desenvolvidas pelas grandes empresas. 

A situação torna-se mais complexa com a implantação de programas de qualidade em 

empresas brasileiras, tendo em vista que o contexto histórico do Brasil, principalmente da década de 

1990, (período em que o país começa a importar programas de qualidade total), não apresentava as 

mesmas características do contexto histórico que propiciou o sucesso do modelo de produção em 

empresas japonesas. 

Embora o Brasil estivesse vivendo um período de crise econômica, resultante da ditadura 

militar (1964 – 1985), e posteriormente no governo Sarney (1985- 1990), diversos planos de 

estabilização inflacionária tenham sido criados (sem sucesso), somente a partir de 1990, durante o 

governo Collor, que a Qualidade Total ressurge na ordem do dia como “panaceia” universal e único 

caminho          suscetível          de          abrir          as          portas          do          primeiro       mundo. 
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O empenho para importação desse programa foi tão significativo que foram realizados 

estudos com intuito de pressionar as empresas brasileiras a buscarem novas formas de gestão e 

métodos mais eficazes de produção. Porém, em contrapartida ao incentivo para adoção desses 

programas, o mesmo governo implantava reformas econômicas (Plano Brasil Novo ou Plano 

Collor), que além de não obterem êxito, causaram profunda recessão, desemprego e insatisfação 

popular. E, em meio a essa crise econômica, devido ao alto custo de investimento das políticas em 

direção aos padrões mundiais de qualidade, o que ocorreu de fato no nas empresas brasileiras foi a 

implantação de uma espécie de caricatura do modelo original japonês. 

Segundo ANTUNES (2003), embora no discurso ensaiavam-se modalidades de 

desconcentração industrial, através de novos padrões de gestão da força de trabalho, tais como 

Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), "gestão participativa", busca da "qualidade total", 

expressões visíveis não só no mundo japonês, mas em vários países industrializados de capitalismo 

avançado e do terceiro mundo, o que se observou foi exatamente o contrário do que foi proposto, 

houve perda de alguns dos ganhos conquistados anteriormente pelos trabalhadores. Nesse viés, 

LIMA (1994) complementa: 

Presenciamos a superintensificação do trabalho (muitas vezes chamadas de 

polivalência), a exigência redobrada de produtividade e de qualidade, 

acompanhadas da sensível deterioração nas condições de trabalho e da 

desvalorização (ou mesmo ignorância) das contrapartidas oferecidas pelas 

grandes empresas japonesas. 
 

Ainda segundo a autora, o que se fez, na verdade, foi uma leitura extremamente pobre do 

modelo, na qual grandes exigências de produção e de qualidade foram conjugadas com baixos 

salários, estagnação na função, atraso tecnológico, instabilidade no emprego, gerência despótica, 

intensificação do ritmo do trabalho, situações essas que geraram intenso sofrimento revelado pelos 

trabalhadores submetidos a esse processo, expresso não somente através de agudas manifestações 

psicossomáticas, como também expresso pelo elevado índice de acidentes de trabalho. 

E é nesse contexto brasileiro da produção, que a empresa SMJ começa a operar a partir de 

1984. Um cenário que, segundo ANTUNES (2003, p.23) tratava-se de formas transitórias de 

produção, cujos desdobramentos eram também agudos, no que diz respeito aos direitos dos 

trabalhadores. Tais direitos foram desregulamentados, flexibilizados, de modo a dotar o capital do 

instrumental necessário para adequar-se a sua nova fase. Direitos e conquistas históricas dos 

trabalhadores foram substituídos e eliminados do mundo da produção. Diminuiu-se ou mesclou-se, 

dependendo da intensidade, o despotismo taylorista, pela participação dentro da ordem e do  

universo da empresa, pelo envolvimento manipulatório, próprio da sociabilidade moldada 

contemporaneamente pelo sistema produtor de mercadorias. 
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Ao compararmos as posturas adotadas pelas empresas nacionais que implantaram programas 

de qualidade total como gestão da produção, torna-se possível perceber como tais posturas se 

assemelham à teoria da “docilização dos corpos” pelo controle disciplinar, que Foucault incorporou  

à esfera acadêmica, a partir de estudos de investigação histórica que discorriam sobre os temas 

vigilância, disciplina e controle. 

A abordagem feita por Focault de vigilância através de controle disciplinar baseava-se no 

projeto arquitetônico do edifício Panóptico, idealizado no final do século XVIII, pelo inglês Jeremy 

Bentham (1748- 1832) que, por sua vez, intentava a aplicação e estruturação prática de uma ideia 

filosoficamente constituída nos moldes da doutrina moral utilitarista clássica, que priorizava nas 

ações humanas, o que pudesse resultar em maior felicidade para maior número de pessoas, pois se 

admitia a possibilidade de um equilíbrio racional entre os  interesses  individuais.  (FERREIRA, 

1986). 

Segundo TRINDADE E NUNES (2008, snp): 
 

O Panóptico não pode ser percebido como estando desvinculado da proposta 

utilitarista, ou como um aspecto de menor relevância da mesma. A estrutura 

panóptica deve ser entendida como a materialização das principais aspirações 

dos autores utilitaristas clássicos: a maximização dos benefícios gerais e a 

minimização de qualquer mal, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. 

O edifício panóptico tratava-se de um projeto arquitetônico de cunho coercitivo e 

disciplinatório, cuja forma seria um edifício construído no formato de uma arena circular composta 

por andares de cela que comporiam a espessura da construção; no centro, uma torre; esta seria  

vazada de largas janelas que se abririam para a face interna da arena. Cada cela teria duas janelas: 

uma para o interior, correspondendo às janelas da torre e outra para o exterior, permitindo que a luz 

do sol atravessasse a cela de lado a lado. 

Para que se obtivesse o controle, bastaria colocar um vigia na torre central e em cada cela 

trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar onde o efeito da contraluz 

permitiria perceber da torre as siluetas cativas no interior das celas periféricas: 

É uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos mais diversos, fabrica 

efeitos homogêneos de poder. Uma sujeição real nasce mecanicamente de uma 

relação fictícia. De modo que não é necessário recorrer à força para obrigar o 

condenado ao bom comportamento, o louco à calma, o operário ao trabalho, o 

escolar à aplicação, o doente à observância das receitas. FOUCAULT (1999, 

p.167) 

Assim, o indivíduo aprisionado no panóptico era visto, mas não poderia ver o seu  

observador. E, a partir da consciência de vigilância constante, em não ver e ser visto, eram 

garantidos a manutenção do poder, a interiorização da culpa e o arrependimento do indivíduo por 

seus atos praticados.   Nesse viés, HUMPHREY (1995, apud Paranhos, p.11) pontua que, o   modelo 
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de produção que utiliza programa de qualidade,  utiliza a vigilância de forma “velada” visto que  

essa vigilância é adquirida através de avaliação pessoal, da pressão exercida pelos clientes - internos 

e externos - e pelos sistemas eletrônicos de produção.  E acrescenta: 

Nesse modelo de gestão, a organização dos trabalhadores em equipes ou grupos 

de trabalho autônomos, bem como a inexistência ou a redução de estoques, 

proporcionam certa transparência nos processos o que facilita verificar e expor 

rapidamente a fonte dos erros e problemas. Assim, a disciplina é 

“individualizada”, mantida pelos próprios trabalhadores frente ao medo do 

desemprego e por um sistema de punições coletivo. O não cumprimento das 

metas estabelecidas pelos Planos de Qualidade Total por  um dos  participantes 

da equipe prejudica o trabalho de outros participantes ou de outras equipes.  

Dessa forma, os trabalhadores transformam-se em clientes “internos”, 

controlando e monitorando o desempenho dos demais. (Ibid.,1995, p.11). 

As reflexões acerca de controle disciplinar presentes no pensamento focaultiano dialogam 

com a análise feita por DEJOURS(1992) quando este salienta que a vigilância sofrida pelo 

trabalhador funciona como elemento inibidor de iniciativa, e segundo o autor, o indivíduo sofre na 

medida em que não existe mais possibilidade de organizar o trabalho. Uma vez conseguida a 

desapropriação do know-how, uma vez desmantelada a coletividade operaria, uma vez quebrada a 

livre adaptação da organização do trabalho às necessidades do organismo, uma vez realizada a toda 

poderosa vigilância, não restam senão corpos isolados e dóceis, desprovidos de toda iniciativa. 

(Ibid.,1992, p.42). 

Outro aspecto relevante apontado por HUMPHREY (1995, p. 25), sobre aspectos 

metodológicos da gestão da produção baseada em programas de qualidade nos remete, mais uma 

vez, à teoria focaultiana da “docilização dos corpos” pela disciplina, quando o autor pontua que há a 

necessidade de engajamento e um consentimento por parte dos trabalhadores, no momento em que,  

o sistema requer conformismo e um direcionamento de todos no sentido do cumprimento das metas 

empresariais. A promessa de promoção e de recompensas e um sistema de sanções, inclusive a 

possibilidade de demissão, regem o comportamento dos trabalhadores, assegurando a obediência às 

regras. 

DEJOURS (2000 p.73) novamente acrescenta que “os próprios subordinados para alimentar  

a perspectiva de ascensão de nível hierárquico ou pelo menos pela necessidade de manterem-se 

empregados, forçosamente se tornam desleais, fazendo surgir o medo não só da perda do emprego, 

mas da perda da dignidade pela traição de seus próprios valores”. 

Em relação a algumas pessoas, sua participação consciente em atos injustos é 

resultado de uma atitude calculista. Para manter seu lugar, conservar seu cargo, 

sua posição, seu salário, suas vantagens e não comprometer seu futuro e até sua 

carreira,      ele      precisa      aceitar      e      ‘colaborar’.      (Ibid.,2000      p.73). 
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Em suma, debruçados nas considerações ao longo de toda a proposta da pesquisa, 

pretendemos investigar, sob ótica do pensamento foucaultiano (controle disciplinar através 

“docilização dos corpos”) se o modelo japonês de qualidade, implantado na Siderúrgica Mendes 

Júnior - de forma caricata - pode ser apontado como regulador de condutas nas relações de trabalho 

desta empresa, tendo em vista que o contexto histórico da empresa na época da implantação do 

programa não era o mesmo contexto histórico que propiciou o sucesso do programa nas empresas 

japonesas. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 
 

 

Entendemos que a proposta de pesquisa se adéqua à linha de pesquisa “Poder Mercado e 

Trabalho”, do curso de PPGH, uma vez que travaremos um diálogo entre as forças produtivas e suas 

consequências nas relações de trabalho. E, embora exista um grande número de estudos com ênfase 

nas relações de trabalho, observa-se que cada área do conhecimento trata individualmente uma ou 

mais dimensões das relações de trabalho, mas nenhuma delas contempla sua abrangência de modo 

amplo. 

ESTHER (1996) nos aponta alguns dos campos do conhecimento que buscaram 

entendimento nas relações de trabalho de maneira pontual. Por exemplo, do ponto de vista 

econômico, temos a contribuição de Braverman, Fleury & Vargas, que tomaram como ponto de 

partida a divisão do trabalho e a separação entre propriedade e direção das empresas. 

No campo das ciências sociais, importantes contribuições surgiram em CHANLAT que 

dentro de uma visão antropológica incorporou dimensões (até então esquecidas na literatura 

organizacional) tais como inveja, afetividade e linguagem  como  elementos  expressivos  nas 

relações de trabalho. 

As questões de direitos trabalhistas são trazidas a tona pelo sistema de normas legais 

principalmente no que concerne a organização sindical e a justiça do trabalho. Podemos destacar os 

trabalhos de Neder,  Leite  & Silva  E Antunes. 

Assim sendo, pontos de vistas particulares das questões do trabalho podem significar, 

segundo FISCHER (apud ESTHER, 1996), uma intenção ideológica de mascaramento do conflito 

subjacente - como exemplo - tomar as relações interpessoais como relações de trabalho, reduzindo-  

o a aspectos comportamentais e a diferenças individuais de caráter semipatológico. Assim como 

igualmente, considerar as relações de trabalho como mera luta estrutural de classes – trabalhadores   

e donos dos meios de produção - também pouco contribui para a compreensão das condições em 
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que se verifica e se transforma a exploração do homem  pelo  homem,  atitude  que  se  limita  

apenas à denúncia da mesma. 

As relações de trabalho s e a p r e s e n t a m como uma das formas de 

relacionamento social e que,  em  função  disso,  expressam  características  

da sociedade mais ampla. Assim, ‘os padrões que assumem em quadros 

históricos, conjunturais e setoriais dados são resultantes  dessas  

características redefinidas para os contextos em que elas emergem’. 

(Ibid, 1996) 
 

Seguindo por esse viés, entendemos que uma abordagem que utiliza aspectos históricos  

como subsídios para a compreensão das relações de trabalho, é relevante, tendo em vista que tais 

aspectos funcionam como motriz das condutas humanas dentro e fora do trabalho. 

E a partir dessa compreensão torna-se possível o desenvolvimento de  debates  que  

promovam uma articulação proveitosa entre o bem-estar de quem trabalha e os imperativos de 

eficiência e eficácia nos contextos de produção de mercadorias e de serviços. 
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A fotografia da menina que não cumprimentou João Figueiredo: uma 

abordagem sobre a resistência durante a Ditadura Civil-Militar 
1
 

 

 
Natália Aparecida Godoy da Silva

2
 

 

 
 

RESUMO: O presente artigo pretende analisar a recepção da fotografia que registrou o 

momento no qual Rachel Clemens Coelho se negou a cumprimentar o presidente João 

Figueiredo na edição de setembro de 1979 da Revista Veja. A fotografia pertence ao 

fotojornalista Guinaldo Nicolaevsky. A análise considerará a experiência fotográfica em sua 

dimensão pública. O mito da resistência da sociedade brasileira durante a Ditadura Civil- 

Militar e a noção de resistência também serão discutidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Ditadura Civil-Militar, resistência, memória coletiva, Rachel 

Clemens Coelho, Guinaldo Nicolaevsky. 

ABSTRACT: This article aims to analyze the photo reception which recorded the moment in 

which Rachel Clemens Coelho refused to greet President Joao Figueiredo in the September 

issue 1979 of Veja magazine. The photograph belongs to photojournalist Guinaldo 

Nicolaevsky. The analysis will consider the photographic experience in its public dimension. 

The Brazilian society resistance myth during the Civil-Military Dictatorship and the notion of 

resistance will also be discussed. 

Keywords: Civil-Military Dictatorship, Resistance, collective memory, Rachel Clemens 

Coelho, Guinaldo Nicolaevsky. 

 

 
 

Em 2011, Rachel Clemens Coelho procurou a imprensa e se identificou como  a 

menina conhecida por ter se negado a estender a mão ao presidente João Baptista  Figueiredo. 

 
1 

Este artigo é uma revisão do trabalho “Reconstruções de memória sobre a Ditadura Civil-Militar: o caso da 

menina que se recusou a cumprimentar o presidente João Figueiredo”, desenvolvido para a disciplina Tópicos 

Especiais em História Política III, durante o segundo semestre de 2014. Ele também é um recorte de uma 

pesquisa desenvolvida pela autora, na qual se pretende investigar a recepção da fotografia em questão em 

impressos em 1979 e posteriormente. 

2 
Graduanda em História na Universidade Federal de Juiz de Fora. nataliajfmg@gmail.com 
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Na ocasião ela afirmou que não quis cumprimentar aquele porque seus pais queriam obriga-la 

a cumprimenta-lo, mas ela não gostava de receber ordens. Três anos depois, notícias 

divulgavam a precoce morte de Rachel em decorrência de um infarto. 
3

 

O episódio sobre o qual as reportagens fazem referência ocorreu em 1979, durante  

uma visita de João Figueiredo a Belo Horizonte, no Palácio da Liberdade. Rachel Clemens ao 

se encontrar com o presidente se negou a estendê-lo a mão. O gesto foi registrado pelo 

fotógrafo Guinaldo Nicolaevsky e a fotografia foi publicada na Revista Veja, na qual ela foi 

interpretada como uma síntese dos limites da política de conciliação defendida por  

Figueiredo. Guinaldo Nicolaevsky, falecido em 2009, desejava reencontrar Rachel Clemens e, 

para isso, um grupo de amigos promoveu uma campanha na internet no ano anterior a sua 

morte. Rachel Clemens ficou sabendo da campanha em 2011 e procurou a imprensa. 

Nas notícias de ambos os momentos (2011 e 2015), o gesto de Rachel Clemens de não 

cumprimentar João Figueiredo foi encarado como uma atitude de resistência a Ditadura Civil- 

Militar. Essa interpretação também é presente em páginas eletrônicas que lembram episódios 

da Ditadura Civil-Militar. 
4
Porém, conforme mencionado acima, Rachel Clemens argumentou 

em tais notícias que não cumprimentou o presidente porque seus pais queriam obriga-la a 

cumprimenta-lo. 

 

 
 

3 
Mulher que se recusou a cumprimentar Figueiredo quando menina revela que agiu por pirraça.Estado de 

Minas.Disponível em: << 

http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2011/06/14/interna_politica,233825/mulher-que-se-recusou-a- 

cumprimentar-figueiredo-quando-menina-revela-que-agiu-por-pirraca.shtml >>.Acesso em novembro de 2014. 
 

Encontrada menina da foto que virou símbolo do desgaste da Ditadura Militar.Jornal da Globo 10 jun. de 2011. 

(Video)Disponível em:<< https://www.youtube.com/watch?v=btykH65G8fI>>. Acesso em set. de 2014. 
 

CHEREM,Carlos Eduardo. Morre mulher cuja imagem virou símbolo da luta contra a Ditadura Militar.UOL 

Notícias. Disponível em << http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2015/04/14/morre-mulher-cuja- 

imagem-virou-simbolo-da-luta-contra-ditadura-militar.htm#fotoNav=13. Acesso em 27 jul 2015. 

ERNESTO,Marcelo. Morre mulher que, quando criança, se recusou a cumprimentar o presidente Figueiredo.Uai 
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Fatos Desconhecidos- históricas. Disponível em 
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2207520000.1453230339./341178462699562/?type=3&theater>>. Acesso em 18 jan 2016. 
 

Rachel Clemens em “Hoje Não, Figueiredo!” As minas na história.Disponível em << 

https://asminanahistoria.wordpress.com/2015/10/01/rachel-clemens-em-hoje-nao-figueiredo/.>>. acesso em  1 

out 2015. 
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A qualificação de resistência atribuída àquela pode ser relacionada com a memória 

coletiva sobre a Ditadura Civil-Militar configurada durante a abertura política. De acordo com 

essa memória, a sociedade brasileira foi uma vítima dos militares que implantaram uma 

ditadura sem o consentimento da mesma e, durante esse regime, a sociedade em peso foi 

insatisfeita com o mesmo e resistiu quando pode. A memória coletiva sobre a Ditadura será 

objeto de discussão neste trabalho.
5

 

Além disso, o artigo também problematizará a noção de resistência com o intuito de 

mostrar, em linhas gerais, o seu uso para a legitimação de determinadas memórias de 

sociedades que foram governadas por regimes autoritários
6
. Por fim, será analisada a recepção 

da fotografia em questão na edição da revista Veja de setembro de 1979, considerando a 

dimensão pública do registro fotográfico.
7

 

 

 

A fotografia de Guinaldo Nicolaevsky nas páginas da Veja 

 
A seguir, será feita uma breve contextualização do ano de 1979 além da análise da 

presença da fotografia de Guinaldo Nicolaevsky na Revista Veja. 

Em março deste ano João Baptista Figueiredo assumiu a presidência com o intuito de 

prosseguir o processo de abertura politica iniciado por Ernesto Geisel, seu antecessor. Neste 

momento, diversos setores que apoiaram o regime estavam revendo suas posições, como a 

CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), a OAB (Ordem dos Advogados do 

Brasil), a ABI (Associação Brasileira de Imprensa) e alguns setores empresariais
8
. Visando 

reconquistar o apoio destes setores e da sociedade como um todo, Figueiredo adotou uma 

 

 

 

5 
ROLLEMBERG, Denise. ”Esquecimento das Memórias”. Núcleo de Estudos Contemporâneos. Universidade 

Federal Fluminense. Diponível em << http://www.historia.uff.br/nec/esquecimento-das-memorias>>.Acesso em 

3  agosto de 2016.p.1-11. 

6     
ROLLEMBERG,   Denise.   “Definir   o   conceito   de   Resistência:   dilemas,   reflexões,      possibilidades” 

.In:          ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha(org.).História e memória de ditaduras do século XX. 

Rio de Janeiro, FGV: 2015.p.78-95. 

7 
MAUAD Ana Maria. “Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”. Revista Brasileira de 

História da Mídia. vol.2, n.2, jul/2013 - dez/2013.p.11-20. Disponível em << 

http://www.unicentro.br/rbhm/ed04/dossie.asp>>. Acesso em 6 set 2015. 

8  
REIS FILHO, Daniel  Aarão. “Ditadura e sociedade: as reconstruções da  memória”. In:    REIS, Daniel    

Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (orgs.). O golpe e a ditadura militar: anos depois (1964- 

2004). Bauru, SP:Edusc, 2004.p.44. 
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política de conciliação, a chamada mão estendida em conciliação
9
. O apoio da sociedade era 

visto com essencial para a condução do processo de abertura. Entretanto, conforme destacado 

por Marcos Napolitano tal política foi adotada sem abandonar os valores e princípios que 

orientavam a Ditadura Civil-Militar, como a Doutrina de Segurança Nacional.
10

 

Marcos Napolitano também destaca que a anistia era uma das metas do mandato de 

Figueiredo visando, principalmente, o esvaziamento dos movimentos que exigiam a 

aprovação de uma lei de Anistia que punisse os militares. Em agosto deste ano foi aprovada a 

Lei de Anistia nº 6.683, que anistiou os militares e os militantes políticos. Entretanto, os 

militantes de esquerda que se envolveram na luta armada, acusados de "crimes de sangue" não 

foram  anistiados  e  os  presos  políticos  remanescentes  saíram  da  prisão  através  de outros 

recursos jurídicos, como a revisão de pena. 
11

Conforme apontado por Carlos Fico, a Lei de 

Anistia foi uma espécie de pacto “segundo o qual a anistia aos exilados políticos era  

concedida em troca do perdão aos crimes da repressão.”
12

 

O historiador Daniel Aarão Reis destaca que no início de 1979 os atos institucionais 

foram revogados e havia certa liberdade de expressão na imprensa.
13

 

Em setembro deste ano, durante uma visita de Figueiredo a Belo Horizonte, Rachel 

Clemens Coelho, então com cinco anos, se negou a estender a mão a este. O momento foi 

registrado por Guinaldo Nicolaevsky e a foto foi publicada na Revista Veja
14

, em 12 de 

setembro de 1979. De acordo com uma reportagem do telejornal Jornal da Globo, 
15

Guinaldo 

Nicolaevsky não conversou com Rachel neste dia. Esta reportagem também menciona que a 

curiosidade sobre a identidade de Rachel Clemens foi ascendida em 2008 quando amigos de 

Guinaldo  Nicolaevsky fizeram  uma campanha na internet  para encontrá-la, um  desejo     do 

 

 

 

 
 

9   
NAPOLITANO,  Marcos.  “Tempos  de  caos  e  esperança”.    In: 

Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014.p.282. 

10 
Ibdem p.283. 

11 
Idem. 

1964  :História  do  Regime  Militar 

12 
FICO, Carlos. “Violência, trauma e frustração no Brasil e na Argentina: o papel do historiador.” Topoi. 2013, 

vol.14, n.27, p.246. 

13  
REIS FILHO,  Daniel  Aarão. “A  vida política”.  In:       Modernização, Ditadura e Democracia.    1964-2010. 

Coleção História do Brasil Nação 1808-2010. Rio de Janeiro: Objetiva: 2014. Vol. 5.p.103. 

14 
Brizola chega ao Brasil, com o seu PTB. Conciliação ou Confronto. Revista Veja.n.575.12 set 1979. 

15 
Encontrada menina da foto que virou símbolo do desgaste da Ditadura Militar.Jornal da Globo. 10 jun. de 

2011.Disponível em :<<http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/06/encontrada-menina-da-foto-que- 

virou-simbolo-de-desgaste-da-ditadura.html>>. Acesso em nov. de 2014. 
 

http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/06/encontrada-menina-da-foto-que-


207 

 

fotógrafo, falecido em 2009.
16 

Rachel Clemens procurou a imprensa, em 2011, e alegou que a 

atitude de não estender a mão a João Baptista Figueiredo foi motivada pelo fato de seus pais a 

terem obrigado a cumprimenta-lo, uma vez que ela não gostava de receber ordens. As 

reportagens mencionadas argumentam que o pai de Rachel era funcionário do Departamento 

de Estradas de Rodagem de Belo Horizonte e almoçaria com Figueiredo neste dia: 

 

Virei pra ele: você sabia que você vai almoçar com meu pai hoje? Aí todo 
mundo ficava assim: dá a mão pra ele, dá a mão pra ele. Eu detestei. Detesto 
que me mandem fazer as coisas. Não dei a mão porque eu não queria dar a mão 

pra ele, eu queria dar um recado pra ele. 
17

 

 

 
Conforme mencionado, a fotografia foi veiculada na edição nº 575 da Revista Veja,  

em 12 de setembro de 1979. Nesta edição foi abordado o panorama político do momento, 

destacando o retorno de ex-exilados políticos como Leonel Brizola e Fernando Gabeira e a 

política de conciliação almejada por Figueiredo. 

Em A chance da conciliação, uma das reportagens presentes na edição, argumenta-se 

que os militares- denominados “conservadores” e “vencedores de 1964”- retomaram a lógica 

da conciliação adotada por Dutra no final dos anos 1940. O texto acrescenta que a conciliação 

de Figueiredo se dirigia a todos, inclusive às lideranças políticas de 1964 contrárias ao golpe, 

chamadas de “adversários de 1964.” 

Esta reportagem aponta que a passagem de João Figueiredo a Belo Horizonte tinha o 

intuito de promover sua popularidade e prestigiar o governador mineiro Francelino Pereira. 

Durante a visita, Figueiredo foi recebido por populares, crianças e prefeitos de municípios 

mineiros. O texto menciona que a visita ocorreu na Semana da Pátria, mas não expôs sua data 

precisa. 

 

 

 

16 
GRACIO, Dino.Guinaldo Nicolaevsky fotografou e procura quem, garota, negou cumprimento a 

Figueiredo.Disponível em<< http://dodinogracio.blogspot.com.br/2008/03/guinaldo-nicolaevsky-fotografou- 

e.html>>. Acesso em 23 jan 2016. 

17 
Jornal da Globo.Encontrada menina da foto que virou símbolo do desgaste da Ditadura Militar. 10 jun. de 

2011. (Video)Disponível em:<< https://www.youtube.com/watch?v=btykH65G8fI>>. Acesso em set de 2014. 
 

Jornal da Globo.Encontrada menina da foto que virou símbolo do desgaste da Ditadura Militar. 10 jun. de 

2011.Disponível em :<<http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/06/encontrada-menina-da-foto-que- 

virou-simbolo-de-desgaste-da-ditadura.html>>. Acesso em novembro de 2014. 

 
 

 

http://dodinogracio.blogspot.com.br/2008/03/guinaldo-nicolaevsky-fotografou-
http://www.youtube.com/watch?v=btykH65G8fI
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2011/06/encontrada-menina-da-foto-que-


208 

 

Ainda sobre a temática da conciliação, a reportagem aponta que João Figueiredo 

discursou em Belo Horizonte reforçando a necessidade de conciliação: 

[...]“Para nós brasileiros, a esperança reside na ideia de união, de coesão”, 

disse o presidente, depois de ter defendido a anistia e disparado uma certeira 

advertência “aos que estão empenhados em voltar para trás as páginas do 

livro da História”. Este aviso simpático foi precedido de outros, sem dúvida 

mais úteis. [....]. 
 

Retirado de “Brizola chega ao Brasil, com o seu PTB. Conciliação ou Confronto.” Revista Veja. 

n.575.12 set 1979.p.22. 

 

 

Em meio a essa discussão, é exposta a fotografia de Guinaldo Nicolaevsky seguida da 

legenda “Figueiredo em Minas: aviso simpático”: 
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Retiradas  de  “Brizola  chega  ao  Brasil,  com  o  seu  PTB.  Conciliação     ou  Confronto.” Revista 

Veja.n.575.12 set 1979.p.22. 

 

 

Percebe-se que a atitude de Rachel Clemens em não estender a mão a João Figueiredo, 

registrada na fotografia acima, foi encarada pela revista como uma representação de todos 

aqueles que relutavam em se inserir na política de conciliação governamental, mostrando os 

limites desta. Pode-se considerar que a reportagem atribuiu uma conotação de desobediência a 

atitude de Rachel, mas não propriamente de resistência. Esta desobediência somente possui 

um sentido politico se a fotografia for entendida como a representação de todos aqueles que 

não queriam se conciliar com Figueiredo, conforme descrito acima. Sem essa interpretação, o 

gesto de Rachel Clemens não pode ser entendido como desobediência no sentido político, mas 

como um comportamento típico de uma criança. 

Logo, a conotação de resistência atribuída à atitude de Rachel Clemens foi posterior à 

publicação desta reportagem. Esta conotação, conforme mencionado anteriormente, aparece 

em páginas eletrônicas que mencionam a Ditadura Civil-Militar como símbolo de resistência  

a ditadura ou como símbolo de seu desgaste e em reportagens de 2011 e 2015 que  

mencionam, respectivamente, a identificação de Rachel como “a menina da foto” e a sua 

morte. Pode-se propor que a qualificação da atitude de Rachel Clemens como resistência está 

relacionada com a memória pública que se têm a respeito do período da Ditadura Civil-Militar 

7 
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que entende este período a partir da dicotomia militares opressores e sociedade oprimida, 

assunto a ser discutido no próximo item. 

Antes de avançar para a discussão sobre memória, é importante discorrer sobre a 

dimensão política da experiência fotográfica que pode ser identificada a partir do conceito de 

fotografia   pública.   Por   fotografia   pública   entendem-se   as   fotografias   divulgadas por 

instituições dedicadas a formação de uma opinião pública, como meios de comunicação e o 

Estado
18

. A fotografia pública também cumpre o papel de registrar uma memória sobre os 

acontecimentos. 

 

Segundo Ana Maria Mauad, as fotografias no Brasil adquiriram um caráter público na 

imprensa ilustrada, na primeira metade do século XX, que se dedicava a divulgar fotos de  

bens de consumo, numa tentativa de incentivá-lo. 
19

Mauad acrescenta que, a partir de  meados 

do século XX, as fotografias também adquirem a função de documentar acontecimentos em 

resposta ao surgimento de revistas e jornais que visavam fazer tais registros utilizando textos  

e imagens. Neste caso, a fotografia é pública porque 

[...] agencia os sentidos que podem ser atribuídos aos acontecimentos  

vividos no espaço público como veicula imagens de fatos que foram 

avaliados pelos editores da revista como de interesse do grande público. 

(MAUAD:2013,18). 
 

Assim, se vê nas páginas daquela edição da Revista Veja a importância atribuída à 

fotografia como um elemento também constituinte da notícia e dotado de um significado 

político. Além disso, se usarmos o conceito de Fotografia Pública, podemos argumentar que o 

fato de Rachel Clemens não cumprimentar o presidente Figueiredo foi considerado pelo corpo 

editorial um assunto de grande relevância pública. Logo, a Revista Veja cumpriu o papel de 

tornar pública a fotografia de Guinaldo Nicolaevsky. 

 

 

 

Ditadura brasileira: entre a memória o esquecimento 
 

 

 

 

18 
MAUAD Ana Maria. “Fotografia pública e cultura do visual, em perspectiva histórica”. Revista Brasileira de 

História da Mídia. vol.2, n.2, jul/2013 - dez/2013.p.11-20. Disponível em << 

http://www.unicentro.br/rbhm/ed04/dossie.asp>>. Acesso em 6 set 2015. 

19 
MAUAD,Ana Maria: Op.cit.p.17. 
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Conforme destacado por Carlos Fico, os historiadores a partir das duas últimas  

décadas do século XX tem se dedicado a estudar eventos violentos que marcaram tal século- 

como o Holocausto e as ditaduras latino-americanas- também conhecidos como eventos 

traumáticos.
20  

Fico também observa que o estudo destes começou a se desenvolver mais 

intensamente em um momento marcado por “grande instabilidade e angústia diante de 

mudanças demasiado aceleradas”, 
21

acompanhada de um desejo público do esquecimento do 

passado que, por sua vez, gerou a necessidade de rememoração deste através da valorização 

da memória dos  indivíduos  que presenciaram  ou participaram  dos  eventos  em  questão.  A 

rememoração desses eventos apontou o historiador, era uma forma de evitar a sua repetição. 

 
Portanto, um número significativo de historiadores, a partir desse momento, se  

dedicou a estudar eventos traumáticos utilizando, diversas vezes, a memória daqueles que 

presenciaram tais eventos. A memória, em tais estudos, se apresenta como uma fonte 

importante de entendimento do passado traumático devido a sua capacidade de rememorar 

eventos passados e atualizá-los constantemente no tempo presente. 

Henry Rousso salienta que o passado rememorado não se refere somente à experiência 

de um indivíduo, mas a experiência adquirida por este nos “espaços familiar, social e 

nacional.” 
22 

Portanto, as memórias individuais apresentam um caráter coletivo que Maurice 

Halbwachs denominou de “Memória coletiva”.
23 

Tais memórias, conforme apontado por 

Henry Rousso garantem a identidade de um determinado grupo e são uma forma de resistir à 

passagem do tempo. Segundo Michael Pollack, ao invés de serem impostas, são construídas 

através da “adesão efetiva ao grupo” e reforçam a coesão social.
24 

Portanto, também podem 

ser denominadas por Memórias Públicas. 

 

Entretanto, Henry Rousso aponta que não se pode afirmar que a memória coletiva 

sobre um determinado evento é compartilhada por todos os indivíduos da mesma forma. O 

intelectual descreveu que os historiadores 

[...] admitem, de maneira mais ou menos declarada, que as representações  

do passado observadas em determinada época e em determinado lugar- 

contando  que  apresentam  um  caráter  recorrente  e  repetitivo,  que  digam 
 

20  
FICO, Carlos. “História do Tempo Presente, eventos traumáticos e documentos sensíveis: o caso   brasileiro”. 

Varia História, v.28, p.43-59, 2012.p.50. 
21 

Ibdem. 
22 

ROUSSO, Henry. “A memória não é mais o que era”. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína 

(orgs.). Usos & abusos da história oral. 1a edição 1996. Rio de Janeiro: FGV, 2001.p.94. 
23 

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 

24 
POLLAK, Michael. “Memória, esquecimento, silêncio”. Estudos Históricos, vol. 2, nº 3. 1989, p. 3. 
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respeito a um grupo significativo e que tenham aceitação nesse grupo ou fora 

dele-constituem a manifestação mais clara de uma memória 

coletiva.(ROUSSO:2001,95). 

 

 
Segundo Denise Rollemberg,

25 
a memória coletiva sobre a Ditadura Civil-Militar 

brasileira (1964-1985) se estruturou na oposição sociedade oprimida versus militares 

opressores, ou seja, de acordo com essa representação do passado, os militares impuseram um 

regime ditatorial sem o consentimento da mesma. Segundo Daniel Aarão Reis, essa  memória 

também carrega a versão de que a sociedade brasileira foi insatisfeita com o regime militar 

durante os seus vinte e um anos e encontrou diversas formas de resistir ao mesmo. 
26

Essa 

versão omite a sustentação que alguns setores civis deram a Ditadura, que ficam delegadas ao 

plano das memórias periféricas. 

 

De acordo com Denise Rollemberg, as memórias marginais ou periféricas da Ditadura 

são rememorações desse passado compartilhadas por alguns indivíduos, mas que não 

apresentam um conhecimento expressivo capaz de promover sua inserção na memória 

coletiva. A participação de setores da sociedade no golpe de 1964 e o financiamento da 

repressão por empresários, entre outros exemplos, são memórias marginais. 

A pesquisadora destaca que a memória coletiva sobre a Ditadura foi se construindo 

durante a transição democrática (1979-1985) em um momento no qual os militares sugeriam o 

esquecimento do passado e a esquerda apresentava uma necessidade de falar deste. Entretanto 

para a esquerda armada, falar sobre o passado implicava uma autorreflexão sobre este que,  

por sua vez, implicava em admitir o apoio de parcela da sociedade ao golpe e á Ditadura, algo 

que a esquerda armada não concebia nas décadas de 1960 e 1970. Durante estas duas décadas, 

a esquerda armada acreditava na alienação da sociedade frente aos militares. Frente a esse 

dilema, conforme descrito pela autora a memória da sociedade como vítima da ditadura foi a 

escolhida para compor a memória coletiva. 

 

 

 
25 

Rollemberg, Denise. Op.cit.p.8. 

26 
REIS FILHO, Daniel Aarão .“Ditadura no Brasil:uma incômoda e contraditória memória”. In: Ditadura e 

democracia no Brasil. Do golpe de 1964 à constituição de 1988.Rio de Janeiro:Zahar, 2014.p.8. 
 

REIS  FILHO,  Daniel  Aarão.  “A transição  democrática (1979-1988)”. In:  Ditadura  e democracia no 

Brasil.Do golpe de 1964 à constituição de 1988.Rio de Janeiro:Zahar, 2014.p.135-136. 
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Daniel Aarão Reis observa que outros setores da sociedade também apresentavam 

dificuldades em falar sobre o passado recente, pois “[...] Desapareceram as pontes e as 

cumplicidades tecidas ao longo dos anos 1970 e que, no limite, construíram fundamentos do 

próprio processo de distensão, lento, seguro e gradativo [...]”. (REIS FILHO: 2014,135). 

Portanto, a qualificação de resistência atribuída a Rachel Clemens é um reflexo da 

memória coletiva da Ditadura que se consolidou ao longo dos anos da abertura e permanece 

ainda hoje. Assim, a Ditadura Civil-Militar por essa memória é entendida e lembrada pelo 

viés da resistência, seja ela armada ou não. 

 

 

 

Considerações a respeito do conceito de resistência 

 
Conforme apresentado acima, o termo resistência é bastante utilizado para definir o 

comportamento da sociedade brasileira durante a Ditadura Civil-Militar. 

Segundo Denise Rollemberg
27

, a noção de resistência foi utilizada a princípio para se 

falar sobre a Segunda Guerra Mundial e posteriormente foi adotada para designar outros 

conflitos que marcaram o século XX, como os combates às ditaduras latino-americanas e os 

conflitos de libertação nacional nos países africanos e asiáticos. Portanto, o conceito se 

estendeu adaptando-se a diferentes realidades e, ao mesmo tempo, foi utilizado na construção 

de mitos de resistência sobre aqueles conflitos. 

Conforme discutido anteriormente, a qualificação da atitude de Rachel Clemens em 

não estender a mão a João Figueiredo como resistente pode ser relacionada à presença de uma 

memória sobre a Ditadura Civil-Militar sustentada na dicotomia sociedade oprimida e 

militares opressores. Assim, há uma naturalização desta memória e da noção de resistência a 

Ditadura Civil-Militar. È como se a sociedade brasileira tivesse se mostrado contrária a 

ditadura, desde a sua implantação em 1964, resistindo de diversas formas.
28

 

 

 

 

 

 

 
27 

ROLLEMBERG, Denise. “Definir o conceito de Resistência: dilemas, reflexões, possibilidades”. 

In:  ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha(org.).História e memória de ditaduras do século XX. 
Rio de Janeiro, FGV: 2015.p.92. 
28 

REIS FILHO, Daniel Aarão.Op.cit.p.8;135-136. 
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A naturalização da noção de resistência a Ditadura Civil-Militar, segundo 

Rollemberg
29 

impede a compreensão das relações que a sociedade estabeleceu com o regime 

além da colaboração e da resistência, ou seja, “[...] as posições e os comportamentos 

ambivalentes de maior parte da sociedade [...]”, também chamadas de zona cinzenta, termo 

usado por Pierre Laborie. Assim, também se pode afirmar que a naturalização da memória 

oficial sobre a Ditadura obstrui a compreensão da nossa zona cinzenta. 

Segundo Denise Rollemberg, durante muito tempo, a historiografia francesa estudou a 

resistência à ocupação nazista, mas não se preocupava em conceituar o termo. Tal 

conceituação começou a ser presente nos trabalhos a partir dos anos 1990. Jacques Sémelin e 

Pierre Laborie são alguns dos intelectuais que apresentaram definições para a resistência 

francesa durante a ocupação nazista. Alguns dos pressupostos presentes nas análises de ambos 

contribuem para problematizar a qualificação de resistência delegada à Rachel Clemens 

Coelho. 

Segundo Jacques Sémelin, a resistência, apesar de partir de inquietações individuais,  

se exprime somente de forma coletiva. O intelectual destaca que ações individuais podem ser 

denominadas por desobediências ou dissidências. Para o autor, a resistência é a fase avançada 

de uma “oposição social e política que teve sucesso em se organizar e fixar objetivos” 

(SÉMELIN apud ROLLEMBERG: 2015,86). 

Pierre Laborie afirma que uma ação somente pode ser considerada de resistência se for 

movida por essa intenção. Portanto, conforme exposto pelo autor, o movimento de resistência 

precisa ser entendido na “[...] coerência da relação entre engajamento, intenções e 

consequências [...]” e é um ato intencional e obrigatoriamente transgressor. Deve ser movido 

pela vontade de prejudicar um inimigo e por uma atitude responsável, espontânea. (LABORIE 

apud ROLLEMBERG: 2015,88-89). 

Assim, Rachel Clemens não pode ser considerada resistente quando não estendeu a 

mão a João Figueiredo porque sua atitude não foi responsável, intencional e engajada. E, 

conforme defendido por Jácques Sémelin, a resistência é um ato coletivo, resultado da soma 

de ações de resistência individuais. Como Rachel afirmou em público que a sua atitude foi 

uma forma de contrariar o pedido de seus pais que ela cumprimentasse o presidente, sua 

 

29 
ROLLEMBERG, Denise. “Definir o conceito de Resistência: dilemas, reflexões, possibilidades”. 

In:  ROLLEMBERG, Denise; QUADRAT, Samantha(org.).História e memória de ditaduras do século XX. 
Rio de Janeiro, FGV: 2015.p.92 
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atitude também não pode ser considerada uma desobediência ou dissidência, seguindo a 

conceituação de Sémelin. 

Dessa forma, o mito da resistência da sociedade brasileira durante a Ditadura 

contribuiu para legitimar a ideia de que Rachel Clemens foi resistente à Ditadura. 

 

 

 

Considerações finais 

 
Ao longo deste trabalho se discorreu sobre a recepção da fotografia que registrou o 

momento no qual Rachel Clemens se recusou a cumprimentar João Figueiredo na Revista 

Veja, em setembro de 1979, expondo que neste veículo a atitude de Rachel Clemens foi 

interpretada como uma representação daqueles que não queriam fazer parte da política de 

conciliação defendida por Figueiredo. Assim, essa representação carrega um sentido político 

de desobediência, mas não necessariamente de resistência. 

A atitude de Rachel Clemens, sem essa representação, pode ser compreendida como 

uma desobediência típica de uma criança. O depoimento de Rachel Clemens ao telejornal 

Jornal da Globo no qual ela diz que não cumprimentou Figueiredo com o intuito de contrariar 

a vontade de seus pais, nos permite sustentar essa premissa. 

Portanto, conforme argumentado ao longo do trabalho, a conotação de resistência 

delegada à atitude de Rachel Clemens foi atribuída em um momento posterior ao registro da 

foto. Esta interpretação está relacionada com a memória oficial sobre a Ditadura Civil-Militar 

construída sobre a dicotomia militares opressores e sociedade oprimida na qual se insere a 

ideia de que a sociedade brasileira foi resistente a esse regime durante toda a sua existência. 

Por fim, pode-se reforçar que considerar Rachel Clemens uma resistente revela a 

naturalização da noção de resistência, conforme apontado pela historiadora Denise 

Rollemberg. 
30

Assim, essa naturalização é uma ferramenta para a legitimação da memória 

coletiva sobre a Ditadura e impede a compreensão de comportamentos além da resistência e 

da   colaboração   que   muitas   vezes   permanecem   localizados   no   campo   das memórias 

periféricas, desconhecidos do grande público, portanto. 
 

 

 

 
 

30 
Ibdem. 
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Entre Representações e Requerimentos: O Poder Político Provincial de Minas Gerais e a 

construção dos cemitérios extramuros 

PÂMELA CAMPOS FERREIRA  

 

 
 

“Quanto é indecente revolver-se á terras muitas vezes fétidas dentro dos templos 

dedicados ao Culto Divino [...], [uma vez que] já se conhece os males que se 

originam do ar mefítico exalado nos Templos fechados em grande parte do dia e 

toda a noite e abertos ao ato de entrada das pessoas”. 
1

 

 

 
“... é contra a decência que os Templos sejam depósitos de cadáveres, é repugnante 

entrar em uma Igreja para fazer oração ou cumprir outros deveres da nossa 

religião, e ter de sofrer os efeitos da podridão, ou de sair dali para não se expor á 

um contágio”.
2
 

Introdução 

 

 

 
A cultura funerária que se desenvolveu na América Portuguesa, é tributária da tradição 

secular dos enterros intramuros, no entanto, com o alvorecer do século XIX, um lento 

processo de dessacralização da morte passa a vigorar, num contexto em que a criação dos 

cemitérios públicos
3  

extramuros (Lei de 1° de Outubro de 1828) entra para a pauta das 

discussões políticas em Instituições como o Conselho Geral de Província, Câmara Municipal, 

Assembleia Legislativa Provincial, entre outras Instituições. 

A relação entre o indivíduo e a morte passou por significativas mudanças ao longo dos 

séculos. Um fator preponderante para alavancar essas transformações, foi o surgimento de um 

saber médico nas sociedades oitocentistas (MACHADO, 1978:180). De posse de um discurso 

higienista e normatizador, esses médicos engendraram alterações entre vivos e mortos. 

 

 

 

 
Mestranda em História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Contato: pamelacamposf@hotmail.com 
1 
Fala do Conselheiro Manuel Ignácio de Melo e Souza, em Sessão do Conselho no ano de 1830. 

2 
Fala do Presidente da Província de Minas Gerais, Francisco José de Souza Soares Andreia, no ano de 1844 na 

Assembleia Legislativa Provincial. 
3 
O termo “público” aparece nas fontes como uma forma de diferenciação em relação aos cemitérios particulares, 

pertencentes ás Irmandades. 
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ada 

m a 

Desenvolvimento 

 
Os enterros intramuros remontam á Antiguidade Clássica, mais especificamente ao 

Imperador Constantino, responsável pela transformação do cristianismo em religião oficial de 

Roma, foi sepultado na Basílica dos Santos Apóstolos, sendo seguido pelo Clero, pelas 

pessoas de grande distinção social, e, por conseguinte por todas as pessoas que podiam pagar 

pelo enterro nos templos ou capelas que frequentavam. 

Ao longo da segunda metade do século  XVIII a  elite médica europeia, influenci    

pela Ilustração, passa a questionar o hábito e a localização dos cemitérios nas cidades. Co 

transferência da Corte portuguesa para a América em 1808, onde a sociedade estava 

acostumada a conviver com a presença das sepulturas nas povoações, os médicos que 

formavam o séquito real alertaram na Colônia ao debate relativo aos enterros intramuros, que 

na Europa já vinha sendo travado há décadas. 

Em 1812 a Imprensa Régia editou uma obra do médico italiano Scipião Piatoli, com o 

título de: “Ensaio sobre os perigos das Sepulturas dentro das cidades e nos seus contornos”, 

que se tornou uma referência ao se abordar o assunto. Poucos anos depois, em 1818 José 

Pinheiro de Freitas Soares insistiu que os sepultamentos deveriam ser “estabelecidos fora das 

Igrejas e dos cemitérios dentro das cidades e vilas”, pois essa prática “tem sido origem de 

muitas epidemias e de muitas mortes repentinas”, ocasionadas pelos miasmas da putrefação 

dos corpos.
4

 

 
Como esses argumentos reapareciam com certa frequência, o governo imperial impõe 

em novembro de 1825, uma portaria que legisla sobre o fim dos sepultamentos em Igrejas e o 

deslocamento deles para cemitérios fora do meio populacional, alegando em conformidade 

com a elite médica, que assim seriam eliminadas as “desagradáveis consequências de tão 

danoso costume, produzido e conservado pela ignorância e superstição” (REIS, 1995:275). 

Mesmo diante da Portaria de 1825, não se verificam grandes mudanças, de modo que, 

três anos após a dita Portaria, o governo lança um conjunto de artigos da Lei (Lei de 1° de 

Outubro de 1828) que regulamenta as Câmaras Municipais, e versa sobre a construção de 

cemitérios extramuros, pensando-se num contexto em que há uma crescente preocupação com 

a salubridade na Província. 

 

 

4 
SOARES, Tratado..., p.16. 
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A dita Lei de 1° de Outubro de 1828, consta no Título III das Posturas Policiais, no 

Artigo 66, parágrafo II, que versa “Sobre o estabelecimento de cemitérios fora do Recinto dos 

Templos, conferindo á esse fim com a principal Autoridade Eclesiástica do lugar [...]” 
5
. 

Salientamos que essa Lei que regula as Câmaras Municipais, se preocupa não somente 

com a criação de cemitérios extramuros, pois no mesmo parágrafo citado acima, ela fala 

“sobre o esgotamento de pântanos, e qualquer estagnação de águas infectas, sobre a economia 

e asseio dos curraes, e matadouros públicos, sobre a collocação de cortumes, sobre os 

depósitos de imundices e quanto possa alterar e corromper a salubridade da atmosfera” 
6
. 

A proposição do presente trabalho é partir da discussão acerca da Lei de 1° de Outubro 

de 1828, em algumas instituições províncias e municipais, sendo elas: O Conselho Geral de 

Província, Assembleia Legislativa Provincial e a Câmara Municipal de Ouro Preto, capital da 

Província mineira. 

Enfatizamos a necessidade de falar sobre essas instituições. O Conselho Geral de 

Província foi estabelecido pela Constituição do Império do Brasil de 1824 “representa um 

espaço privilegiado para a análise das disputas entre interesses e projetos políticos que 

mobilizaram diferentes setores sociais” (FERNANDES, 2014). Como previa a Constituição  

no que tange ao estabelecimento do Conselho Geral, todo cidadão tem direito de intervir, nos 

negócios relativos á sua Província, e á seus interesses, tendo como meio para tal propósito as 

Câmaras e Conselhos Gerais. Os objetivos do Conselho seriam “propor, discutir e deliberar 

sobre os negócios mais interessantes das suas Províncias, formando projetos peculiares, e 

acomodados ás suas localidades e urgências” (FERNANDES, 2014:113). As Câmaras 

Municipais deveriam prestar contas ao Conselho Geral que passaria á fiscalizar a sua atuação, 

e a partir de 1834, as municipalidades responderiam á Assembleia Legislativa Provincial. 

Outra instituição política, que se apresenta enquanto um espaço para embates de 

projetos políticos é a Assembleia Legislativa Provincial. A dita instituição é estabelecida 

através da Lei de 12 de Agosto de 1834, tendo como atribuição a formulação de Leis, 

guardando em seu bojo um principio de autonomia regional, de modo que todas as  

Resoluções que devessem ser tomadas no interior da Província eram efetivamente   realizadas 

 

 
 

5 
BRASIL, Constituição Política do Império do Brasil de 1824. Coleção das Leis do Império do Brasil de 1824, 

Typografia Nacional, 1874. 
6 
Ibidem. 
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pela Assembleia, ou seja, ela encerrava o processo em si mesmo, não mais havendo toda uma 

burocracia para que se efetivasse a Lei (DOLHNIKOFF, 1990:77). 

A proposta do presente trabalho é a análise da discussão em virtude da Lei de 1° de 

Outubro de 1828, as Representações e Requerimentos remetidos ao Conselho Geral e á 

Assembleia Legislativa, e a própria discussão e oposição de opiniões dos homens que 

formavam essas instituições em relação ao gasto com os funerais, e em relação á contínua 

prorrogação da construção dos cemitérios. O que se apresenta é um problema de ordem 

política administrativa, as discussões entre Conselho e Câmara, e mais tarde essa discussão na 

Assembleia Legislativa Provincial. 

A Lei suscitou diversas interpretações sobre a construção do cemitério geral 

extramuro, bem como a permanência ou não dos cemitérios particulares (pertencente ás 

Irmandades e Ordens). Para exemplificar o caso específico da discussão acerca dos cemitérios 

particulares segue a seguinte sessão do Conselho Geral datada em 14 de Fevereiro de 1831: 

“A Câmara Municipal da cidade de Ouro Preto representa que por ocorrerem 

obstáculos para a execução dos art. 66 e 67 das posturas, recorreu ao meio 

determinado no art. 630. Comprovando os obstáculos com os documentos, colige 

que a Fábrica das [Inq.] Paroquiais nega a feitura do cemitério geral pela falta de 

rendimentos e as irmandades e ordens alegam querer cemitérios particulares, não 

compreendendo neste negócio a Ordem Terceira do Carmo, que iniciou a feitura da 

catacumba por “autoridade e aprovação da Câmara” concedida antes da reforma 

das posturas. Também consta a “diligência e louvável [utilidade] da Câmara, para 

desempenhar os seus deveres neste objeto, fazendo medir o terreno”, e fazer o 

orçamento da obra. A Comissão ponderando as razões expedidas pela Câmara e 

pelas Irmandades e Ordens Terceiras é de parecer que a Câmara deve prosseguir 

para a feitura do cemitério, recorrendo ao artigo 63 das Posturas como tem 

praticado e declarar ás Irmandades e fabriqueiros só podem fazer seus cemitérios 

nos lugares determinados pela Câmara, pois “seria contrário ao fim da Lei e 

comodidade da saúde pública o multiplicarem cemitérios dentro de uma população 

e que tendo de o fazer no mesmo lugar, melhor e mais conveniente será cooperarem 

para o geral onde poderão ter separadas sepulturas ou carneiros (...) bem como os 

particulares que o quiserem fazer para jazigo de sua família deveram concorrer 

com a cota correspondente para o dispendioso trabalho de fechar o lugar e o 

preparar(...).” 
7

 

 

 
7 
SGP³1CX.03 – DOC.20/p.10 e 11 (326). Sessão: 14/02/1831 ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO. 
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No documento exposto acima, a Comissão de Posturas do Conselho Geral indica á 

Câmara de Ouro Preto para que prossiga na feitura do cemitério geral extramuro, bem como 

aprova que sejam feitos os cemitérios particulares das Irmandades e Ordens, desde que o 

façam nos lugares determinados pela Câmara, mas o ideal seria que tais Irmandades 

cooperassem com a Câmara para a feitura do cemitério geral, podendo ter seus jazigos 

separados dos demais. 

Conclusão 

 
É possível problematizar os diferenciados interesses que moviam os segmentos 

(Irmandades, clérigos, indivíduos residentes na Província) que enviavam representações e 

requerimentos á essas instituições. Quais motivos os impulsionavam a dirigir representações 

questionando a implementação do que determinava a Lei de 1828? Seria o peso da tradição 

cultural do sepultamento intramuro? Ou é uma questão financeira em que as Câmaras não 

puderam arcar com as despesas, mesmo que o fizessem junto á Autoridade Eclesiástica local? 

São questionamentos que precisam de um maior aprofundamento. 

Procuramos tratar da complexidade dos diferentes interesses que representam ás 

instituições já faladas, procurando compreender como a administração provincial negociou 

com os segmentos socias, a fim de solucionar essa pauta. 

Alguns questionamentos podem ser levantados a partir da historiografia que estuda o 

tema, como por exemplo, o caso da Bahia que João José Reis analisa, o chamado levante 

conhecido como “A Cemiterada” da população que destruiu o cemitério recém-inaugurado;  

no caso da Província Mineira, não verificamos um levante como o que ocorreu em Salvador, 

mas por não ter havido uma revolta popular, a resistência á construção dos cemitérios não  

teria ocorrido? O que suscita a questão sobre qual seria o caráter da resistência á construção 

dos cemitérios em Minas Gerais, uma vez que não verificamos uma mobilização social como 

a que aconteceu na Bahia, e, no entanto, isso não significa que não tenha ocorrido resistências 

aos cemitérios extramuros. 
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DZI CROQUETTES: UM OLHAR SOBRE A TRANSFORMAÇÃO CORPORAL 

 
 

Paulo Henrique Silveira Damião
1

 

 

Resumo 

O trabalho tem por finalidade compreender aspectos que permeiam a criação do grupo 

artístico Dzi Croquettes junto ao contexto histórico da Ditadura Civil-Militar do Brasil. O 

estudo é relevante para compreender a importância do grupo para a sociedade da época, seja 

num viés político, social ou cultural, visto que o mesmo assumiu um papel de resistência  

junto ao regime imposto. 

Será abordada também a transformação corporal pela qual o grupo passa momentos 

antes de subirem ao palco. Tal trabalho demonstrará a natureza e a importância da 

transformação corporal para os Dzi, traçando uma relação com as Travestis. Percebemos a 

aproximação entre o grupo e as Travestis pela prática da transformação corporal. 

Os Dzi Croquettes utilizam de toda a transformação corporal para fazerem seu 

espetáculo e conseguirem lançar através do humor a crítica sociocultural. Já as travestis 

utilizam a transformação corporal com intuito de adquirirem a aparência feminina que elas 

tanto se identificam e desejam, sem que se reconheçam como mulheres. 

Para tal será utilizado como fonte principal o documentário “Dzi Croquettes”, lançado 

em 2009, articulando-o com fontes textuais que remetem aspectos importantes sobre 

transformação corporal e sobre as Travestis, especificamente os estudos de Anna Paula 

Vencato e Don Kulick, buscando encontrar algumas semelhanças. 

 

Palavras-chave: Dzi Croquettes; sociedade; Ditadura Civil-Militar; Transformação 

corporal. 

 

Introdução: 

 

 

Em meio ao regime ditatorial brasileiro iniciado em 1964, momento em que não se 

tinha liberdade de expressão, nem de pensamento, surge um grupo denominado por Dzi 

Croquettes. Tal grupo vinha com intuito de contestar a Ditadura Civil-Militar através do 

sarcasmo e do escracho, criticando as instituições convencionais pelo humor. 

1 
Licenciado em História, bacharelado em andamento. Universidade Federal de Juiz de Fora/História. 

paulohenriquesd@hotmail.com 
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Uma das características mais evidentes e marcantes do grupo é a transformação 

corporal produzida para o espetáculo, e a partir desta busca-se abordar algumas peculiaridades 

que estão por trás desta transformação, comparando-a com a transformação característica das 

Travestis. 

Para tal estudo utilizou-se como principal fonte o documentário intitulado Dzi 

Croquettes, lançado em 2009 e dirigido por Raphael Alvarez e Tatiana Issa, no qual aborda a 

trajetória do grupo, desde sua criação. A partir do documentário podem-se perceber 

concretamente as características do grupo, nas quais serão trabalhadas neste artigo. 

 

 

 

O Grupo: 

 

 

Com humor e criatividade, uma das maiores manifestações de contracultura da  

História do Brasil ganhou forma: 

 

O encontro casual, mas rotineiro, num bar de Copacabana, no Rio de Janeiro, que 

costumavam frequentar, registrou-se nas memórias como data de batismo de um 

projeto de vida e teatro que se chamaria Dzi Croquettes. Entre as múltiplas versões 

da escolha do nome da peça, a explicação, coerente com as circunstâncias, seria: ‘eu 

sempre curti muito o pronome inglês the, também poderia ser o zé português. E 

como a gente no bar comia croquetes, por que não batizar o grupo de Dzi 

Croquettes? (LOBERT, 2010, p. 20). 

 
 

O criador do grupo foi Wagner Ribeiro, apelidado carinhosamente pelo grupo como “a 

mãe”. Crítico, humorista e pensador, seus amigos diziam que sua “arma” era fazer a arte com 

amor. O grupo contava ainda com Lennie Dale, o pai do grupo; Cláudio Gaya; Paulo Bacellar; 

os irmãos Rogério e Reginaldo de Poly; Carlos Machado; Bayard Tonelli; Benedictus 

Lacerda; Cláudio Tovar; Roberto Rodrigues; Eloy Simões; e o caçula, Ciro Barcelos. 

Devido ao regime político instalado no Brasil o grupo sofre uma dura repressão e 

perseguição, o que ocasiona a ida para Paris. Porém, na França eles sofrem um boicote por 

parte do governo, mas recebem a ajuda de pessoas influentes que já conheciam o trabalho do 

grupo e os admiravam, garantindo a permanência do grupo em Paris. Assim eles “bombam” 

no exterior, com espetáculos sempre lotados. 

Anos depois, devido a uma proposta feita por um fazendeiro da Bahia, o grupo resolve 

retornar ao Brasil. Nem todos os integrantes queriam retornar, mas a maioria optou pelo 

regresso. Ao chegarem na Bahia se depararam com uma difícil situação: não poderiam  contar 

com toda a estrutura necessária para as exibições do espetáculo. Cláudio Tovar e Lennie  Dale 
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discutem devido a essa situação e o grupo veio a se desmembrar. Dos treze integrantes iniciais 

sobraram nove e depois de uma reorganização o grupo volta a “bombar” no Brasil nos finais 

dos anos 70
2
. 

 
Dzi Croquettes, transformação corporal e o caso das Travestis: 

 

 

A partir do documentário intitulado pelo próprio nome do grupo, Dzi Croquettes, que 

conta com a participação de atores conhecidos como, por exemplo, Cláudia Raya, Beth Faria, 

Pedro Cardoso e de alguns integrantes do próprio grupo, percebe-se algumas das 

características deste grupo. Uma dessas características é que eram homens que se vestiam de 

mulher. Porém, precisamos ir um pouco mais além do que está breve característica. 

Ao mesmo tempo em que eram homens que buscavam características femininas  

através da forma de vestir, produzir ou de falar, eles também vinham com características 

masculinas, pois usavam barba, tinham pelos pelo corpo e dançavam como homens; isto 

confundia a noção de sexualidade das pessoas que assistiam ao espetáculo do grupo. 

Em tal documentário, o ator Pedro Cardoso expressa um pouco sua opinião sobre tal 

sexualidade ao dizer que os Dzi Croquettes possuíam uma sexualidade “boa”, pois seu 

espetáculo não era um espetáculo gay. O ator e humorista transmite uma visão preconceituosa 

acerca do espetáculo gay ao qualificar o grupo Dzi Croquettes com a expressão “sexualidade 

boa”, pormenorizando o espetáculo gay. 

Quanto a isso, atenta-se que o grupo possuía uma sexualidade dúbia, havendo uma 

mistura do masculino e do feminino. Como dito no documentário, eram homens travestidos  

de mulher, mas não travestis. Juntos representavam a revolução de comportamento e de 

valores morais da sociedade, e foram importantes para o desenvolvimento do movimento gay 

brasileiro. Além disso, a primeira grande manifestação artística com cunho politico foi do Dzi 

Croquettes. 

O documentário chama muito a atenção para o processo que antecede o espetáculo, o 

processo no qual, dentro do camarim, os integrantes do grupo se vestiam, maquiavam, ou   

seja, se produziam para o espetáculo. A antropóloga Anna Paula Vencato, em seu artigo sobre 

Drag Queens/Kings, intitulado “Fora do armário, dentro do closet: o camarim como espaço de 

transformação”, relata que é no camarim que se opera toda a transformação que será, através 

do espetáculo, vista pelo público (VENCATO, 2005, p. 242). Tais ações que acontecem no 

2 
Já podemos perceber nesta época que o país vinha passando por um momento de abertura política, na qual a 

política de repressão e censura já não era tão rígida como foi em anos anteriores. 
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camarim estão diretamente ligadas ao corpo, ou seja, com a transformação que se faz do 

corpo. Vencato descreve que: 

 

O território em que se opera a transformação é o corpo, não uma espécie de 

passagem da natureza para a cultura, mas uma passagem entre “dois corpos  

culturais” ('de um corpo cosmológico essencializado a um corpo cosmológico não- 

essencializado, de uma teoria de gênero a outra teoria de gênero’) mediada pelo 

desejo de se tornar outro, de se tornar uma personagem, uma caricatura de um 

feminino que talvez nem mesmo exista numa suposta natureza feminina 

(VENCATO, 2005, p. 233). 

 
 

Neste sentido, percebe-se a natureza da transformação do Dzi Croquettes, uma 

natureza que é permeada pelo desejo de se transformar em uma personagem caricaturada por 

uma feminilidade que nem mesmo deve se existir na natureza feminina. Pois, a partir do 

documentário e do já explicitado em parágrafos acima, o grupo, com um pouco de exagero, se 

produzia a partir de elementos vinculados ao mundo feminino, mas mantinha características 

do mundo masculino. É com essa transformação corporal que o grupo vai alcançar os 

objetivos proposto com sua criação, em busca da crítica à sociedade em que viviam. Assim, 

pode-se dizer que: 

 

O corpo e os usos que dele fazemos, bem como as vestimentas, adornos, pinturas e 

ornamentos corporais, tudo isso constitui, nas mais diversas culturas, um universo  

no qual se inscrevem valores, significados e comportamentos, cujo estudo favorece a 

compreensão da natureza da vida sociocultural (OTTA & QUEIROZ, 2000, apud., 

VENCATO, 2005, p. 233). 

 
 

A ideia do corpo e sua transformação também podem ser evidenciadas no caso das 

travestis. Não cabe aqui a comparação dos integrantes do grupo Dzi Croquettes como 

travestis, mas a transformação do corpo e a busca de uma feminilidade são coisas que os 

aproximam e que vale a pena esmiuçar um pouco mais sobre o assunto. 

O antropólogo Don Kulick realizou no Brasil, especificamente em Salvador – BA, um 

trabalho de campo com travestis da cidade. Em seu estudo, intitulado “Travesti: prostituição, 

sexo, gênero e cultura no Brasil”, ele constatou que as travestis atuam em seu corpo com 

intuito de adquirir uma aparência física feminina (KULICK, 2008, p. 21). Neste sentido, elas 

fazem apliques nos cabelos, usam maquiagens chamativas, aplicam silicones em várias partes 

do corpo, usam roupas que caracterizam ao máximo a feminilidade, entre várias outras ações. 

Nas palavras de Kulick: 
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A principal característica das travestis de Salvador, e de todo o Brasil, é que elas 

adotam nomes femininos, roupas femininas, penteados e maquiagem femininos, 

pronomes de tratamento femininos, além de consumirem grande quantidade de 

hormônios femininos e pagarem para que outras travestis injetem até vinte litros de 

silicone industrial em seus corpos, com o objetivo de adquirir aparência física 

feminina, com seios, quadris largos, coxas grossas e, o mais importante, bundas 

grandes. A despeito de todas essas transformações, muitas das quais irreversíveis, as 

travestis não se definem como mulheres (KULICK, 2008, p. 21). 

 

Considerações Finais: 

 

 

Como destacado, apesar das travestis buscarem ao máximo uma aparência feminina 

elas não se definem como mulheres, pois de acordo com Don Kulick elas “consideram que os 

machos são machos e as fêmeas são fêmeas em função dos órgãos genitais” e é por possuírem 

órgãos genitais masculinos que não se consideram mulheres (KULICK, 2008, p. 204). 

Percebe-se então a importância do corpo para ambos os casos. Os Dzi Croquettes 

utilizam de toda a transformação corporal para fazerem seu espetáculo e conseguirem lançar, 

através do humor, a crítica sociocultural. Já as travestis utilizam a transformação corporal com 

intuito de adquirirem a aparência feminina que elas tanto se identificam e desejam, sem que se 

reconheçam  como mulheres. 

Com relação ao grupo Dzi Croquettes, a partir do documentário pode-se atentar para a 

importância que o mesmo foi para a sociedade em que viviam quando fizerem tal sucesso. 

Destacam-se dois olhares importantes, entre vários outros, que se deve ter sobre o grupo: o 

espetáculo produzido pelo grupo foi, pelo viés político, um grande meio de levar à população, 

através da arte, a crítica ao governo instaurado e o repúdio aos mecanismos políticos que o 

governo adotou para legitimar e garantir sua continuidade
3
. Por um viés sociocultural, o grupo 

teve notória influência na crítica às instituições convencionais, como a Igreja, e no 

desenvolvimento do movimento gay brasileiro. 
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Neste aspecto temos como marco importante o Ato Institucional 5, no qual dá-se autonomia aos órgãos 

repressores, intensificando a censura, as perseguições, prisões e torturas a opositores políticos. 
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Reformas na conjuntura militar romana do período republicano. 

Por: Petrus Lucchesi Moreira1
 

 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é analisar as reformas militares romanas e como 

elas foram essenciais para o desenvolvimento expansionista da civilização romana nos 

três continentes que ocupava. A partir da referência da literatura específica sobre o tema, 

pretende-se compreender a estrutura militar e seus desdobramentos que propiciaram as 

vantagens logísticas, estruturais e marciais a Roma e, por conseguinte, à conquista da 

bacia do mediterrâneo. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Reforma militar romana; Civilização romana; estrutura militar; 

conquista romana. 

 

 
ABSTRACT: The objective of this work is to analyze the roman military reforms and 

how they were essential for the expansionist development of roman civilization in the 

three continents it occupied. With reference from specific literature about this theme, the 

intent is to comprehend the military structure and its evolutions that gave Rome the 

logistical, structural and martial advantages that led to the conquest of the Mediterranean. 

 

 
Introdução: 

 
Este trabalho é fruto do I Encontro Interno de História da UFJF, que aconteceu no 

primeiro semestre de 2016. 

Tenho como objetivo avaliar o impacto das reformas militares romanas no êxito 

da expansão que tornou uma cidade-estado na região do Latium a conquistar toda a bacia 

do Mediterrâneo e além. 

Para compreender as reformas militares do período republicano é preciso 

percorrer as bases da conjuntura militar do período monárquico. Neste período, o exército 

era formado de cidadãos que se armavam com seus próprios recursos para ir à guerra. O 

serviço militar era considerado como um compromisso para a sociedade romana e capaz 

de promover o status de um cidadão. 

Segundo o historiador inglês GRANT (1979, p. 54), as mudanças na estrutura 

militar de Roma  aconteceram  paulatinamente com  pequenas mudanças por  vez.     No 

 

 

1 Graduando em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
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entanto, as evoluções militares são consideradas, muitas vezes, como uma única mudança 

que acontece de uma só vez, atribuídas à uma única figura, adaptando-se às necessidades. 

Dessa forma, esta breve pesquisa irá detalhar cada passo da sucessão de fatores que 

contribuíram para a efetivação daquilo que é designado na História como “reforma 

militar”. 

 

 

Exército da monarquia tardia 

 

Segundo Tito Lívio2, os membros da classe social mais abastada tinham a 

capacidade de ir às batalhas em montaria, motivo que dá a ela o nome de equestre, do 

latim, equite. Os membros dessa classe eram muito valiosos e indispensáveis para o 

exército, não apenas por sua riqueza, mas também por serem o núcleo de uma tática 

comum daquela época, na qual a cavalaria passava por trás da infantaria que lutava e 

acertava o inimigo pelas costas, em sucessivas investidas, além de terem a capacidade de 

evitar que a mesma estratégia fosse usada contra seu próprio exército. 

A primeira classe, logo abaixo dos equestres, formava a infantaria pesada, armada 

com longas lanças como uma arma primária e espadas como uma arma secundária, além 

de formarem falanges de modelo etrusco e usarem o clipei (escudos arredondados) e 

armaduras completas. Para um cidadão se integrar a segunda classe, deveria adquirir 

equipamento semelhante ao da primeira, porém, com ausência da cardiophilax (couraça); 

seus escudos deveriam ter forma oval para diferenciá-los da classe anterior. As terceira e 

quarta classes seguiam atrás como infantaria leve, dando suporte as primeiras classes para 

lançar o pilum (lança de arremesso). Havia ainda a quinta e última classe que era 

composta pelos proprietários de terras mais pobres e, em função disso, serviam como 

fundeiros nas batalhas. Mas seu propósito no campo era mais do que isso: eram colocados 

à frente do exército para mascarar os movimentos romanos e atirar pedras para desnortear 

o inimigo enquanto as primeiras fileiras avançavam, além de servirem como escudos 

humanos contra os projéteis inimigos. O exército, então, se organizava com a primeira 

classe formando a linha de frente; a segunda se estabelecia logo atrás para dar auxilio à 

primeira; a terceira dava suporte com armas de arremesso; a quarta apoiava a terceira e, 

a quinta, era a primeira a engajar no combate, mesmo que fosse uma fase da batalha   na 

 
 

2 LIVIUS, Titus. Ab Urbe Condita. 1. Domínio público disponível em 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.1.shtml 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.1.shtml
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qual utilizassem apenas projéteis. Por fim, os equestres ficavam nos flancos. Assim, a 

infantaria formava falanges, uma formação militar usada por gregos e etruscos que 

consistia em uma grande linha apertada de soldados com grandes lanças. Na falange, o 

trabalho em conjunto era essencial; a proximidade física de cada soldado fazia com todas 

as lanças devessem trabalhar em harmonia para matar e impedir a aproximação inimigo. 

É importante lembrar que, com o controle de Roma nas mãos dos etruscos, os 

habitantes da cidade-estado tiveram de se rebelar contra os reis estrangeiros para reaver 

sua liberdade. O terceiro rei etrusco, Tarquínio Soberbo, teve de lidar com o auge da 

situação. Sua impopularidade levou o povo da cidade a apoiar Lucius Junius Brutus, que 

baixou um decreto impedindo a entrada do rei em Roma e, com apoio popular, Tarquinius 

não pode voltar a entrar na cidade. O poder de Roma foi dado ao senado e elegeu-se dois 

pretores (mais tarde chamados de cônsules): o “Libertador da Cidade” e Lucius 

Tarquinius Collatinus. Assim, o exército romano se dividia em dois, finalizando-se o 

período monárquico. 

Reformas de Camillus 

 
Em 364 AUC, gauleses saíram da Gallia Cisalpina (“Galia deste lado dos alpes” 

terras ao Sul dos Alpes italianos, atuais regiões de Veneto, Liguria, Pimonte e Lombardia) 

e começaram a ameaçar os aliados etruscos e os próprios romanos. A ajuda que Roma 

havia enviado aos etruscos acabou por atrair a ira do povo celta que destruiu as tropas 

romanas na batalha de Allia. De acordo com Plutarco3 o flanco direito romano não lutou 

por medo e fugiu; os gauleses passaram pelo espaço vazio que surgira nas linhas inimigas 

e os cercaram. Os romanos tentaram fugir; poucos conseguiram, mas teriam que passar 

pelo rio e, ali, muitos romanos foram massacrados enquanto tentavam cruzar a água. 

Segundo Diodoro4, os celtas tinham mais números e derrotaram primeiro o flanco 

esquerdo, que seria onde os soldados romanos de pior qualidade lutavam, então os 

gauleses cercaram o restante dos romanos, que tentaram fugir pelo rio mas foram 

massacrados. Outra versão é de Lívio5 que conta que os romanos tinham reservas no 

flanco direito e quando os gauleses perceberam, resolveram atacar com mais força nessa 

 
 

3 Plutarco. Vidas paralelas. Vida de Camillus. Domínio público disponível em 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Camillus*.html 
4 SICULUS, Diodorus. Bibliotheca historica. Libre XIV. 113-117. Domínio público disponível em 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/14G*.html 
5 LIVIUS, Titus. Ab urbe condit. Libre V. domínio público disponível em 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.5.shtml 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Camillus
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Diodorus_Siculus/14G
http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.5.shtml
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área; o flanco direito romano teria tentado fugir pelo rio, mas foi massacrado pouco antes 

da linha de frente e da reserva que ficava à direita. De qualquer forma, a derrota foi 

vergonhosa para os romanos. 

No mesmo momento em que Marcus Furius Camillus apareceu na cidade com 

novas tropas, os gauleses saqueavam Roma, mas a verdadeira batalha só aconteceu no dia 

seguinte do lado de fora dos muros. Os romanos expulsaram os gauleses, porém, depois 

dessa crise foi necessária uma reforma no exército para evitar que isso viesse a acontecer 

novamente. O ditador Marcus Furius Camillus promoveu uma modificação no exército 

que consistia em uma alocação de acordo com um critério censitário. Surgem assim os 

hastati, com menor renda; os principes (primeiro, principal), mais bem armados, 

formando o núcleo do exército; os triarii, com o melhor dos equipamentos; os rorarii, os 

quais não se sabe ao certo sua função por falta de provas; e os accensi, equivalentes a 

quinta classe do período monárquico; e, por último, os leves que eram escaramuçadores 

tanto quanto os accensi, porém, armados com lanças de arremesso. Pouco depois da 

implementação desse sistema, em 348 AUC, os soldados passaram a receber salário6. 

Os hastati eram armados com suas lanças curtas (hastae, que nomeia a unidade); 

seus escudos passaram a ser os scuta (escudo retangular) e quase do tamanho de todo o 

corpo (mais eficiente para enfrentar as espadas longas usadas pelos gauleses ricos do que 

o pequeno escudo redondo). Equipavam-se, também, com um elmo de bronze e um 

cardiophilax, sendo estes muito simples em comparação com as classes superiores. 

Pricipes era uma unidade mais poderosa que a anterior, diferenciada, em sua armadura, 

pelo uso da lorica hamata (cota de malha). Por sua vez, os triarii eram os que possuíam 

o melhor dos equipamentos e eram muito parecidos com a primeira classe da monarquia; 

ainda utilizavam hastae, o clipei e as gladii. Em seus escudos, era comum o uso de 

pinturas que simbolizassem sua família, normalmente com gravuras de grandes feitos dos 

antepassados, estabelecidos como símbolos auspiciosos7. 

Em relação aos rorarii, é questionável seu real uso no campo de batalha por falta 

de fontes. “A primeira bandeira leva os triarii, soldados veteranos de valor comprovado; 

a segunda bandeira lidera os rorarii, homens mais novos e menos distinguidos; a terceira, 

 

 

6 LIVIUS, Titus. Ab Urbe Condita. Libre VII. Domínio público disponível em 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.7.shtml 
7 MOMMSEN, Theodor. The History of Rome, Book II: From the abolition of the monarchy in 

Rome to the union of Italy. 1903 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.7.shtml
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os acceni...”8. De acordo com um dicionário9 - rorarii é “um tipo de tropa romano leve, 

que geralmente fazia o primeiro ataque e, então, batia em retirada, escaramuçadores”. O 

dicionário ainda sugere como sinônimo velite, um tipo de unidade militar romana do 

“exército de Políbio”, que surgira no final do século VI AUC. Provavelmente, eram 

escaramuçadores como aqueles da quinta classe dos tempos da realeza ou uma infantaria 

de combate corpo a corpo muito fraca. No que se refere aos accensi, podemos afirmar 

que eles tinham o mesmo propósito da quinta classe do período anterior. Armados com 

fundas, seu objetivo era mascarar os movimentos aliados e atrapalhar os adversários 

arremessando pedras. Por último, temos os equites, que permaneceram da maneira 

anterior, com exceção do soldo, que passaram a receber em 351 AUC (TITI, Livi, “Ab 

Urbe Condita”, Libre VII). 

Nesse novo sistema, a infantaria mais fraca (hastati) engajava primeiro em 

combate corpo a corpo, ao contrário do modelo anterior, no qual os mais fortes engajavam 

primeiro, por dois motivos. Em primeiro lugar, as melhores tropas são homens mais ricos, 

seguindo o critério censitário, portanto, sendo os últimos a entrarem na batalha, garantia 

menores baixas a suas unidades, uma vez que lidariam com o inimigo já desgastado pelas 

unidades romanas anteriores, ou, então, nem sequer precisariam lutar. Em segundo lugar, 

notou-se que quando uma unidade estava prestes a se retirar, ela sofria muitos danos. No 

momento em que o moral dos soldados começava a vacilar pelo medo da morte iminente 

(geralmente quando muitos da mesma unidade já haviam morrido), os soldados paravam 

de lutar e se retiravam (ou até mesmo desertavam do campo para nunca mais retornar, o 

que era arriscado, já que era punido com pena de morte) para se reagruparem atrás das 

linhas amigas, e, justamente nesse momento, quando o romano corria mais do que lutava, 

eles eram massacrados pelo inimigo. Para evitar tais massacres, os soldados melhores 

ficavam a postos para cobrir a retirada da unidade, fazendo com que os homens que 

corriam do inimigo tivessem menos medo, o que evitava também a deserção. 

Exército de Políbio 

 
Em 411 AUC, os romanos entraram em guerra contra os vizinhos samnitas. Os 

romanos venceram este primeiro embate, mas    houve um novo conflito (com início em 

 

8 LIVIUS, Titus. Ab Urbe Condita. Libre VIII. Domínio público disponível em 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.8.shtml 
9 A Latin Dictionary. Founded on Andrews' edition of Freund's Latin dictionary. revised, enlarged, and in 

great part rewritten by. Charlton T. Lewis, Ph.D. and. Charles Short, LL.D. Oxford. Clarendon Press. 

1879 

http://www.thelatinlibrary.com/livy/liv.8.shtml
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428 AUC e incentivado pela conquista romana da colônia grega de Neapolis), no qual os 

romanos não se saíram muito bem no começo. Esse conflito foi chamado de Segunda 

Guerra Samnita, ou Grande Guerra Samnita. Os samnitas habitavam a região por onde se 

estendem os montes Apeninos, e em decorrência disso, souberam como utilizar o terreno 

ao seu favor e, assim, infligiram várias derrotas aos romanos. Nesse período, o povo de 

Roma iniciou grandes obras de infraestrutura, como a Via Apia. 

As falanges se moviam lentamente e isso, somado ao terreno acidentado da região 

de Samnium, dificultava as campanhas romanas. Seus rivais lutavam em pequenas 

formações conhecidas como manipulus (punhado, aquilo que cabe em uma mão), que 

consistia em um pequeno destacamento de soldados armados com curtas espadas e 

escudos retangulares. Essa infantaria era muito ágil e rápida, não sofria quase nenhuma 

desvantagem no terreno montanhoso; pelo contrário, utilizava este contra os romanos em 

ataques furtivos muito velozes que tomavam os romanos despreparados por trás ou pelos 

lados, e, quando os romanos se ajustavam em meio ao caos para enfrenta-los, os samnitas 

já haviam ido para além do alcance. Outro problema era a logística; muito equipamento 

era carregado por mulas e carroças, diminuindo a velocidade de marcha e, caso fossem 

atacadas, as provisões eram perdidas. 

Durante o segundo embate contra os Samnitas, o exército mudou de 

comportamento. Esse sistema foi descrito por Políbio, e por isso, convencionou-se chama 

de “sistema de Políbio” ou “exército de Políbio”. Os romanos passaram a se formar como 

os rivais samnitas, em vários manipuli, uma vez que os pequenos números de soldados 

em cada manipulus era pequeno e ágil. Cada manipulus tinha uma posição dentro de uma 

formação que abrangia todo o exército: o triplex acies (três linhas). O triplex acies era 

uma série de manipulus de três classes de soldados diferentes; os hastati; os principes; e 

os triarii. 

Outra inovação desse período é a mudança no critério de alocação de cada soldado 

em uma classe. O critério censitário deixa de existir, passa-se a utilizar uma seleção de 

acordo com idade, no entanto, as classes do censo ainda existiam na esfera pública. Esse 

novo modo de alocar os soldados faz com que todos da mesma classe tivessem um nível 

próximo de experiência militar. Antes dessa medida podiam haver hastati mais 

experientes que principes, por exemplo. Com a utilização do critério que leva em conta a 

idade do soldado, isso acabou e a diferença de experiência militar variava apenas de uma 

classe para a outra. É importante lembrar que com a introdução do salário no serviço 
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militar era possível que um hastatus com tempo suficiente de experiência se tornasse um 

princeps e tivesse recursos monetários para adquirir equipamento de sua nova classe, 

ainda que nesse tempo, era o próprio cidadão que se armava. 

O nome destes três grupos se mantivera, considerando a conjuntura militar 

anterior, embora a estrutura fosse modificada. A partir desse momento, os hastati 

deixaram a lança e passaram a utilizar as gladii como sua arma principal e ainda dois 

pilum para arremessar contra as linhas de frente inimigas desorganizando-as fazendo 

então, uma colisão mais eficaz para lado romano. Agora, independente de renda, os 

hastati eram os mais jovens e menos experientes. Já os principes, também eram 

semelhantes aos mesmos do período anterior e as mudanças foram as mesmas dos hastati, 

passaram a usar as gladii e dois pilum. O que os diferenciava dos hastati era o 

equipamento, a idade e experiência militar. Os triarii passaram a ser os veteranos romanos 

e permaneceram, no que se refere aos instrumentos de guerra, da mesma maneira que já 

estavam desde as reformas de Camillus, com exceção de seus escudos que foram trocados 

pelos scuta. 

As classes dos rorarii e dos accensi foram extintas por falta de recursos para se 

armar propriamente, tornando-se assim um empecilho para o exército (Southern, Pat. The 

Roman Army: A Social and Institutional History. Oxford university press. p. 90). Em 543 

AUC, no cerco da cidade de Capua surgira uma nova classe de escaramuçadores que foi 

tão eficiente que a ponto de ser mantida: os velites. Estes eram armados com dardos de 

arremesso (hastae velitares, diferente dos pilum) e eram uma espécie de “evolução” dos 

leves. Também eram os mais jovens do exército e mais pobres. Os equites não foram 

modificados, mas é importante lembrar que o estilo do equipamento variou pelas eras, 

portanto, elmos e couraças da tempo do sistema de Camillus poderia se diferir daqueles 

do tempo do sistema de Políbio. 

Uma das maiores inovações deste sistema militar foi a maior importância dada 

para as espadas, ou gladii. É importante lembrar que todas essas mudanças no exército 

não ocorreram ao mesmo tempo, nem em um curto espaço de tempo. “Na primeira metade 

do século segundo a.C. (corresponde ao século VII AUC), os hastati trocaram suas lanças 

por dois dardos e um gladius.” (LOADES, 2010, p. 63), ou seja, uma mudança que 

ocorreu muitos anos depois da adoção do sistema de manipuli, mas ainda faz parte do 

sistema conhecido como exército de Políbio. 
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Uma das grandes vantagens que a espada romana dava a eles era sua ponta em 

formato de diamante, o que possibilitava um impacto melhor contra armadura, devido a 

área de contato, sendo capaz de perfurar até a carne ou abrir um anel de uma cota de 

malha (tipo de armadura que era muito usado tanto por romanos quanto por inimigos da 

República) inutilizando a armadura. Os romanos lutavam lado a lado nesse sistema, como 

se um protegesse o outro e toda a unidade se movimentava em harmonia para melhor 

aproveitamento do exército durante a batalha para assegurar a vitória. Essas formações 

apertadas, apesar de sólidas, deixavam pouco espaço para grandes movimentos, sendo 

assim, o mais comum era utilizar a espada para estocar o inimigo, o que era também muito 

convencional, já que todos os rivais que os romanos enfrentavam em batalha não usavam 

exército profissional (assim como a Roma deste período) e os homens se armavam por 

conta própria, muitas vezes com lanças ou machados, poucas vezes com espadas, porque 

apenas os ricos tinham capacidade de adquiri-las; e todas essas armas eram quase que 

ineficientes contra a parede que a infantaria romana formava com seus largos escudos, 

em frente aos adversários. Vegetius diz: “eles eram ensinados não a cortar, mas a estocar 

com suas espadas.” No entanto, alguns historiadores militares acreditam que as gladii 

eram usadas também para cortar, quando havia a oportunidade (LOADES, 2010, p. 64). 

A batalha de Telamon (529 AUC), contra gauleses que tentaram saquear Roma mais uma 

vez, mostra a efetividade da espada romana. Segundo Políbio dois exércitos romanos 

cercaram, pela frente e por trás, os celtas que tiveram de lutar em um pequeno espaço 

com armas longas, principalmente lanças. Nem a elite dos gauleses, armados com longas 

espadas de corte foram efetivos. Os grandes escudos e pequenas espadas dos romanos 

ganharam o dia. 

Reformas de Marius 

 
Em 646 AUC, o cônsul Quintus Caecillius Metellus Numidicus terminara seu 

mandato em meio a uma guerra na Numídia, contra o rei Iugurta. Um dos comandantes 

de suas legiões, Gaius Marius, pediu dispensa para retornar a Urbs e concorrer ao cargo 

de cônsul naquelas novas eleições e assim levar adiante as campanhas de Metellus. O 

então cônsul não aprovava tal ideia de Marius, mas isso não o impediu. Ele conquistou 

os  soldados  com sua simplicidade,  compartilhando  tarefas  com  eles10,  o  que  indica 

 

 
 

10 Plutarco. Vidas paralelas. Vida de Marius. VII. Domínio público disponível em 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Marius*.html 

http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Plutarch/Lives/Marius
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também que, além de comandantes, era um soldado que sabia lutar e tinha o respeito dos 

demais por ser como eles; era um homem de guerra. 

Passou-se um tempo, Metellus finalmente cedeu e Marius se tornou cônsul em 

647 AUC. A nobreza tentou evitar que ele lutasse contra Iugurta, porém, através do voto 

popular, ele conseguiu que essa tarefa fosse dada a ele e não a Metellus, novamente. Ao 

mesmo tempo, dois grupos de povos germânicos atacavam as fronteiras romanas no norte 

da atual Itália, os Cimbri e os Teutoni. Tendo essas invasões em mente, o senado alocou 

o exército que servia com Metellus ao comando do co-cônsul de Marius, Lucius Cassius 

Longinus, deixando-o sem a força capaz de subjugar os númidas. 

Nesse momento, os requisitos para se tornar um soldado no exército romano eram 

três: pertencer, no mínimo, a quinta classe do censo (pagadores de impostos); possuir, ao 

meno, 3500 sestércios, de valor em terras; e, ser capaz de obter seu próprio equipamento. 

Essas restrições somados a um grave problema de distribuição de terras, fazia com que 

levantar um novo exército naquele momento fosse tarefa muito difícil. A expansão dos 

latifúndios em detrimento das pequenas propriedades ocasionou em uma proletarização 

da população rural (que muitas vezes migrava para a cidade em busca de melhores 

condições), o que significa que eles se tornaram pessoas que não tinham capacidade de ir 

à guerra e serviam somente para “gerar prole”. A única medida que que Marius poderia 

tomar era aprovar uma série de reformas militares para que pudesse prosseguir com suas 

ambições na África. 

Para poder resolver o problema dos números do exército, Marius propôs que os 

capite censi (massa da população contados por cabeça, aqueles que não possuíam terra,) 

pudessem ingressar no serviço militar e, assim, as massas encheram o exército. Promessas 

de salário e espólios de guerra enchiam os espíritos de vários homens das camadas mais 

inferiores da cidadania romana e, a partir deste momento, o Estado armava os militares, 

justamente pela incapacidade destes novos recrutas de assim o fazerem. Para alguém que 

possivelmente era um morador de rua em alguma cidade ou, talvez, um morador do 

subúrbio, uma vida de militar não era ruim: salário e espólios eram capazes de sustentar 

o soldado e sua família; teria ainda a chance de ver o mundo, visto que a carreira militar 

era uma das que mais proporcionava viagens; aproveitaria seu dinheiro em prazeres 

durante os momentos de dispensa, quando guarnecidos. Mas a vida no serviço militar não 

era tão simples; o soldado podia morrer a qualquer momento, ou sucumbir, devido à 

ferimentos  de batalha que  não tinham  cura,  e  os  hospitais  de  campo não  eram   tão 
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eficientes. Era mais fácil sair de lá com algum problema mais grave do que sair curado; 

a disenteria matava aos montes e o soldado ainda podia ser capturado e escravizado pelo 

rival, caso sobrevivesse a uma derrota. 

Marius, então, se voltara para a questão do exército guarnecido. Ele criou 

exércitos guarnecidos nas cidades para que estes estivessem sempre em alerta 

(principalmente nas cidades fronteiriças), e, mais importante, para que os homens 

treinassem durante seu período guarnecido em uma cidade. O cônsul também criou uma 

legislação que favorecia a aposentadoria do soldado em forma de terras agricultáveis e 

ainda um sistema de recompensa a oficias do exército pelo seu serviço a República. 

 

 

Marius também reformou toda a macroestrutura. A legio popularmente conhecida 

surgia nesse momento. Ele dividiu as legiões em cohortes, as cohortes em centúrias e 

essas em contuberni. O contubenium era composto por oito soldados e mais dois servos 

ou escravos, que carregavam uma tenda e um animal de carga para o equipamento 

compartilhado. Marius criou este sistema porque entendia sobre a guerra e sobre o 

convívio dos soldados, e acreditava que este sistema os forçaria a conviver bem, 

incentivando-os a criar vínculos de amizade que seriam testados no campo de batalha, 

onde os movimentos de cada unidade do exército deveriam ser feitos em perfeita 

harmonia. Os contuberni eram também divididos, porém, informalmente, em pares; 

deviam se aproximar o máximo possível, pois em batalha um estaria ao lado do outro. 

Estes dez homens, em especial os oito soldados, comiam, marchavam, dormiam, 

construíam paliçadas, cavavam latrinas e, principalmente, lutavam juntos. Os membros 

de um contubernium deviam escolher um decanus11, aquele seria responsável por seu 

contubernium, motivo que dá o seu nome “líder de dez”. A distinção de um decanus e um 

soldado normal é que o decanus representa seu contubernium perante os oficiais. 

As centuriae eram agrupamentos de dez contuberni, totalizando cem homens, 

sendo oitenta soldados e vinte servos. Uma centuria tinha seu próprio estandarte e suas 

próprias tradições, muitas vezes, uma disputando seu valor com a outra. Essa divisão era 

comandada por um centurio que liderava a centuria em batalha; resolvia disputas e ainda 

representava toda sua unidade para os oficiais. O  centurio tinha um ajudante   chamado 

 

11 Vegetius. De Re Militari. 2.8.13. Domínio público disponível em: 

http://www.thelatinlibrary.com/vegetius2.html 

http://www.thelatinlibrary.com/vegetius2.html
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optio, que servia como um segundo em comando e mantinha a disciplina; algo 

fundamental para o bom funcionamento da máquina de guerra. Durante os embates, o 

centurio liderava na linha de frente, no flanco esquerdo, enquanto o optio assegurava que 

os soldados mantivessem a formação ficando na última linha no flanco direito e, ainda, 

podia assumir o comando caso o centurio viesse a óbito. 

As cohortes eram dez em cada legião sendo compostas por seis centuriae (600 

homens). As cohortes não possuíam um comandante próprio, mas havia uma hierarquia 

dentre os próprios centuriones que classificava quem seria o líder: o centurio com mais 

experiência, enquanto os outros cinco serviram como conselheiros. Mas isso não se aplica 

a primeira cohors. Nesse caso especifico, haviam apenas cinco centuriae, porém com o 

dobro de homens, ou seja, 200 homens, totalizando 1000 (sendo 200 servos). A primeira 

cohors carregava a águia dourada da legião, o que simboliza o deus Iuppiter, o orgulho 

da legio, e caso ela fosse perdida, acreditava-se que infortúnios atingiram os soldados. 

Essa cohors protegia o legatus legionis, o comandante maior da legio; no entanto, quem 

comandava a unidade era o centuri, o mais experiente dela, sendo este chamado de primus 

pilus. 

Há também três figuras importantes na legio, que não estão diretamente 

conectados com nenhum destes grupos mas são essenciais para o funcionamento deles. O 

primeiro é o praefectus castrorum (prefeito de campo) que lidava com a organização de 

suprimentos, construção de acampamento e algum tipo de fortificação como paliçadas; 

era também o cargo mais alto para um soldado comum que não era de família patrícia 

nem fazia parte da elite senatorial. Logo acima na escala hierárquica temos o tribunus 

laticlavius (tribuno militar), jovens de famílias da elite romana que faziam parte das legio 

para adquirir experiência; eram o segundo cargo mais alto na legio e podiam comandar 

as tropas em batalha. Por último, e mais importante na hierarquia militar criada por 

Marius, o legatos legionis, que tinha poder completo sobre a legio. 

A microestrutura também foi alterada. As três classes do sistema anterior foram 

extintas, surgindo uma única e padronizada chamada legionarii. Essa classe era baseada 

nos principes, armados com as gladii, lorica hamata, scuta e galea (elmo). Nas palavras 

de LOADES (2010, p.63) “no tempo de Marius todas as tropas de infantaria se tornaram 

a mesma; lanças eram obsoletas e a espada era universal”. O problema da logística 

também foi resolvido: cada soldado carregava seu próprio equipamento de batalha, um 

pouco de suprimentos alimentícios, uma panela e o necessário (daquele tempo) para a 
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higiene pessoal. Para carregar todo o equipamento, os soldados utilizavam uma vara de 

madeira em formato de “T”, apoiada pelo ombro, na qual todo seu aparato era amarrado 

à ponta. Tudo isso diminuiu o número de carroças e de mulas, e aumentou a velocidade 

de marcha da legio, tornando o exército romano uma força incrivelmente rápida para a 

época, motivo pelo qual os soldados deste período ficaram conhecidos como muli mariani 

(mulas de Marius). 

Além do sucesso contra os númidas, Marius também foi capaz de expulsar os 

germânicos que ameaçavam Roma. Posteriormente o exército foi privatizado, gerando 

uma serie de guerras civis entre as famílias que possuíam as forças mais poderosas, o que 

culminou no fim da República e no início do Império 

 

 

Conclusão 

 
Os romanos se preocuparam em explorar o melhor de seu poderio militar e, por 

isso, foram realizadas diversas reformas no exército, não só durante a República, mas 

também na Monarquia e no Império visando sempre a melhoria. 

As reformas ocorridas no período republicano foram essenciais para a expansão 

territorial. Cada etapa de modificação dava aos romanos uma vantagem, como a troca de 

um tipo de equipamento para outro, na micro estrutura, ou as modificações de organização 

da legio e a logística, na macroestrutura. 

Os autores clássicos atribuem a figuras específicas uma série de medidas que, 

juntas, efetivassem o que seria de fato uma reforma, apontando que estas eram feitas em 

um mesmo momento. De fato isso aconteceu com Camillus e Marius, por exemplo, 

porém, é mais plausível, segundo a proposta deste estudo, embasada em historiadores 

modernos que tais medidas fossem acontecendo gradativamente, ao longo de sucessivos 

desdobramentos que culminaram no êxito expansionista de Roma. 

Acredita-se, a partir da presente leitura, que as transformações dos exércitos 

romanos, no decorrer do tempo, de aproximadamente 500 anos – desde o Reinado de 

Servius Tulliu em 176 AUC até a crise da República, com fim em 723 AUC – foram 

constituídas como a mais proeminente estratégia dos políticos - cônsules, ditadores e, 

mais tarde, imperadores – com o objetivo da conquista territorial. Dessa forma, entende- 

se que toda a investidura no exército não foi uma política ou ação de segundo plano, muito 
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menos meras consequências de cada conflito; ao contrário, com toda riqueza de detalhes 

e aperfeiçoamento, o refinado desenvolvimento do exército foi o foco primordial das 

políticas do Estado. 
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1 

Patrimônio e Memória: a patrimonialização da Estação Ferroviária na cidade de 

Visconde do Rio Branco – Minas Gerais 

 
Priscila de Oliveira Teixeira  

 

“Memórias não podem ser esquecidas. O passado, uma vez vivido, 

entra em nosso sangue, molda o nosso corpo, escolhe as nossas 

palavras. É inútil renegá-lo. As cicatrizes e os sorrisos permanecem. 

Os olhos dos que sofreram e amaram serão, para sempre, diferentes 

de todos os outros. Resta-nos fazer as pazes com aquilo que já  fomos, 

reconhecendo que, de um jeito ou de outro, aquilo que já fomos 

continua vivo em nós...”(Rubem Alves 
1
) 

 

 

Memória e História 

Nesta comunicação, procuraremos contextualizar os debates que envolvem a relação 

entre história e memória ao processo de patrimonialização da antiga Estação Ferroviária da 

cidade de Visconde do Rio Branco (Minas Gerais), observando como o passado da cidade é 

apropriado e ressignificado a partir do tombamento de diferentes bens no início da década de 

1990 e como a população local se manifesta diante dessas ações. 

Diante disso, percebemos a necessidade de um debate em torno da relação entre 

história e memória. Os estudos relativos à memória na constituição da história ganham 

relevância a partir da fundação dos Annales na França, em 1929, mas é só a partir da década 

de 1970 que a memória ocupa um espaço de consideração nas pesquisas que a analisavam 

como um meio importante para as discussões sobre o passado (BURKE, 1997). No que tange 

à constituição da memória e à bibliografia específica sobre o tema, selecionamos a obra 

clássica de Jacques Le Goff, História e Memória. 

Como integrante e um dos fundadores da terceira geração da Escola dos Annales, Le 

Goff considera que há uma revolução documental baseada na ampliação da noção de 

documentos, tanto quantitativa, relacionando-se ao aumento da quantidade de informações 

disponíveis com as novas tecnologias, quanto qualitativa, pois a totalidade do documento já 

 
 

Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bolsista de 

Monitoria da UFJF. O presente artigo busca apresentar algumas considerações e compartilhar as 

problematizações da pesquisa iniciada em Abril de 2016. 
1 
ALVES, Rubem. Dogmatismo e Tolerância. 1ª edição. São Paulo: Edições Paulinas, 1982. 
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sca 

não é um caráter exclusivo a ser analisado pelo historiador. Seu novo objetivo é captar 

informações de vários objetos, assumindo uma postura crítica e de questionamentos sobre eles 

(LE GOFF, 2003). 

Dessa forma, o estudo da memória se insere na pesquisa histórica de forma a produzir 

um conhecimento sobre o passado para a garantia de sua preservação, pois a construção da 

história está diretamente relacionada à análise das memórias, sejam elas coletivas ou 

individuais. Segundo o autor, preservar elementos do passado leva à discussão de elementos 

coletivos contemporâneos, garantindo o respeito à memória de cada indivíduo. 

Outro autor que se ocupa em estabelecer uma relação entre história e memória é 

Maurice Halbwachs. Sociólogo do segundo  quartel  do  século  XIX,  o  autor  bu 

compreender a memória coletiva a partir dos pontos de vista diferenciados de cada indivíduo 

devido à participação em diferentes grupos sociais, observando-a como um fenômeno social,  

e não individual. Nesse sentido, a memória coletiva é inteiramente a do grupo ao qual 

pertence, mas ela só se exprime de forma individual, já que a vivência social nunca é a mesma 

de cada indivíduo, pois cada um exerce diferentes funções na sociedade. Para ele, é 

indiscutível a existência de uma memória individual, mas ela deve ser compreendida no 

contexto social em que está inserida, caracterizando, assim, uma memória coletiva 

(HALBWACHS, 2005). 

Para Halbwachs, a memória possui formas simbólicas e materiais que representam a 

vivência e diferentes interpretações, possibilitando a criação de laços de identidade cultural. 

Com isso, a memória é sempre algo vivido através da noção de pertencimento dos indivíduos 

a determinados grupos sociais e a história se constitui no momento em que a memória não 

mais consegue se estabelecer e encontrar suporte nesses grupos, ou seja, enquanto a memória 

se define no presente, recuperando os fatos passados, a história se coloca sobre um momento 

passado, afastada dos acontecimentos vividos. 

Ecléa Bosi, em seu livro Memória e Sociedade: lembranças dos velhos, revela que a 

memória coletiva se desenvolve a partir de convivências familiares, profissionais e escolares, 

mas esse tipo de memória se apresenta a partir do indivíduo, aquele que memoriza as camadas 

do passado que, somente para ele, são essenciais. Dessa forma, a autora demonstra o papel do 

sujeito para que a memória seja construída, “condicionada basicamente pelo interesse social 

que o fato lembrado tem para o sujeito” (BOSI, 1994: 26). 

Para a autora, na relação com o passado a memória deve ser analisada a fim de que se 

possa estabelecer uma seleção de valores, como vontades, consentimentos, racionamentos, 

criação  e  liberdade.  Dessa  forma,  compreendemos  que,  no  contexto  estudado,  há    uma 
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memória individual que se refere às próprias vivências e experiências da pessoa, mas também 

são estabelecidos aspectos da memória do grupo social em que determinado indivíduo se 

insere, no meio em que foi socializado, influenciando suas percepções e relatos. 

Michael Pollack, em seu texto Memória, Esquecimento, Silêncio, apropria-se da 

importância atribuída por Halbwachs à memória coletiva, explorando como diferentes 

indivíduos contribuem para a formalização e solidificação das memórias. Neste sentido, o 

autor compreende a ênfase dada “à força quase institucional dessa memória coletiva, à 

duração, à continuidade e à estabilidade” (POLLACK, 1989: 3). 

Para ele, o papel da memória é manter a coesão daquilo que um grupo possui em 

comum, tendo-se em vista o território que os indivíduos compartilham. “O que está em jogo 

na memória é também o sentido da identidade individual e do grupo” (Ibid. p. 10). Ou seja, 

para o autor, as memórias coletivas servem para a promoção de um contexto social e de 

estruturas institucionais sólidas, observando o lugar ocupado pelo indivíduo e sua relação com 

os outros. Segundo Pollack, as circunstâncias do momento darão ênfase a um ou  outro 

aspecto, já que o silêncio é marcado por questões de ordem política. “O longo silêncio sobre o 

passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência que uma sociedade civil 

impotente opõe ao excesso de discursos oficiais” (Ibid. p 5). 

 

Memória e Patrimônio 

No âmbito da memória, procuramos identificar sua relação com o patrimônio e a 

dissertação de Mônica Elisque do Carmo nos ajuda nessa compreensão. Ao trabalhar com o 

patrimônio ferroviário em Minas Gerais, a autora afirma que a questão do patrimônio deve 

inserir a sociedade e suas perspectivas para que, de maneira conjunta com os órgãos de 

preservação, fortaleçam a identidade da sociedade com os bens culturais, reforçando as 

diretrizes estabelecidas para a preservação. 

Além disso, a autora afirma que 

“as políticas patrimoniais preservacionistas surgem no momento de um sentimento 

de perda do patrimônio ferroviário, proveniente dos remanescentes da ferrovia, 

transformando o abandono e degradação, na força propulsora para a formação da 

consciência coletiva” (CARMO, 2014: 48) 

 
 

Neste sentido, a proteção do patrimônio histórico e cultural ocorre através das escolhas 

dos órgãos de proteção, que podem incluir ou não a sociedade como um todo. De acordo com 

Mônica Elisque do Carmo, há uma seleção de memórias a serem protegidas no momento em 

que estes órgãos e a população manifestam o interesse de apropriação do espaço e dos bens 
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culturais envolvidos. Dessa forma, há a preservação da memória de certos grupos em 

detrimento de outros que não se incluem nesse processo. 

Em relação ao patrimônio, a estação ferroviária de Visconde do Rio Branco se 

constitui como um importante “lugar de memória”, segundo a definição de Pierre Nora em  

seu trabalho Entre memória e história: a problemática dos lugares, em que o autor revela que 

“a necessidade de memória é uma necessidade da história” (NORA, 1993: 10). Neste sentido, 

ele afirma que a memória se encontra presente no dia a dia através dos grupos sociais que 

existem, sendo os lugares de memória compostos, sobretudo, pela necessidade de identificá- 

los a uma origem, a um ponto inicial. Com isso, 

“os lugares de memória nascem e vivem do sentimento que não há 

memória espontânea, que é preciso criar arquivos, organizar 

celebrações, manter aniversários, pronunciar elogios fúnebres, 

notariar atas, porque estas operações não são naturais” (Ibid. p. 13). 

 

Dessa forma, compreendemos que a necessidade e as justificativas sobre a 

patrimonialização da estação ferroviária estariam associadas à tentativa de se atribuir um  

valor simbólico, pois a função exercida por ela na sociedade rio-branquense remete à 

representação do progresso e do desenvolvimento econômico da cidade e da região da Zona 

da Mata mineira, tornando-a um lugar de memória. 

O processo de patrimonialização da Estação Ferroviária Leopoldina  Railway 

Company se inicia a partir dos esforços de autoridades locais, em acordo com as orientações 

presentes na Constituição Federal de 1988, que organizaram o Conselho Consultivo  

Municipal em 1991, na tentativa de colocar sob a proteção do município os bens móveis e 

imóveis que possuíssem excepcional valor histórico, arqueológico, paisagístico, bibliográfico 

ou  artístico,  justificando  o  interesse  público  para  a  preservação,  de  acordo  com  a    Lei 

003/1991 que estabelecia a proteção do Patrimônio Histórico e Artístico de Visconde do Rio 

Branco 
2
. 

A preservação do patrimônio liga-se ao desenvolvimento de determinados grupos, já 

que reflete sua formação sociocultural, contribuindo para a associação entre cidadãos e suas 

características locais. Isso se constitui através da necessidade de busca das identidades sociais 

e a memória assume uma posição fundamental nesse processo, ao atribuir valores aos  objetos 

 
 

2 
VISCONDE DO RIO BRANCO. Lei nº 003, de 21 de março de 1991. Estabelece a proteção do Patrimônio 

Histórico e artístico de Visconde do Rio Branco, atendendo ao disposto no Art. 216 da Constituição Federal e 

autoriza o poder executivo a instituir o Conselho Consultivo Municipal a instituir o Conselho Consultivo 

Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Visconde do Rio Branco e dá outras providências. 
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culturais selecionados que possuem relevância para a sociedade, a fim de se evocar o passado 

na tentativa de construção de uma identificação comum para o grupo (PACHECO, 2010:  

145). 

 

A estrada de ferro em Visconde do Rio Branco 

A história da cidade de Visconde do Rio Branco se inicia com a chegada dos primeiros 

povos à região em 1777. De acordo com Oiliam José, eram indígenas das tribos croatos 

(coroados), cropós e puris, que vieram do litoral fluminense logo após a Confederação dos 

Tamoios e se estabeleceram nas proximidades do Rio Chopotó (icipo taua= cipó amarelo). 

Quando já estabelecidos no território, os croatos tentaram resistir ao máximo à colonização 

pelos brancos, cabendo ao padre Ângelo da Silva Passanha a missão de catequizá-los (JOSÉ, 

1982). 

Segundo o autor, foram realizadas, na segunda metade do século XIX, as primeiras 

articulações para a instalação de ramais ferroviários na região. Baseando-se nas políticas 

nacionais de incentivo à implantação de ferrovias, membros políticos promoveram tentativas 

iniciais para a construção de trilhos, apoiados na ideia de que eles trariam o progresso e 

promoveriam a civilização aos moldes europeus. 

Nesse momento, a construção de ferrovias, especialmente na Zona da Mata de Minas 

Gerais, surge da necessidade, cada vez mais crescente, de investimentos no setor de 

transportes que facilitariam a exportação da produção de café. Na região, tais preocupações se 

revelaram por diversos políticos e fazendeiros locais que compreendiam que um eficiente 

sistema de transportes seria uma das alternativas para o desenvolvimento econômico da 

localidade. Em 1879, a melhoria das estradas de rodagem e a instalação da estrada de ferro já 

eram comentadas por políticos e fazendeiros da Zona da Mata, que propunham seu 

prolongamento até a Várzea do Presídio (atual cidade de São Geraldo). No dia 28 de fevereiro 

de 1880, foram inauguradas as estações do Presídio (Visconde do Rio Branco) e da Várzea. 

Peter Blasenheim apresenta uma análise sobre a instalação das estradas de ferro na 

província de Minas Gerais no século XIX, onde identifica as principais justificativas dadas  

por fazendeiros e fazendeiros-políticos para a construção dos trilhos, visto que eles eram os 

maiores beneficiados nas regiões produtoras de café, principal economia na época, já que às 

ferrovias se atribuía o papel de desenvolvimento econômico. 

Para o autor, a expansão da economia cafeeira na sub-região de Minas Gerais estaria 

diretamente relacionada à implantação e ao crescimento das ferrovias, sendo esses dois 

aspectos intimamente relacionados. Por outro lado, Blasenheim revela que a perspectiva    dos 
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fazendeiros deu extrema importância à instalação das ferrovias na região, já que eles 

prometiam o desenvolvimento rápido sem a necessidade de grandes investimentos e visavam 

os lucros em curto prazo, não se preocupando com as questões trabalhistas dos envolvidos no 

processo e totalmente desinteressados com suas consequências ecológicas (BLASENHEIN, 

1996). 

A tese de Dilma Andrade de Paula nos mostra uma perspectiva diferente da de Peter 

Blasenheim, pois ela trabalha com o período de extinção dos ramais, revelando que o culto ao 

trem é estudado como um importante fator de ordem cultural, principalmente no interior, pois 

tal temática está impregnada na memória social que surge enquanto símbolo de uma época. A 

erradicação da ferrovia é lamentada, mas justificada pelas dificuldades permanentes devido à 

falta de investimentos e à ascendência das rodovias. 

Segundo a autora, a Estrada de Ferro Leopoldina era alvo de grandes preocupações do 

governo à época, interessado no desenvolvimento das rodovias no momento de desativação 

dos ramais, já que a política para os transportes no período fazia referências à criação de 

estradas que interligassem as regiões brasileiras, servindo, ainda, como meio de 

desenvolvimento do interior, motivos que justificavam a desinstalação de trilhos que não 

atendessem aos fatores econômicos estratégicos e revelando um caráter sociocultural deste 

processo, já que a elas estaria atribuída a característica de se tornarem antigas, representando 

um atraso para a modernidade. Neste cenário, as ferrovias foram vistas como uma forma de 

retrocesso econômico diante da necessidade de se promover a construção de rodovias e a 

melhoria daquelas que já existiam. 

Estes trabalhos sobre ferrovias servem para identificarmos as posições apresentadas 

pelas autoridades locais da cidade de Visconde do Rio Branco para a identificação e o 

tombamento de diferentes bens, pois o que as pessoas ligadas ao Conselho Consultivo 

Municipal almejavam era a necessidade de se preservar os patrimônios históricos e artísticos 

da cidade. 

A desativação do ramal da Estrada de Ferro Leopoldina que passa pela cidade de 

Visconde do Rio Branco ocorreu no ano de 1994, diante das dificuldades de manutenção e 

melhoramentos no transporte que, desde a década de 1950, já passava por um processo de 

desvalorização, em decorrência dos incentivos financeiros e ideológicos voltados à construção 

e reforma de rodovias que interligariam as diversas regiões do país e promoveriam o seu 

desenvolvimento econômico e social. Mesmo antes do processo de desinstalação, já havia  

sido realizado o tombamento da estação, juntamente com outros bens selecionados pelos 

membros do Conselho Consultivo Municipal, que organizaram uma lista de imóveis a   serem 
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tombados que faziam parte da construção da história do município, na tentativa de se 

representar a identidade da população rio-branquense. 

Segundo Mônica Barros de Lima Starling, em seu estudo sobre o papel dos conselhos 

municipais de patrimônio cultural em Minas Gerais, a criação da Lei Robin Hood, em 1995, 

resultou na participação mais ativa em políticas de patrimônio cultural em diversas cidades do 

Estado. Essa é uma lei estadual que determina a distribuição de recursos arrecadados pelo 

ICMS pertencentes aos municípios mineiros 
3
. Com isso, os recursos são passados para as 

cidades  de  forma  a  contribuírem  para  o  desenvolvimento  local,  sendo  a  composição  de 

patrimônios da cidade um dos fatores contados nessa distribuição (STARLING, 2009). 

O que a autora observa é que, antes mesmo da referida lei ser criada, 15 municípios 

mineiros já contavam com uma política ativa voltada à preservação do patrimônio, entre eles 

Visconde do Rio Branco. Antes mesmo da Lei Robin Hood, a cidade já havia criado seu 

conselho consultivo municipal e tombado os bens selecionados. 

 

Considerações finais 

Ao iniciarmos a pesquisa de Mestrado, nossa intenção é definir quais circunstâncias 

levaram os órgãos municipais à criação do Conselho Consultivo Municipal em 1991 e o 

posterior registro dos bens tombados a nível municipal. Além disso, procuramos compreender 

a representação exercida pela sociedade civil no processo de tombamento, analisando se os 

bens que foram selecionados na cidade estavam de acordo com o que a população local 

geralmente se identificava e fazia referência em relação à história de Visconde do Rio Branco, 

observando o viés democrático do processo de constituição do conselho e a efetiva 

participação da comunidade, revelando seu caráter participativo na formação de uma 

identidade rio-branquense. 

Essas são as questões que procuraremos esclarecer ao longo da nossa pesquisa no 

mestrado, juntamente com novas problematizações que poderão surgir durante o período de 

estudos. 
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Papo Firme: o saber histórico em perspectiva 

 
Renata Gabriela Lana1 

Ricardo Vicente da Cunha Júnior2
 

“A direta observação de si próprio não basta para 

se conhecer: necessitamos da história, pois o 

passado continua a fluir em mil ondas dentro de 

nós; e nós mesmos não somos senão o que a cada 

instante percebemos desse fluir.“ 

Nietzsche 

 

 

Resumo: 

 
O trabalho que segue, busca narrar à experiência no âmbito do projeto Papo Firme 

a partir da construção saber histórico que se desenvolve no interior deste. Papo Firme 

trata-se de um projeto social criado por ex-alunos da rede estadual de ensino da cidade de 

Juiz de Fora. Criado no inicio do ano corrente (2016), o Papo Firme contava somente  

com uma escola parceira e dois mediadores,e hoje esses números cresceram para quatro 

escolas e seis mediadores e algumas solicitações de entrada de escolas e membros em 

andamento. São escolhidos pelos jovens a cada mês, já que nossos encontros são mensais, 

temas que eles querem discutir, na grande maioria são assuntos que estão em voga em 

nossa sociedade e/ou temas corriqueiros em avaliações como o Programa de Ingresso 

Seletivo Misto (PISM) da Universidade de Juiz de Fora e também do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) além de outras. O objetivo do trabalho é narrar à possibilidade de 

constituição do saber histórico a partir da organização do projeto, identificando, assim, a 

construção do conhecimento histórico atrelado à realidade desses alunos,  que  se 

evidencia na escolha do tema e em suas narrativas. Em um primeiro momentos do nosso 

trabalho exploraremos a organização e historicidade do nosso projeto, em seguida 

buscaremos expor e exemplificar ao nosso leitor quando e como trabalhamos com o 

conhecimento histórico. Na sequencia uma discussão sobre os impactos sociais que essa 

construção provoca na formação cidadã do jovem, refletindo sobre o papel da instituição 

escolar  como  fundamental na  formação cidadã, e para  finalizar  nossas    considerações 
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finais, buscando trazer o que defendemos como sentido do ensino histórico, bem como as 

potencialidades e limites desse ensino no âmbito do projeto Papo Firme. 

 

 

 

Introdução 

 
O trabalho que segue vem narrar à experiência no interior do projeto social Papo 

Firme. O projeto consiste em rodas de conversa com os alunos de escolas da cidade,  

sendo hoje quatro escolas da rede estadual de ensino. O projeto é desenvolvido de forma 

voluntária e conta com o trabalho de mediação das rodas de conversa com seis 

voluntários, todos estes sendo estudantes do ensino superior em diferentes áreas do 

conhecimento. 

Para nosso leitor, organizamos nosso texto de forma que possamos narrar nossa 

experiência, refletindo como situamos a construção do saber histórico em nosso projeto. 

Para tal iniciaremos nosso texto trazendo um pouco sobre nós, o Papo Firme, como e por 

que surge. Em seguida traremos uma discussão sobre a experiência, que a nosso ver, é de 

caráter fundamental no desenvolvimento de nosso trabalho. Logo mostraremos como 

situamos o ensino de história nas nossas rodas de conversa, considerando o espaço de 

experiência dos alunos envolvidos na construção desse conhecimento. 

E para finalizar nosso movimento, traremos uma breve conclusão, que não busca 

trazer qualquer conclusão propriamente dita, no sentido de apresentar resultados,  mas 

sim, problematizar o ensino de história e o processo de formação dos alunos e também  

dos mediadores dentro do projeto. 

 

 

 

Quem somos, o que fazemos e de onde viemos? 

 
O Papo Firme surgiu como ideia de dois ex-alunos da Escola Estadual Maria  

Ilydia Resende de Andrade (MIRA), localizada no bairro Furtado de Menezes, bairro que 

possui altos índices de criminalidade. Trazemos essa informação já no início para deixar 

claro o que consideramos dentro do projeto, o espaço que nossos alunos estão localizados 

não pode ser desconsiderados, por isso, o espaço de experiência ser tão importante para 

nós. Além do mais, nossa intenção é demonstrar que os bairros que, por vezes, são 

ignorados por serem periféricos e criam no imaginário geral uma imagem distorcida do 
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que realmente é e, mais que isso, como a escola é rotulada a partir desse lugar que está 

situada. 

O projeto tem como ponto importante em seu nascimento em um convite da 

diretora da escola para que dois dos ex-alunos fossem contar um pouco para um grupo de 

alunos selecionados sobre a experiência no ensino superior, afim de motivá-los e 

esclarecer duvidas sobre o processo de ingresso nas universidades. O momento foi de 

grande sensibilidade e compartilhamento de experiências, o que motivou a criação do 

projeto. A ideia era formar rodas mensais de conversa em cada ano do ensino médio, para 

discutirmos temas correntes em provas como ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) 

e PISM (Programa de Ingresso Seletivo Misto UFJF). Os temas seriam sempre propostos 

pelos estudantes e discutidos de forma que todos dessem suas opiniões, expusessem os 

pontos de vista e esclarecessem suas dúvidas. 

Após o primeiro mês os temas se tornaram menos propostos em detrimento dos 

exames citados e mais próximos das vivencias individuais e/ou em grupo dos estudantes, 

ou seja, não mais temas de prova presos em abstração e com objetivos de saber, e sim, 

falar de tudo aquilo que permeia a realidade vivenciada pelos estudantes, com isso, 

discutir os temas de forma que a experiência deles seja considerada. Além de uma 

mudança no objetivo central, não mais preparar para prova e sim nos formar enquanto 

cidadãos, o projeto ganhou visibilidade, sendo convidado a realizar as rodas de conversa 

em diferentes escolas e em diferentes turmas. Convites feitos por ex-professores dos 

mediadores, diretores, professores e alunos que conheciam o projeto pelas redes sociais, 

por conversa com outro amigo, resultado: Papo Firme ocorre hoje em quatro escolas da 

rede estadual, um total de quatorze turmas e seis mediadores de conversa. Número que 

cresce a cada dia. 

Vale ressaltar a organização das todas de conversas. Na maioria das vezes buscamos ir para 

outros lugares da escola que não sejam as salas de aula, ou mesmo quando ficamos em sala, sempre 

buscamos nos organizar em roda, para que não o espaço da sala de aula seja rompido. Quando isso 

ocorre é rompido o espaço canônico de conhecimento vertical no qual o aluno é passivo na 

sua relação com o docente. Porque nessa disposição os estudantes acabam por ter mais 

liberdade de falar, pois á nosso ver a disposição do espaço convencional cria uma forma 

de inibição, tendo em vista que o aluno sentado se dirigindo ao professor, em pé, á frente 

da sala, confere á a ele um lugar de  dono  do  saber,  da  razão.  Por  isso  nos  colocamos  

em  roda  e  nos  denominamos 
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mediadores, para que os estudantes compreendam o espaço de protagonismo e autonomia 

que possuem. 

Nesse primeiro semestre de existência os alunos demonstraram grande interesse 

pelo projeto, sempre participando das rodas e promovendo diferentes discussões e ações. 

Ações essas que buscam empoderar os alunos e tornar os temas discutidos em ações de 

conscientização para além das nossas rodas. Exemplo disso foi o ensaio fotográfico 

realizado pelas alunas sob o título de “Moça não tire seu batom”. No ensaio as alunas se 

prepararam e tiveram como referencia o clipe Survivor interpretado por Clarice Falcão, 

logo foi divulgado na página do projeto em uma das redes sociais, tendo as devidas 

autorizações dos responsáveis pelo uso das imagens. O objetivo era levar divulgar o 

empoderamento das alunas e levar o tema da roda de conversa, neste caso o Feminismo, 

para o maior número de pessoas possível de alcançar. 

Vale ressaltar que as rodas de conversa são realizadas por mediadores de 

diferentes áreas e cada um busca levar um pouco do seu conhecimento, muitas vezes 

atrelado a sua área de saber, para os papos, mas, sempre considerando o protagonismo 

dos estudantes. O que realizamos então possui caráter interdisciplinar na construção dos 

saberes que permeiam nossas conversas, por esse motivo, trazemos aqui como o saber 

histórico surge e se encontra no interior do projeto. 

 

 

 

Experiência 

 

 

 
Saber Histórico em perspectiva 

 
Como já sinalizamos a construção de um saber histórico aqui se dá pela 

observação dos autores, que imersos no projeto e futuros professores e historiadores, 

partem de um lugar para olhar o que consideramos como saber histórico. Isso significa 

que o Papo Firme não é um projeto de pesquisa em que aplicamos teorias e o esvaziamos 

de sentido a cada teste piloto. Nosso olhar teórico nasce a partir de nossa prática no 

interior do projeto, que vai se reformulando e mudando a partir das necessidades das 

escolas e principalmente dos alunos, vistos aqui como protagonista do projeto. 
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Mas colocar aqui em perspectiva o saber histórico dentro do Papo Firme implica 

considerar o que chamamos de um saber histórico. Para nós a história não se constitui 

enquanto disciplina que analisa o passado enquanto algo curioso, mas sim, aquilo que faz 

sentido e que narra o que buscamos. Tal movimento é o que aparece na obra de Bloch, 

Introdução á História, e que marca o movimento dos Analles, do qual Bloch é um dos 

percursores, ou seja, as fontes são mudas e apresentam respostam a partir de nossas 

indagações. Indagações essas que advém das dúvidas e questionamentos do tempo em  

que se está imerso, com isso não é olhar somente o passado, mas olhar com a 

problemática que se propõe no tempo presente. 

Dessa forma consideramos um saber que se constrói exatamente quando uma 

narrativa histórica dá conta de acessar a experiência do aluno, pois só assim, a história  

não se perde e se esgota nela mesma enquanto um saber abstrato. Portanto, o que 

chamamos de saber histórico aqui é uma construção que considera o social. Dessa forma 

saímos das masmorras da academia, como nos disse Certeau, e fazer a história assumir 

um lugar social. Nesse movimento nós também nos formamos historiadores que não 

desconsideram, e nem podem, a realidade social do tempo presente, pois se o fizermos  

não será possível mediar um tema que diz da experiência do aluno, pois sua experiência  

se localiza no presente. Se tomarmos como objeto da história somente o passado, puro e 

simples, com uma excessiva narração de fatos e acontecimentos, não será possível 

dialogar com o aluno, e muito menos acessar o espaço de experiência que o mesmo nos 

leva a refletir. Portanto, para localizarmos a história no Papo Firme é preciso refletir 

sobre o que consideramos ser a história. E quando invocamos Bloch aqui não podemos 

ignorar a história como a ciência do homem no tempo. 

 

Nesse movimento, refletimos sobre problemáticas do tempo presente, com isso 

olhamos a História como algo mais prático e que é capaz de orientar e não curiosidade 

e/ou uma abstração. É necessário ter consciência da história como um saber que orienta 

como nos alerta Rusen: 

 
“Na medida em que são conscientes de que o saber histórico tem, e até que ponto uma função 

de orientação cultural na vida de sua sociedade e que o comprimento dessa função é em si 

mesmo um exercício do trabalho histórico cientifico profissional (facilitado por meios da 

heurística da investigação), esta não pode deixá-los indiferentes sobre qual aplicação se faz 

dos conhecimentos históricos nos livros didáticos de história.” (RÜSEN, 2010). 
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Nesse movimento estamos considerando que formamos alunos para serem 

cidadãos e, portanto, dento do Papo Firme a história não é tema central das rodas, mas é á 

todo momento evocada pois possibilitamos ao alunos 

a ampliação do conhecimento, das capacidades e das atitudes de autonomia dos estudantes, 

como manusear livros, revistas e jornais; localizar informações, estabelecer relações entre  

elas e compará-las; familiarizar-se e desenvolver domínios lingüísticos; identificar idéias dos 

autores, perceber contradições e complementaridade entre elas; trocar e socializar opiniões e 

informações; selecionar e decidir; observar e identificar informações em imagens, textos, 

mapas, gráficos, objetos e paisagens (BRASIL, 1998). 

 

O que esse trecho dos Parâmetros Curriculares Nacional demonstra que o que 

fazemos não é extraordinário em termo de pensar a história, mas simplesmente o que 

realmente deveria ser considerado em sala de aula em uma aula de história. Não que nos 

guiamos pelos guias e por manuais, pois como já deixamos claro, o Papo Firme não é 

mais uma aula, pelo menos não convencional e no estilo tradicional. Mas trazemos esse 

trecho para demonstrar que é possível sim fazer e dar uma aula de história diferente 

daquela que é copiar o livro didático e decorar datas. 

 

 

 

E retomo a citação de Nietzsche no ininio desse texto. Não basta olharmos para 

nós hoje, para o presente e compreendermos quem somos. O passado nos percorre em 

todos os momentos. Somos sujeitos históricos imersos no tempo, sempre em constantes 

mudanças, e em cada momento somos um, mas somos aquilo que o tempo construiu, 

somo históricos, somos “cada instante percebemos desse fluir”. Essa forma de olhar a 

história é fundamental para compreender o que esses dois jovens historiadores estão 

tomando como referencia para a construção de um conhecimento histórico no interior de 

um projeto social. 

Experiência e Construção 

 
A historiadora Sandra Pesavento escreve um texto intitulado “Sensibilidades no 

Tempo, Tempo das Sensibilidades” no qual escreve: 

As Sensibilidades corresponderiam a este núcleo primário de percepção e tradução da 

experiência humana que se encontra no âmago da construção de um imaginário social. O 
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conhecimento sensível opera como uma forma de reconhecimento e tradução da  realidade 

que brota não do racional ou das construções mentais mais elaboradas, mas dos sentidos, que 

vêm do íntimo de cada individuo. (Pesavento, 2004) 

 

Sendo assim, temos nesse trecho de seu texto a notável junção entre experiência e 

a construção de conhecimento. Um conhecimento adquirido e problematizado através das 

experiências pessoais de cada indivíduo. A desconstrução de preconceitos e certos 

paradigmas afim da formação daquele aluno enquanto um ser social, se dá pelo seu 

próprio relato conjuntamente com relatos de outros, pois o coletivo evidencia idéias, 

preceitos, percepções assim como os quebra. 

Como nos diz Sandra Pesavento, a partir da experiência e do mundo aprendemos a 

compreender e traduzir nossas emoções. O Projeto Papo Firme visa um espaço no qual o 

eu e o outro se conheçam e se compreendam, entendam que há lugar para o outro. 

Assim como o Historiador Jorge Larrosa, o Papo Firme também prefere pensar a 

Educação com a combinação experiência\sentido. 

Conclusão 

 
Tarefa complicada é concluir nosso trabalho, afinal, buscamos narrar aqui nossa 

experiência a partir daquilo que consideramos relevante no interior da disciplina  

histórico. Mas é possível concluir que o Papo Firme vem sendo um projeto que 

potencializa a construção de um conhecimento histórico em diálogo constante com a 

experiência de cada um dos estudantes. Consideramos aqui a história como a ciência que  

é capaz de educar, educar para a sensibilidade histórica. Sensibilidade essa que confere 

autonomia ao estudante. Sensibilidade que torna mais leve e compreensível o 

conhecimento histórico. Sensibilidade que confere ao nosso ofício um deve social. Além 

de potencializar a formação dos alunos, também é inegável a imensa contribuição do 

projeto na formação dos mediadores, e de forma mais especifica, dos autores que lhe 

escreve que possuem como pretensão exercer a tarefa docente. Quando refletimos sobre, 

o que Bloch chamou de o “Ofício do Historiador” notamos que a dimensão do educar é 

marcante e fundamental, e essa perspectiva de história e de educar que refletimos no 

interior do Papo Firme. 
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A DIALÉTICA DO TRABUCO: TIROS E MORTE NO SENADO 
 

Ronaldo Passos
1
 

 

RESUMO 

 
O presente artigo visa analisar a relação de contenda entre a elite política alagoana, 

causadora do episódio em que um senador foi assassinado por um de seus pares no 

plenário da Casa. Os caminhos que levaram ao incidente, a rivalidade dessa  elite 

política e os desdobramentos punitivos sobre o caso também serão apresentados. Na 

elaboração desta pesquisa foi utilizada parte da literatura produzida acerca dessas 

figuras, documentos oficiais e parte das reportagens dos jornais O Estado de São Paulo, 

Jornal do Brasil e O Globo sobre o evento estudado. 

Palavras-chave: Política; Imprensa; Senado Federal; Alagoas; Arnon de Mello. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O artigo que o leitor tem em mãos parece uma novela policial. Pena que não 

seja. Parece também uma novela política. Pena que também não seja. É, sim, uma 

história política e uma história policial. Mas não é novela, não é ficção. É a dura e triste 

realidade a que foi reduzido o estado de Alagoas na transição das décadas de 1950 para 

1960: a política transformada em noticiário policial. Uma situação, aliás, de que o país 

não mais conseguiu emergir. 

Por isso mesmo, não se trata de uma peça de arqueologia histórico-literária,  

que revisita idos de um passado que já parece distante. Trata-se de uma espécie de 

dissecação das entranhas de um sistema de poder familiar apodrecido ao ponto 

inimaginável. No qual a ação de duas famílias, numa “nova roupagem” do cangaço, 

acabou envolvendo funcionários públicos, Instituições e particulares. Num quadro de 

corrupção, exploração de prestigio, usurpação de função, dolo e assassinato, com total 

desapreço aos princípios que regem a administração pública. Entrelaçado a isso, 

veremos como se deu a apropriação da mídia, entendendo sua representação como uma 

versão noticiada dos fatos. 

Pois muito bem. Apesar de uma lista de crimes cometidos por essas famílias, o 

leitor verificará que ninguém foi condenado em última instância. Ao contrário, foram 

novamente conduzidos aos seus cargos. Mas não é o Brasil de ontem que está retratado 

neste trabalho. É um Brasil ainda muito presente. É óbvio que a delinquência política no 

país não começou no tempo aqui abordado e, tampouco, em Alagoas. Contudo, o artigo 

deixa claro que, nesse período, ela ganhou uma dimensão e um alcance extraordinários. 

Como demonstrarei, a ideia de um espaço social de agentes, posições e 

relações,  constitutivas  de  distinções  e  visões  de  mundo  próprias,  caberá  ao    leitor 
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concluir, após a leitura, se o tempo do verbo é adequado ou se seria melhor usar o 

presente. 

2. FAROESTE CABOCLO: A HISTÓRIA DE ÓDIO EM “ALAGÓES” 

 
Nas décadas de 1950 e 1960, o Brasil vivia tempos de atribulação política: 

Getúlio Vargas havia cometido suicídio em 1954; Juscelino Kubitschek tomava posse 

em 1956 depois de um “golpe preventivo” e, em 1958, iniciava a construção de Brasília; 

já em 1961, Jânio quadros renunciava e o vice João Goulart, de forma dificil, assumiu a 

presidência do país. Como se essa agitada alternância não fosse o bastante, aos 31 de 

março de 1964, golpistas civis e militares tomariam o poder – ficando nele por 21 anos. 

Todo esse processo político na esfera federal é suficientemente investigado  

pelo meio acadêmico. Contudo, nota-se certo grau de irrelevância à elite política dita 

“regional”. Em específico a exercida pela elite política do nordeste brasileiro, tão rica 

em histórias e anedotas – que as vezes beiram o folclore. Umas dessas histórias vêm a 

ser a da rivalidade, de caráter surreal, dos Góis Monteiro com os Mello. 

 
Nas últimas décadas, os estudos sociológicos sobre elites políticas e culturais 
deram constantes contribuições à disciplina histórica, por um lado por 

influência dos trabalhos de Pierre Bourdieu [...] e, por outro, pelas 
explicações diacrônicas dos processos de mobilizações sociais contidas nas 

obras de Charles Tilly e Sidney Tarrow. Ambas as perspectivas têm em 

comum a percepção do objeto sociológico como produto histórico, embora 
com objetivos distintos. Enquanto os trabalhos de Bourdieu e de seu grupo 

demonstraram a resistência histórica de certas estruturas sociais como longos 

processos de dominação, Charles Tilly e Sidney Tarrow preocuparam-se com 

as possibilidades de mobilização social em períodos de crises sociais.
2

 

 

Já segundo José Murilo de Carvalho
3
, “uma das vantagens das abordagens 

clássicas do fenômeno das elites políticas é a vinculação que fazem entre elite e 

dinâmica social”. Carvalho aponta dois métodos para se analisar as elites: o primeiro 

seria de “posição”, identificando a elite nas posições formais do poder, abrangendo 

cargos eletivos e burocráticos do Estado e das organizações profissionais e econômicas; 

o segundo consistiria na “decisão”, expondo a elite aos grupos e as pessoas que exercem 

o “poder real”, mais que institucional-formal, na esfera social, podendo a raiz desse 

poder ser de caráter diverso da estatal, sendo então de natureza econômica e 

sociocultural. Por esses aspectos, a linha adotada nessa pesquisa se localiza em articular 

ambos os métodos definidos por Carvalho. 

Silvestre Péricles de Góis Monteiro (PSD-AL) foi o maior e mais violento 

inimigo de Arnon Affonso de Farias Mello (UDN-AL). Desde o início dos anos 1950, 

quando um jovem e ambicioso, casado com uma filha do ex-ministro do Trabalho 

Lindolfo Collor, foi o único membro da oposição no estado a aceitar a missão, 

considerada suicida, de candidatar-se a governador na sucessão de Silvestre, 

enfrentando-o e à oligarquia da família Góis Monteiro, que representava. Silvestre não 

perdoou Arnon pela vitória ao governo, e fez de Alagoas um verdadeiro faroeste. 

 
 

2 
MONTEIRO, 2009, p. 26. 

3 
CARVALHO, 2007, p. 25. 
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[...] Arnon parece ter sido surpreendido com a própria vitória contra o temido 
ex-secretário do Interior e Segurança Luís Campos Teixeira, acusado de 
comandar o esquema de violência do patrono de sua candidatura, Silvestre 
Péricles, e de ordenar, entre outros, o assassinato da mãe e do pai do ex- 
deputado Oseas Cardoso Paes (que o mataria depois, para vingar os pais 
brutalizados). Um indício [...] foi sua candidatura simultânea a deputado 

federal, Conforme autorizava a legislação da época.
4
 

 

A história de Silvestre Péricles mais se parece um folhetim e ilustra bem o 

procedimento que se adotava na política regional nordestina, em especial, em Alagoas. 

Populista como nenhum outro político do estado conseguiu ser até então, foi governador 

(1947-51), contando com a proteção do irmão, o general Pedro Aurélio, ministro da 

Guerra no governo Vargas (1934-45). Sua linguagem grosseira e a postura autoritária 

conflitavam  com  a  formação  intelectual  superior,  era  advogado  e  engenheiro.      O 

domínio dos Góis Monteiro fez, nesse período, Alagoas virar “Alagóes”.
5

 

 
Seus métodos poucos usuais e frequentemente demagógicos, na  
administração pública, merecia a aprovação do eleitorado mais simples e 
menos esclarecido, que ele chamava de “poeirinha de ouro”. Era capaz dos 
gestos mais baixos, que levavam seus admiradores ao delírio e os adversários 

à perplexidade.
6
 

 

Já Arnon de Mello, era advogado, jornalista, escritor e empresário. Arnon 

governou Alagoas de 1951 a 1956, estado pelo qual também exerceu o mandato de 

senador, de 1963 a 1981. Em sua última passagem com senador (biônico
7
) fundou a 

Organização Arnon de Mello. “Deste grupo de comunicação de Alagoas faziam parte, 

quando Fernando Collor
8 

foi seu superintendente, um jornal, uma emissora de televisão, 

três emissoras de rádio e uma gráfica”. Arnon de Mello também manteve negócios em 

sociedade com Roberto Marinho, dono e fundador das Organizações Globo.
9
 

Arnon utilizou na campanha para governador instrumentos de comunicação até 

então inéditos: “Fez muito sucesso, por exemplo, uma revista em quadrinhos, elaborada 

com esmero incomum para a época, que contava a sua vida, explicava as propostas e 

atacava o atraso de ‘Alagóes’, alusão à violenta hegemonia da família Góis Monteiro no 

estado”.
10

 

O último ato de Silvestre como governador foi visitar a cadeia pública e 
garantir a soltura de todo preso que conseguisse defecar ao menos um quilo. 
Dezenas de criminosos foram soltos. E dezenas de quilos de fezes espalhadas 
pelas paredes, pelo piso e pelos móveis do Palácio do Martírios. Arnon e 
Leda, traumatizados com a sujeira e a fedentina, só se mudaram para o 

Palácio mais de um ano depois.
11

 

 

 
 

4  
SILVA, 1993, p. 126. 

5 
Silvestre chegou a ser ministro do Tribunal de Contas da União (1956-59). PINTO, 1992, p. 20-21. 

6  
SILVA, 1993, p. 137. 

7
Cargo de indicação por via indireta, usado entre as décadas de 1970 e 1980 (para saber mais: 

http://memoriasdaditadura.org.br/linha-do-tempo/senador-bionico/>. Acesso em 07 jul. 2016). 
8 
Um dos filhos de Arnon, Fernando Collor de Mello, veio a ser o 32º Presidente do Brasil (1990-92). 

9  
CONTI, 1999, p. 16-26. 

10  
SILVA, 1993, p. 127. 

11  
CONTI, 1999, p. 23. 

http://memoriasdaditadura.org.br/linha-do-tempo/senador-bionico/
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Ambos protagonizaram nos anos 1950 e 1960, uma história que se repetiu ao 

longo dos anos. A história do ódio pessoal que trespassa todas as disputas eleitorais, 

indissociando o poder político do poder econômico, como também o poder público do 

privado. Da violência como instrumento político, para conquistar ou manter o poder. 

Em Alagoas, como aliás em todo o Nordeste, exercitava-se naquela época uma dialética 

muito particular, a “dialética do trabuco”. O domínio pelo medo, pela força bruta, pelo 

uso de armas, pela garantia da impunidade. Essa rivalidade quase irracional entre 

Silvestre e Arnon fez sofrer ambas as famílias e também pessoas que nada tinham com a 

disputa. 

 

Quatro meses depois da posse [...] Campos Teixeira, foi assassinado [...], um 

coronel septuagenário sucumbiu às facadas de um soldado [...], o neto de um 

ex-governador tombou numa emboscada [...], um poderoso fazendeiro foi 

chacinado pelo delegado de polícia [...]. Deixando os culpados impunes, 

Arnon de Mello permitiu que o banditismo político campeasse. No governo 

de Silvestre Péricles houve 712 assassinatos políticos. No de Arnon, 861.
9
 

 

Arnon, no entanto, perderia para Silvestre, em 1958, a disputa para o Senado. 

Voltando a candidatar-se ao mesmo cargo em 1962, quando foi eleito. “Alagoas elegeu 

Arnon [...]. Mas não permitirei que ele use a tribuna do Senado para esparramar seu 

veneno. Falar aqui da tribuna do Senado, ele não vai falar”,
12  

disse Silvestre. 

Para o Jornal do Brasil, Arnon disse que tomaria posse a qualquer custo, “até 

com risco de vida”. “[...] compareceu à cerimônia de posse, no dia 1º de fevereiro de 

1963, para qual foram tomadas medidas excepcionais de segurança. Mas até dezembro 

não pisou mais no plenário”. Inconformado, Silvestre continuava a ameaçar Arnon de 

morte, prometendo consumar o assassinato se o adversário tivesse a “ousadia”  de 

ocupar a tribuna do Senado para fazer o discurso: “É um maricas. Não virá, porque não 

é  homem  para  enfrentar-me”,  disse  Silvestre  num  dos  inúmeros  discursos    contra 

Arnon.
13

 

 
Durante a primeira metade do seu mandato, os seus discursos se referiam ao 
Senhor Arnon de Mello por uma forma tão violenta e tão antiparlamentar que 
eu precisava censurar-lhe as expressões, conforme determinava o Regimento 
Interno. Ele não se conformava com isso. [...] Os fatos de que ele participou 
eram de tal forma incríveis, absurdos, cercados de uma violência sem nome, 
que hoje se pode dizer que seriam lendas, pois ninguém que não os haja 

conhecido neles acreditaria.
14

 

 

Para evitar o confronto, o presidente do Senado, Auro Soares de Moura 

Andrade (PSD-SP), despachou Arnon para integrar, como presidente, o Grupo 

Brasileiro da Associação Parlamentar Municipal, participando na Europa da LIIIª 

Conferência Interparlamentar Pró-Governo Mundial, sem explicar os reais motivos da 

designação. 

De volta da Europa, Arnon marcou a estreia no Senado para 4 de dezembro de 

1963. Moura Andrade fez o que pôde para garantir que Arnon frequentasse o plenário 

 
 

12  
PINTO, 1992, p. 24. 

13  
CONTI, 1999, p. 25. 

14 
ANDRADE, 1985, p. 155. 
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sem o risco de atentado. Pediu ajuda do senador Rui Palmeira, também de Alagoas: 

“Você conhece bem o temperamento dos dois e as manhas de cada um. Peço-lhe que se 

junte ao senador Gilberto Marinho, que, por ser oficial do Exército, conhece bem esses 

problemas de segurança. Tentem evitar uma tragédia”. Moura Andrade escreveria anos 

depois que temia a transformação do Senado em cenário “do mais despudorado 

cangaço”. 
15

 

 
3. PECADO CAPITAL: KAILARA, O SENADOR DO CAJU 

 
No dia 3 de dezembro, Moura Andrade estava envolvido, além de outras 

questões, na visita de despedida do senador José Kairala (PSD), do Acre – terminara a 

licença do titular, o general José Guiomard dos Santos (PSD).
16

 

Homem simples do interior, Kairala exerceu a interinidade com discrição. 

Tentava conquistar a simpatia dos colegas presenteando-os com produtos de sua terra, 

Brasiléia, “de facas do mato a cajus maduros e de bom tamanho, seus preferidos”: “Só 

um dá para fazer um copo de suco ou uma cajuada para quatro pessoas”, dizia ele aos 

senadores que presenteava com cestas de caju. E, na audiência que pediu ao presidente 

do Senado, explicou que somente retornaria ao Acre dali a dois dias. Ao final da 

conversa, humilde e desconhecendo os próprios direitos, perguntou: 

 
O senhor permitiria que eu viesse aqui amanhã? O senador José Guiomard 
não chegará a Brasília no dia 4, presidente, e o senhor sabe como são as 
coisas, a minha família não conheceu o Senado. Eu gostaria que minha mãe, 
minha mulher e o meu filho guardassem uma lembrança do tempo em que fui 

senador.
17

 

 

Informado de que tinha esse direito, com a ressalva de que não poderia votar 

nem discursar, Kairala fez um último pedido: “Senador, a minha família pode ficar na 

tribuna de honra? [...] É que o meu filho ganhou uma máquina Kodak dessas modernas, 

que já vem com flash, e quer tirar um retrato meu sentado no plenário”.
18

 

No fatídico 4 de dezembro, os senadores Rui Soares Palmeira
19  

(UDN-AL) e 

Gilberto Marinho (PSD-RJ), e mais o diretor-geral do Senado, Evandro Mendes Vianna, 

tomaram algumas providencias na tentativa de evitar o pior. Espalharam dezenas de 

seguranças à paisana em pontos estratégicos e determinaram a revista de todos os 

espectadores, além dos familiares e amigos dos senadores alagoanos. E para cada um 

dos litigantes, foram designados cinco agentes de segurança, armados e instruídos a 

impedir a consumação da ameaça de morte. Rui Palmeira fez um último apelo a 

Silvestre e Arnon para que não levassem armas ao Plenário. Arnon concordou, mas  sua 

 

15  
ibid, p. 156. 

16
GOOGLE       NEWS       PAPERS.       Jornal       do       Brasil       –       1963.       Disponível       em: 

<https://news.google.com/newspapers?nid=0qX8s2k1IRwC&dat=19631105&b_mode=2&hl=pt-BR>. 

Acesso em 14 jun. 2016. 
17 

ANDRADE, 1985, p. 157. 
18 

ibid., p. 157. 
19 

Pai dos também políticos alagoanos Vladimir e Guilherme Palmeira (BRASIL. Senado Federal. 

Biografia dos Senadores. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senadores/senadores_biografia>. 

Acesso em 14 jun. 2016). 
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esposa, Leda, rejeitou a ideia: “Não há dúvida de que aquele louco vai estar armado, à 

sua espera”.
20

 

Mulher de temperamento forte, acompanhou o marido levando um revólver 

calibre 38 na própria bolsa. Quando chegaram ao estacionamento subterrâneo do 

Senado, ao descer do carro, a arma caiu da bolsa, fazendo ecoar o barulho metálico no 

chão de cimento liso. Apesar do susto e embora carregada, a arma não disparou. Apenas 

provocou clima adicional de apreensão. Um amigo da família, José Barbosa de Oliveira, 

ajudou-a apanhar a arma, rápida e discretamente. Severamente instruídos nesse sentido, 

os agentes de segurança passaram a revistar todos em volta de Arnon, exceto ele próprio 

(!). Os guardas apreenderam um revólver que estava com o filho mais velho de Arnon, 

Leopoldo,  o  que  provocou  pequeno  e  providencial  tumulto,  graças  ao  qual    Leda 

conseguiu entrar no Senado com o revólver na bolsa.
21

 

De toda a família de Silvestre, apenas um genro, capitão do Exército, 

compareceu ao Senado, mesmo assim, desarmado. Silvestre não respondeu ao apelo do 

presidente do Senado e, ao chegar ao plenário, voltou a ameaçar o inimigo garantindo a 

um grupo de senadores à sua volta: “Vou encher de balas a boca de Arnon de Mello, 

assim que ele começar a falar”.
22  

João Agripino Filho (UDN-PB) cuja valentia  também 

era propagandeada em prosa e verso, resolveu ficar de olho em Silvestre, acomodando- 

se a seu lado. O senador, Juvenal Lino de Mattos (PSP-SP), foi à mesa diretora 

momentos antes de se iniciar a sessão para confidenciar à Moura Andrade o que ouviu 

de Silvestre.
23

 

Alheio a tudo, o suplente José Kairala entrou no plenário e se sentou na 

confortável poltrona azul que ocupou durante os poucos meses de seu mandato interino, 

no fundo, para que o filho, instalado com a mãe e a avó na tribuna de honra, registrasse 

o momento especial: “Mudou de lugar várias vezes, para melhorar o ângulo da 

fotografia, sem perceber o clima de tensão que se vivia a alguns metros dali, à frente”.
24

 

Arnon foi mantido numa antessala do plenário, porque Silvestre já estava 

instalado na sua poltrona, com ar desafiador. Presidindo a sessão e antes de autorizar o 

discurso de Arnon, Moura Andrade advertiu, segundo os registros da sessão: 

 

Primeiro orador inscrito é o senhor Senador Arnon de Mello. Antes de dar a 

palavra a Sua Excelência, a presidência precisa declarar que manterá a ordem 

e o respeito indispensáveis ao Senado, nos limites máximos de sua força. Que 

se, porventura, entre a assistência, ou nos corredores dessa Casa, alguém, 

perturbar a ordem, será posto imediatamente em custódia. Se, desatendidas as 

advertências da mesa e se houver qualquer delito, será imediatamente aberto 

inquérito e promovida a responsabilidade, inclusive com a lavratura de auto 

de  flagrante  indispensável  e  entrega  às  autoridades  competentes.   Senhor 
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Senador Arnon de Mello tem a palavra.
25

 

 

Eram 15 horas e cinco minutos quando, chamado a iniciar o discurso, Arnon 

optou pela provocação. Precisava mostrar que não tinha medo. Disse rápido como uma 

rajada de metralhadora: “Senhor presidente, permita Vossa Excelência que eu faça o 

meu discurso olhando na direção do senhor Silvestre Péricles de Góis Monteiro, que 

ameaçou de me matar hoje ao começar o meu discurso”.
23 

Silvestre levantou-se, com   o 

velho revólver calibre 45 à mão direita, braço caído para encobrir a arma por trás do 

corpo. Deu um passo à frente, em direção a Arnon, com o dedo indicador da mão 

esquerda em riste, e gritou colérico: “Crápula!”.
24

 

Ato contínuo, numa reação própria de autodefesa, Arnon, muito tenso, largou o 

discurso que pretendia ler e sacou a arma, rápido e tremulo. Ao apontar o revólver na 

direção do inimigo disparou duas vezes, cheio de ressentimento e medo. Os tiros foram 

tão rápidos que a gravação da sessão fez parecer que se tratou de apenas um disparo e  a 

vibração do eco correspondente. A perícia depois constataria que decorreram exatos três 

segundos entre o insulto de Silvestre e a reação de Arnon, à bala.
26

 

Pânico! Gritaria! As pessoas procuraram desesperadas as portas de saída. 

Senadores e taquigrafas se abaixaram, temendo bala perdida do tiroteio anunciado. Fez 

sentido os temores de Moura Andrade, àquela altura escondido sob a mesa diretora: o 

cangaço se instalara no Senado. No mesmo segundo que gritou “crápula!”, antevendo a 

reação de Arnon, “o alvo empunhou sua arma e jogou-se no chão, onde se rastejou para 

achar uma brecha através da qual pudesse atingir o autor dos disparos”.
27

 

O senador Agripino Filho, nordestino experiente, acompanhou os movimentos 

de Silvestre, que se arrastava pelo chão. Num gesto muito rápido, o valente paraibano 

colocou sua mão direita sobre o revólver. Silvestre, no entanto, apertou o gatilho e nesse 

instante o percursor, ou “cão”, da velha arma, em vez de deflagrar o tiro, acabou 

esmagando o dedo do senador Agripino Filho. Apesar da dor, ele ainda teve forças para 

tomar a arma de Silvestre. Enquanto isso, simultaneamente, Arnon, que era um homem 

forte, resistia à tentativa dos guardas de tomar-lhe o revólver. Durante a luta, apertou   o 

gatilho pela terceira vez, atingindo o teto do plenário.
25

 

“Guardas! Os guardas retirem do Plenário o senhor Senador Silvestre Péricles 

e solicito que também façam o mesmo com o senhor Senador Arnon de Mello”,
24  

bradou Auro Moura Andrade. Em seguida a sua fala, uma pausa e se ouve: “Quem está 

ferido? A Sessão está suspensa! A Sessão se converterá em Sessão secreta”. 
24

 

A pontaria de Arnon foi sofrível. Mirou em Silvestre e alcançou o senador 

Kairala na última fila de poltronas, bem à frente da tribuna de honra, “[...] um lugar que 

jamais havia ocupado. Experimentou várias posições e acabou escolhendo aquela, para 

que  o  filho  o  perpetuasse  em  fotografia”.
28  

Acabou  atingido  mortalmente  diante da 
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família. Perante o ocorrido, Auro Moura Andrade encerrou a Sessão: 
 

Lamentavelmente tenho a comunicar ao senhores senadores que há um 

Senador ferido. O senhor Senador José Kairala. A Sessão estará suspensa e a 

Presidência irá tomar conhecimento e a extensão do ferimento recebido por 

aquele Senador e, em seguida, a Sessão voltará a funcionar em caráter secreto 

para todas as providencias dispensáveis a repressão ao gravíssimo ato que 

acaba de se realizar nesse Plenário. 
24

 

 

 

 

4. AS ELITES DA JUSTIÇA: A IMPUNIDADE PARLAMENTAR 

 
Ferido no abdômen o Senador José Kairala chegou ao Hospital Distrital às 15 

horas e 45 minutos. Depois de cinco horas de cirurgia, Kairala faleceu.
29

 

Arnon foi recolhido ao ministério da Aeronáutica. Cinco dias depois seria 

transferido, para a Base Aérea de Brasília. Silvestre havia sido levado ao gabinete do 

líder da maioria, Filinto Müller (PSD-MT). Lá o presidente do Senado deu voz de  

prisão a Silvestre e determinou que fosse recolhido ao ministério de Guerra. Logo 

mudaria de prisão, indo para o Quartel do Batalhão da Guarda Presidencial, no Setor 

Militar.
30

 

 
Silvestre deu uma gargalhada selvagem. Sua fisionomia se decompôs 
completamente. Olhou-me com olhos vermelhos, injetados de sangue, e  
disse: “Não me mande para o Quartel do Exército, pois de lá saio assim que 
chegue, e volto para matá-lo”. Silvestre saiu, lavado pelos guardas do  
Senado. Foi deblaterando, ria novamente: “assim que voltar mato o Auro, 

antes de Arnon”.
31

 

 

Em 2015, o senador Delcídio Amaral, do Mato Grosso (ex-líder do PT) foi o 

terceiro senador a ser preso no exercício do cargo no Brasil. Os primeiros foram 

justamente Silvestre Péricles e Arnon de Mello. Silvestre ficou pouco mais de um mês 

detido, enquanto que a prisão de Arnon foi mais longa, chegando a quase sete meses.
32

 

No âmbito jornalístico, a análise percebeu que o Jornal do Brasil lançou mão  

de uma série de mecanismos destinados a espetacularizar o caso, manchetes e fotos na 

capa, por exemplo. Mas não teve concorrência de jornal algum à altura de O Estado de 

São Paulo, que lançou na capa do dia seguinte ao tiroteio uma série de fotografias do 

episódio. O fotojornalista Efraim Frajmund registrou toda aquela sequência e sua foto  

do momento fatal recebeu o Prêmo Esso de Melhor Fotografia, em 1964.
33
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Já em O Globo, Roberto Marinho, dono do jornal, além de amigo e sócio de 

Arnon de Mello, retratou o tiroteio colocando Arnon como vítima. Discorre o editorial, 

na primeira página assinado por Roberto Marinho – um dia após o assassinato de 

Kairala: 

 
A democracia, apesar de ser o melhor dos regimes políticos, dá margem, 
quando o eleitorado se deixa enganar ou não é bastante esclarecido, a que o 
povo de um só estado – como é o caso – coloque na mesma casa legislativa 
um primário violento, como o Sr. Silvestre Péricles, e um intelectual, como o 
Sr. Arnon de Mello, reunindo-os no mesmo triste episódio, embora sejam  

eles tão diferentes pelo temperamento, pela cultura e pela educação.
34

 

 

Tais técnicas de comunicação são comuns se tratando de política. São nuanças 

editoriais caras ao jornalismo e à sociedade livre e são, sobretudo, usadas em momentos 

decisivos, como em eleições ou em crises políticas. Mas no meio jornalismo surge, 

também, o espectro da censura (até mesmo em tempos de democracia): 

 

Fernando Collor, quando exercia o mandato de deputado federal [...]  

comprou briga inglória com o Jornal do Congresso Nacional, porque seu 

editor Sílvio Leite, decidiu publicar reportagem a respeito das dificuldades 

que se encontravam a viúva do senador Kairala, pobre e na miséria. Collor 

achou que o jornal escolheu um texto distorcido sobre o episódio e mandou 

seu chefe de gabinete na ocasião, o advogado Cláudio Vieira, promover ação 

penal contra o jornalista. Como deputado até pressionou as mesas da Câmara 

dos Deputados e do Senado para que o veículo fosse desautorizado a utilizar  
o nome “Congresso Nacional”.

35
 

 

Ambos os “coronéis” enfrentaram longo inquérito.
36 

Num julgamento de 

contornos muito mais políticos do que jurídicos, os dois foram absolvidos e declarados, 

“por unanimidade”, inocentes (!) pelo Tribunal do Júri de Brasília. Um ano depois do 

crime, voltariam ao Senado. Durante anos conviveram no mesmo plenário e cruzaram- 

se nos corredores. Só não se falavam. Jamais um voltaria a atentar contra a vida do 

outro.
37

 

À família Kairala restou o consolo de uma pensão miserável, “que obrigou a 

viúva a trabalhar até como lavadeira, para promover o sustento da família”
38

. No velório 

de Kairala, no Salão Negro do Senado, compareceu inclusive o Presidente da República, 

João Goulart (PTB). “[...] O filho de Kairala se sentou na escadaria e lá ficou o tempo 

todo observando o corpo de seu pai, inerte [...]. A viúva, com a voz embargada, só  

disse: ‘Ele nem tinha tirado a fotografia’”.
39

 

O acontecimento foi alvo de matérias do Jornal do Brasil por apenas quatro 

dias. Do dia seguinte ao tiroteio, 5 de dezembro, até o início do demorado processo dos 

senadores, aos 8 de dezembro. Vindo apenas a relatar em nota a absolvição dos políticos 

34
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quase um ano depois. Enquanto que O Estado de São Paulo acompanhou de forma mais 

incisiva e pontual o caso – bem como, sempre que possível, o menciona em meio ao 

jornal ou em sua página na internet (como ocorreu ante a prisão de Delcidio Amaral em 

2015).
40 

Para entender isso podemos considerar alguns fatos: a crise do governo João 

Goulart,  que  já  estampava  a  capa  dos  jornais  antes  do  “duelo”,  e  que   continuou 

sistematicamente até a queda de Goulart em 1964; a própria demora do processo, que se 

arrastou por quase um ano; a influência e a amizade de Arnon de Mello com Manoel 

Francisco do Nascimento Brito, dono do Jornal do Brasil; a não ligação de O Estado de 

São Paulo, na figura do dono Ruy Mesquita, com ambos os políticos e, num segundo 

momento, a repulsa da administração posterior (desde o início dos anos 1990) à figura 

de Fernando Collor. 
41

 

 
CONSIDEREAÇÕES FINAIS 

 
Neste trabalho, tentamos esboçar aquilo que parece mais fazer falta à produção 

acadêmica: um quadro inteligível que articule os fatores apontados pela literatura – ou 

por ela às vezes subestimados – acerca do regionalismo. Permeado a isso, alocamos a 

conduta de certa elite política e seu trato na mídia impressa. 

 
A história da imprensa escrita carrega assim de saída o handicap de um 
desequilíbrio da documentação: de um lado a massa imensa de papel  
impresso e, em contraste, uma mediocridade geral dos arquivos de empresas 
que permitiriam descrever a instituição do jornal, suas finanças, seus métodos 

de recrutamento, suas ligações cotidianas com os diferentes poderes.
42

 

 

Vários dos mecanismos aplicados pelos jornais, na emissão de seus valores, 

ficam camuflados à maior parte da população, sendo reapresentados em diferentes 

momentos e processos. Concordamos que a cada “ação política”, de qualquer gênero, 

mais pessoas se inteiram do processo, mas acreditamos igualmente que se trata ainda de 

uma minoria. De uma maneira geral, ainda é de escassa percepção a real função da  

mídia na ação política. Fato é que a ligação entre mídia e política se apresenta como 

complexa e qualquer tentativa de entendimento da política atual necessita da apreciação 

da onipresença de imagens, técnicas de marketing e pesquisas de opinião. Assim, como 

acerca dos grupos que dominam as várias dinâmicas e vieses da política e que se 

apropriam do Estado como bem privado seriam “sempre da elite”, ajudados muitas 

vezes pelo próprio Estado, que seria parcialmente, ou totalmente, responsável pela 

atuação da mesma. 

O caso de Arnon e Silvestre escapou do regionalismo e passou à esfera 

nacional. Pior, culminou no assassinato de um de seus pares, o qual nada tinha a ver  

com a “contenda” dos políticos rivais. Como foi antecipado ao leitor, o tempo do verbo 

usado no texto é adequado ou seria melhor usar o presente? Nossa política, como a 

família de Kairala, agoniza ainda hoje. O sistema político brasileiro é arcaico e  permite 
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a perpetuação do poder, isso demonstra a fragilidade de nossa democracia e comprova o 

quão frágeis são nossas instituições e quão importante seria ter tido – e se ter – um 

grande e amplo debate nacional para impedir que “atores” condicionem a política. 

A espetacularização momentânea do Jornal do Brasil sobre o caso durou o 

necessário. Os ínfimos quatro dias de notícias foram o suficiente para que a gestão do 

periódico percebesse que a crise política de Goulart era mais instigante e rentável que a 

disputa alagoana, respingada no Acre. O Globo tomou partido em favor de Arnon, isso 

por questões pessoais que se voltaram a tendencionalidade dos fatos. Enquanto que O 

Estado de São Paulo tentou ser o mais coeso, oferecendo ao seu leitor a versão mais 

plural do ocorrido e arrolando seus desdobramentos. Por fim, o processo do Tribunal do 

Júri de Brasília, onde Arnon e Silvestre foram absolvidos “por unanimidade”, 

configurou-se num descaminho de um processo que seguramente não honra nem 

dignifica a história política do Brasil. 
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Resumo: 

 
Este trabalho parte da análise de estudos relacionados à Era Vargas, especialmente no 

momento que, reportar ao Estado Novo (1937-1945), forja-se um período fortemente 

marcado por contradições. Este trabalho se institui como um possível exercício de 

análise acadêmica, buscando interpretar as ambiguidades do governo Vargas, a partir da 

charge publicada no O Cruzeiro d’O Estado de Minas. Nesse sentido, a problematização 

do fascismo atribuído ao Estado Varguista e a sua relação com outros governos, bem 

como o seu posicionamento na Segunda Guerra Mundial e, também, a possibilidade de 

sua conservação no governo, permeia nossa análise sobre suas estratégias 

governamentais e a utilização de sua figura como um produto de marketing político. 

 

 

Palavras-chave: Contradições. Ambiguidades. Estado Novo. Interpretação. 

 

 

 
Pensar sobre História provoca o decifrar de enigmas intrínsecos a um savoir- 

faire, que se vincula, inicialmente, à expressão cunhada por Cícero: historia magistra 

vitae. Essa postura é inexoravelmente vinculada a um ponto de vista histórico, que tem 

por base o método comparativo propugnado por Marc Bloch. Entendemos a comparação 

não como mera reprodução de fatos e acontecimentos históricos, mas como preceito 

metodológico que lança luzes sobre determinado objetivo de investigação, no nosso 

caso, o Estado Novo varguista, a partir da analogia com o nazi-fascismo europeu, as 
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relações diplomáticas com os Estados Unidos e a participação do PCB (Partido 

Comunista Brasileiro) no fim do seu governo. 

Entretanto, é com Koselleck (2006) que estabeleceremos nosso diálogo. Sob este 

pano de fundo metodológico, consideramos a história, não sob uma perspectiva 

utilitária, pedagógica ou exemplar, mas extraindo desse conhecimento científico o seu 

caráter pragmático. 

Koselleck (2006) adota a expressão Geschichte, tomada de empréstimo da escola 

alemã para designar que, 

Mesmo que não se possa aprender nada a partir da história, resta no 

fim uma certeza adquirida a partir da experiência, um ensinamento 

histórico, que pode tornar mais inteligentes e mais espertos aqueles 

que o conhecem [...] (KOSELLECK, 2006, p. 47) 

 

 
 

Retomando o conceito de Geschichte, sua constituição remonta à Revolução 

Francesa e seus ideários de ruptura, ou seja, a narrativa histórica (historie), até então 

vigente, se vê aperfeiçoada por uma nova maneira de se pensar a História. Koselleck a 

considera como ‘coletivo singular’, caracterizada pela conexão entre todas as histórias. 

Para o autor, essas histórias estão conectadas como eventos e processos  

interdependentes e interligados a um sentido histórico. 

Ao debruçar-nos sobre o estado-novismo e sua “simpatia” aos governos nazi- 

fascistas, convida-nos à reflexão sobre as características imanentes ao conceito supra- 

citado. Para tanto, é em Leandro Konder (1991) que nos ampararemos almejando 

descortinar contradições, ambiguidades e, por que não dizer, a indubitabilidade de seus 

objetivos governistas. 

Em tempos atuais, a polarização entre esquerda e direita vem se impondo 

deterministicamente, sem uma observação mais apurada do significado  desses 

conceitos. O recrudescimento de posturas conservadoras frente a uma acepção 

alicerçadas em uma pseudo-cientificidade em que as fobias, terminologia extraída de 

preceitos médicos, naturaliza as violências, não somente simbólicas ou virtuais, mas que 

expõe as mazelas de uma sociedade do terceiro milênio que ainda vivencia o ideal 

higienista proposto no século XIX. 
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A emergência de eventos que têm assolado a humanidade e encharcado as 

manchetes jornalísticas dão o tom da desarmonia social, contrariamente ao apregoado 

por Gilberto Freyre (1998). 

Dessa forma, a retórica fascista, tendo como um dos pilares o nacionalismo 

extremado, representa uma concepção necessariamente conservadora e doutrinária, com 

a finalidade suprema de conservar privilégios de determinados grupos sociais e 

legitimar o status quo vigente. 

Tomando tais preceitos como dimensões que embasam nosso olhar sobre o 

Governo Vargas, mais especificamente entre os anos de 1937 a 1945, que circunscreve  

o período do Estado Novo, adotamos a charge como meio para a tradução do 

paradoxalismo que caracterizou as pretensões de Vargas durante o período em questão. 

Entretanto, apesar de uma suposta dualidade perceptível na análise de suas ações no 

plano interno e externo, há uma lógica imanente às políticas por ele propostas e 

defendidas. 

Foi publicada, na Revista O Cruzeiro, revista semanal fundada por Assis 

Chateaubriand, também dono do Jornal O Estado de Minas, uma charge representativa 

das ambiguidades ou contradições presentes na política varguista. 

1 

Nada mais propício do que a utilização de uma fonte imagética para buscar 

aproximações interpretativas de um momento histórico em que a propagação da cultura 

da imagem foi o veículo utilizado por Vargas para o culto à sua personalidade. 

Adotando o conceito de imagem dialética de Walter Benjamin (2006), muito 

embora  a  construção  do  mesmo  tenha  sido  elaborada  tendo  em  vista  a  fotografia, 

1 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51433. 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=51433
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apropriamo-nos deste para a análise da imagem reproduzida anteriormente. Para 

esclarecermos o conceito benjaminiano de imagem dialética, respeitosamente citamos o 

próprio filósofo: 

O índice histórico das imagens diz, pois, não apenas que elas 

pertencem a uma determinada época, mas, sobretudo, que elas só se 

tornam legíveis numa determinada época. E atingir essa legibilidade 

constitui um determinado ponto crítico específico do movimento em 

seu interior. Todo o presente é determinado por aquelas imagens que 

lhe são sincrônicas: cada agora é o agora de uma determinada 

cognoscibilidade. Nele, a verdade está carregada de tempo até o ponto 

de explodir. (...) Não é que o passado lança sua luz sobre o presente ou 

que o presente lança luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo em 

que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma 

constelação. Em outras palavras: a imagem é a dialética na 

imobilidade. Pois, enquanto a relação do presente com o passado é 

puramente temporal, a do ocorrido com o agora é dialética – não de 

natureza temporal, mas imagética. Somente as imagens dialéticas são 

autenticamente históricas, isto é, imagens não arcaicas. A imagem  

lida, quer dizer, a imagem no agora da cognoscibilidade, carrega no 

mais alto grau a marca do momento crítico, perigoso, subjacente a  

toda leitura (BENJAMIN, Passagens, 2006, p.505) 

 

 
 

A imagem a que nos referimos é carregada de sentidos, e mais fundamental é a 

percepção dos tempos históricos que carrega. Tal imagem pretende indicar semelhanças 

sem, no entanto, simplificar-se ao mimetismo. 

A princípio, a comparação de Vargas entre Hitler, Roosevelt e Stálin, pode 

parecer controversa. No entanto, se levarmos em conta o ano em que foi publicada, 

podemos descortinar impressões significativas sobre o governo Vargas no período em 

relevo, ou seja, o Estado-Novo. 

Se, internamente, Getúlio Vargas se aproximava das ambições nazi-fascistas, 

mais especificamente a pretensão em se arquitetar um regime ditatorial que perdurasse 

por muito tempo, na política externa, a ofensiva aos países do Eixo aparentemente 

acobertaram as atrocidades cometidas em nome de um ideal nacionalista. 

Amparado pela Carta constitucional de 1937, apelidada pelos opositores a 

Vargas, de polaca, numa alusão ao líder do golpe militar de natureza fascista na Polônia, 

através da promoção de um projeto educacional e o recurso à propaganda, através do 

DIP  (Departamento  de  Imprensa  e  Propaganda),  Getúlio  pautou-se  por  um     ideal 
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nacionalista exacerbadamente apregoado, intolerante e xenófobo, nos moldes dos 

regimes totalitários europeus. 

Inquietante também observar que, assim como nas premissas nazi-fascistas o 

anseio em se constituir uma sociedade livre da “degradação racial” e objetivando à 

emergência de uma raça pura, a política social do Estado Novo adotou medidas 

represssoras antissemitas, impedindo a imigração de judeus sobreviventes das 

perseguições nazistas e anticomunistas. 

Sendo assim, torna-se irresistível estabelecer uma associação entre a harmonia 

racial freyreana, em que os conceitos de raça e classe indicam a tensão evidenciada no 

regime autoritário instituído durante a orquestração da estrutura social brasileira. 

Vale ressaltar que, a difusão de uma visão de Brasil, alicerçada na democracia 

racial, tornou-se hegemônica, justamente em função do processo de industrialização e 

urbanização, que intensifica-se a partir da década de 30 do século XX, e em que a 

população brasileira, caracterizada pela “contribuição” de portugueses, índios e negros 

(a hierarquização é sintomática), conviveria harmonicamente para a realização da 

riqueza nacional propugnada por Getúlio. 

No que diz respeito à comparação de Vargas a Franklin Delano Roosevelt, as 

relações estabelecidas entre a América Latina e os Estados Unidos no período foram 

pautas da “Política de Boa Vizinhança”, que perdurou de 1933 até 1945 e que teve 

reflexos na cooperação do Brasil com o país norte-americano após sua entrada na 

Segunda Guerra Mundial em 1941 e a quebra de relações diplomáticas com a Alemanha 

e Itália no período. 

Os Acordos de Washington foram tratados de cooperação econômica em que o 

Brasil fornece matérias-primas para os países aliados aos Estados Unidos, criando 

também empresas de controle estatal para gerenciar esses produtos, a exemplo da 

Companhia Vale do Rio Doce e do Banco da Amazônia. 

O “Cidadão Getúlio Delano Vargas” está inserido no contexto de tomada de 

decisões liberais para a saída da crise, assim como o presidente estadunidense propôs, 

com o New Deal. A conjuntura brasileira era favorável a esse tipo de acordo, com o 

crescimento, nesse momento dos investimentos estrangeiros (principalmente norte- 

americanos) para as indústrias e corporações estatais recém-formadas. 
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Em fins de 1941, o Partido Comunista Brasileiro (PCB) começou a rearticular 

projetos, entre eles, a proposta de união nacional em torno de Vargas. Com o início do 

processo de redemocratização em 1945, o PCB, juntamente com outras parcelas da 

população reforçou o movimento do “Queremismo”. Dada a situação insustentável na 

qual se encontrava o Estado Novo Getulista, com seu autoritarismo (GOMES, 2010) e a 

situação do Pós-Guerra, o lema “Queremos Getúlio” reivindicava o adiamento das 

eleições presidenciais previstas para dezembro daquele mesmo ano e a convocação de 

uma Assembleia Constituinte. 

Se as eleições fossem acontecer em 1945, exigia-se a candidatura de Vargas. O 

que não aconteceu. O presidente foi deposto e a presidência da República foi entregue 

para José Linhares, do Supremo Tribunal Federal. 

 

 

Considerações Finais 

 
Este artigo não tem a pretensão de apresentar algo inovador, mas abrir um 

espectro de potencialidades investigativas, caras ao ofício do historiador. Dessa forma, 

nos debruçamos na utilização da imagem para a realização de uma interpretação 

histórica. 

Descortinar o recrudescimento de posturas conservadoras e uma guinada à  

direita na posição política de Vargas, bem como sua aproximação com o governo 

estado-unidense e ainda suas relações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB) nos 

faz pensar nas características contraditórias e ambíguas de seu governo como forma de 

manobras para se manter no poder. 

No entanto, a análise minuciosa de suas posturas abre um leque de  

possibilidades interpretativas na qual uma das hipóteses, levantada por nós, gira  em 

torno da lógica de Vargas em relação às suas atitudes. A sua busca estava na 

permanência no poder, tanto que volta pelo voto popular em 1950. 

Percebe-se a pluralidade da figura de Vargas e a importância dos meios de 

comunicações - e seu controle durante o Estado Novo - para a difusão de suas medidas 

econômicas e principalmente políticas, que seriam um apoio fundamental para a 

estrutura política vista na sua eleição pelo voto popular em seu último governo (1951- 

1954). 
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POETA OU INCONFIDENTE? A REPRESENTAÇÃO DE TOMÁS 

ANTÔNIO GONZAGA NA OBRA DE HENRIQUE BERNARDELLI 
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Resumo: O quadro Sonho de Dirceu, de Henrique Bernardelli, pertencente ao acervo do 

Museu Mariano Procópio, retrata o inconfidente Tomás Antônio Gonzaga preso sonhando  

com a musa de seus poemas, a Marília de Dirceu. Esta pesquisa busca elucidar a história do 

real personagem, que mistura-se à sua produção literária de cunho romântico e satírico, bem 

como a história do pouco conhecido quadro e sua composição. 

Palavras-chave: Tomás Antônio Gonzaga, Marília de Dirceu, Henrique Bernardelli. 
 

 

Henrique Bernardelli. Sonho de Dirceu, sem data. Óleo sobre tela. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, Brasil 

 

 
A imagem: 

Um homem debruçado sobre uma mesa, onde também jaz uma candeia acesa e um 

caderno aberto. Um ambiente escuro, tão desolado quanto desolador, iluminado apenas por 
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uma visão bela, um sonho do homem que adormece. No devaneio, ele próprio está num 

cenário livre, um campo florido, reunido à uma mulher, talvez sua amada, a quem estava a 

recitar poesias do livro que tem no colo. 

Dentre as dezenas de telas expostas no Museu Mariano Procópio durante uma visita 

motivada pela disciplina Patrimônio Histórico II, esta cativou-nos os olhos de pronto, 

inelutavelmente. O mistério da cena, o ar obscuro pintalgado de esperança e nostalgia que  

dela emana, a imensidão de significados que prometia emergir da observação e análise de  

obra de tão reduzida metragem nos laçou o interesse com uma força que não conseguimos − 

nem, a bem da verdade, queríamos ou tentamos − acalmar. 

Quem era aquele homem? Por que estava preso? Por que era invadido por um sonho  

de esteio bucólico enquanto preso em real entorno tão distante disso? Quem era aquela mulher 

que co-protagonizava a cena, por meio da evasão sonhadora? Estas foram algumas das 

perguntas relativas ao que víamos pelas quais principiamos nossas buscas, perguntas as quais 

queríamos logo em primeiro instante responder. 

O título já nos deu importante indicação. “Sonho de Dirceu” nos remete à uma 

personagem conhecida de notável momento da literatura. Nos setecentos, o desejo de suavizar 

o exagero e a exorbitância das produções barrocas, a retomada de referências greco-romanas e 

dos valores do belo e do simples (estes últimos que perdurariam também em certa medida até 

o romantismo), junto à necessidade de cunhar uma forma de expressão que circulasse 

livremente, tratando dos mais variados assuntos, sem esbarrar na censura que cerceava a vida 

e as letras da colônia propiciaram a emergência do Arcadismo brasileiro. 

Nesta corrente literária, a poesia predominava sobre a prosa e as ideias eram 

transcritas ao papel com meticulosa métrica e esmerada rima, além de signos e simbologias 

vindouros de mitologia e narrativas da Antiguidade clássica que camuflavam tudo o que se 

queria dizer, e por vezes encobriam quem o dizia. É aqui que nos deparamos com “Dirceu”, 

masculino de Dirce − na mitologia grega, uma ninfa, fada sem asas, esposa de Lico e 

sacerdotisa do deus do vinho Dionísio, que por sua inveja e maus tratos à sobrinha do seu 

marido, foi atada a um touro e arrastada por ele até a morte, quando foi transformada em  

fonte. “Dirceu” é nomenclatura retomada por Tomás Antônio Gonzaga, um de nossos mais 

célebres árcades poetas-inconfidentes, para designar a si mesmo em suas obras. 

Encontramos, portanto, o Dirceu que sonha. Mas quem é ele? Quem é Gonzaga, o 

homem por trás do personagem? E sua musa, a mulher do sonho? Podemos descortinar sua 

identidade? 
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Filho de mãe portuguesa, de ascendência inglesa (que lhe deu sua complexão europeia 

tão pouco conhecida: ao que estudos recentes indicam, ele era tinha cabelos louros e olhos 

azuis), e de pai brasileiro, Tomás Antônio Gonzaga nasceu na cidade portuguesa do Porto em 

1744. Em razão de sua prematura orfandade, consumada ainda em seu primeiro ano de vida, 

ele se muda com o pai, magistrado, ao nordeste do Brasil, onde passa a maior parte de sua 

infância. Com os tempos juvenis acostando-se, retorna a Portugal para formar-se em Direito 

na prestigiada Universidade de Coimbra. Lá, tem contato com intelectuais e poetas que mais 

tarde virão a ser seus companheiros de Inconfidência, como Inácio José de Alvarenga Peixoto. 

A princípio, ele tem pretensão de formar-se como aluno e tornar-se professor, em cujo  

intento escreve sua tese “Tratado de Direito Natural”. Entretanto, a nomeação para juiz de 

fora da cidade de Beja, em Portugal, e mais tarde para o cargo de ouvidor-geral da comarca de 

Vila Rica, no Brasil, o levam definitivamente do magistério à magistratura, carreira à qual  ele 

então adere com ânimo e sem ressalvas. 

É essa sua nomeação ao Brasil que o leva a conhecer Maria Dorothea Joaquina de 

Seixas Brandão Mayrink, moça de 15 anos por quem se encanta, a quem passa a chamar 

“Marília”, a Marília de Dirceu, em suas liras. Filha de Baltazar João Mayrink, capitão do 

Regimento de Cavalaria Regular, ela tornou-se orfã (e assim, riquíssima) muito cedo. Foi 

deixada ao cuidado de tios e tias que, também muito ricos, objetavam que o ouvidor cortejasse 

a sobrinha pela disparidade de patrimônio e idade entre os dois: Gonzaga era bem menos 

abastado e bem mais velho que Maria Dorothea. 

Vencida a longa resistência da família dela, os dois se tornam noivos. Contudo, um 

outro empecilho impede que o casamento tome lugar em um desejado futuro próximo: está  

em vigor, na colônia, uma resolução de Carta Régia que proíbe que um representante da 

administração ou justiça da Coroa Portuguesa despose uma moça residente na mesma 

comarca em que ele exerça seu cargo − tudo para evitar que os detentores de poder no Brasil 

não criassem laços aqui e se atrelassem aos interesses locais, talvez contra a metrópole. Logo, 

Marília e Dirceu não poderiam se casar até que ele mudasse a região de sua colocação ou 

pedisse dispensa dela. 

Quando é oficializado o compromisso, assim, Gonzaga despacha um requerimento à 

Sua Majestade, D. Maria I, rainha de Portugal solicitando sua transferência à qualquer 

localidade do Brasil que não fosse Vila Rica. Como era comum na época, o despacho demora 

a ser respondido e atendido e é apenas dois anos depois da formalização do pedido que lhe é 

concedida a nomeação para o cargo de Desembargador do Tribunal da Relação da capitania da 
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Bahia. Derrubada mais essa barreira, a união dependeria apenas da bem menos custosa licença 

da soberana para o casamento em si. 

Entretanto, a supracitada nomeação ocorre em 1786 e ainda em 1789, três inteiros  

anos depois, Tomás Antônio Gonzaga se encontra em Vila Rica, solteiro, sem data marcada 

para se casar ou assumir o posto para o qual fora designado. Sua demora, supuseram seus 

interrogadores no processo da devassa (GONZAGA, 1845: 68) e confirmam os especialistas 

no assunto, deveu-se ao seu envolvimento naquela que seria a mais famosa revolta colonial do 

Brasil, rendosa de muitas interpretações, representações, lendas e mártires, a Inconfidência 

Mineira. 

Aproximadamente desde 1785 (VILLALTA, 2000), já se agitavam e articulavam os 

principais movimentos pela libertação da colônia brasileira, e não só na mais rica e populosa 

capitania da terra, Minas Gerais, mas também no Rio de Janeiro. A Coroa, passando por 

dificuldades nesse período, explorava ainda mais apertadamente os habitantes do Brasil, 

proibindo e destruindo engenhos de produção de aguardente e pequenas fábricas têxteis, 

elevando impostos sobre produtos como escravos e ouro (que gradualmente se tornava mais 

escasso e de difícil extração). A guerra no sul da colônia contra os espanhóis pelo controle da 

região dos Sete Povos da Missões e da margem esquerda do Rio da Prata, na década de 1770, 

foi onerosa, exigente de muitos recursos financeiros e humanos, e deixou dívidas − a serem 

pagas, é claro, pelos tributos cobrados de forma cada vez mais pesada aos brasileiros. Somada 

a todos esses fatores internos, a inspiração que vinha da recente liberdade conquistada pelas 

antigas Treze Colônias inglesas (cuja Declaração de Independência circulava discreta mas 

amplamente em terras tropicais) dava confiança e ânimo àqueles que queriam ver o Brasil 

desprendido dos grilhões que o atavam a Portugal. 

É nessa fervilhante conjuntura que alguns dos homens mais proeminentes das Minas, 

entre eles o poeta e advogado Cláudio Manuel da Costa, os padres Carlos Toledo e José da 

Silva de Oliveira Rolim, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrada, o alferes 

Joaquim José da Silva Xavier, o coronel de milícias Alvarenga Peixoto e seu primo, o ouvidor 

Tomás Antônio Gonzaga, começam a se encontrar esporadicamente em Vila Rica para discutir 

a situação política do reino e da colônia, e como seus negócios e suas vidas se afetavam por 

eles. O descontento era geral; o pensamento de que algo precisava ser feito e urgia uma 

mudança drástica na ordem vigente, também. Como fazê-lo e o que fazer depois da 

independência, porém, era motivo de ferrenha discordância e indecisão entre os  

conspiradores, fator de desagregação do movimento. (VILLALTA, 2000) 
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A participação de Gonzaga nesses encontros e planos foi peculiar se comparada àquela 

de muitos dos outros, já que inicialmente ligada, em grande medida, à uma questão pessoal: 

Luís da Cunha Pacheco e Meneses assumiu o governo da capitania das Minas em 1783. Além 

de um administrador de integridade questionável − uma vez que desviava recursos e tributos 

da Real Fazenda para seus empreendimentos, favorecia seus parentes e sócios em várias 

transações nas quais podia intervir, denunciava os funcionários da Coroa que não 

concordassem com suas ações e empregava força desmedida na coerção de trabalhadores 

vinculados à obras e empreitadas que coordenava − ele era também notório desafeto de 

Tomás. 

Tomás tinha se amasiado no passado de Maria Joaquina Anselma de Figueiredo, viúva 

que se tornara affair do novo governador. O ódio entre os dois tornou-se público, os repetidos 

atos de não tão velada perseguição de Cunha Meneses contra o ouvidor Gonzaga foram 

rebatidos com a adesão deste à conspiração − dando a ela a legitimidade que carregava sua 

colocação − e com liras acidamente satíricas que, também não tão veladamente assim, 

debochavam da figura daquele e de seus mandos e desmandos. As Cartas Chilenas, como foi 

crismada a reunião dessas liras, são ainda nos nossos tempos referências de humorada 

provocação caricaturística aliada à afiada crítica política. 

É nesse entrelace entre as facetas do pessoal e do público, do poeta e do representante 

da administração colonial insatisfeito com ela que inicia e que também termina o 

envolvimento de nosso personagem estudado na conspiração mal-sucedida. Pois, quando esta 

é delatada por Joaquim Silvério dos Reis, em 15 de março de 1789, a primeira medida de 

Gonzaga é procurar o sucessor de Cunha Meneses no governo da capitania, Visconde de 

Barbacena, e pedir dele permissão para casar-se imediatamente e partir para a Bahia com sua 

esposa. 

Este pedido é o primeiro capítulo de uma narrativa emaranhada − em parte esboçada 

pelo próprio Gonzaga, em parte também construída e/ou reforçada pela memória que se  criou 

 

indissociável entre o homem e o personagem, entre Gonzaga e Dirceu. Quando inquirido 

pelos interrogadores da devassa sobre seu conhecimento acerca dos planos de rebelião, ele 

respondeu que de nada sabia, visto que, embora os conjurados de fato se reunissem por vezes 

em sua casa, ele estava alheio à conversa, sentado quieto a um canto bordando o vestido de 

casamento de sua amada Marília (AUTOS, 1982: 221) . Mais uma vez, vemos a  sobreposição 

− ou melhor, a fusão − das faces do versejador apaixonado e inocente e do ouvidor 

descontente que redigia as leis da futura república que a revolução fundaria em Minas Gerais. 
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Ao procuramos o inconfidente, topamos com o poeta. O inconfidente se esconde atrás 

do poeta, se nega através da poesia em que declama seu amor arrebatador por uma moça- 

menina, amor este que o consome tanto que não deixa espaço para sequer um pensamento de 

sedição. Ao procurarmos o poeta, por outro lado, topamos inconfundivelmente com o 

inconfidente. A revolta e o desejo de mudança estão ali, em tods os mascaradas cantos e as 

bem ornadas rimas, tanto em Cartas Chilenas como em muitos trechos de Marília de Dirceu. 

Não conseguimos delimitar onde começa um (o poeta) e se encerra o outro (o inconfidente) 

porque eles são faces fundidas de um mesmo personagem, um personagem que se faz e 

continua e se eterniza duplo. Absoluta e irrevogavelmente duplo. 

Tal duplicidade está presente na pequenina tela de Henrique Bernardelli que se 

encontrava no museu Mariano Procópio no dia de nossa visita; a tela que flertou conosco e 

fisgou-nos o olhar e o profundo interesse naquele mesmo instante. Mais precisamente, a 

imagem presente ali representa um momento passado na Fortaleza de São José da Ilha das 

Cobras, no Rio de Janeiro, em que Gonzaga fica preso logo após a denúncia da falha rebelião. 

Ali, ele sonha com aquela que é sua musa inspiradora e amada noiva, escreve versos falando a 

ela, tomado por pouco surpreendente nostalgia de quem vê interrompidos antes mesmo do 

ponto de partida seus sonhos de amor e de revolução. 

 

A tela: 

A tela Sonho de Dirceu provou-se para nós um provocador desafio desde o início. 

Pertencente ao Museu Mariano Procópio desde antes do arrolamento de 1944 (feito quando da 

ocasião da morte de seu fundador, Alfredo Ferreira Lage) no qual ela consta presente, ela 

jamais saiu da instituição ou foi exposta nela, sendo mantida desde então em sua reserva 

técnica. Não é de se admirar, assim, que tal obra − seu percurso, sua história − tenha se 

mostrado obscuro mistério. Nossas primeiras buscas não nos forneciam quaisquer  

informações sobre ela, não havia referências em lugar algum a semelhante trabalho ou 

reproduções de sua imagem. Chegamos a pensar que sua existência tivesse sido conjurada por 

nossos olhos, como a presença de Marília foi conjurada naquela prisão pelo devaneio de seu 

amado. 

Até que, entretanto, voltamos nossas atenções ao rastreamento da trajetória de seu 

pintor, Henrique Bernardelli, na esperança de que ela pudesse oferecer-nos alguma pista, 

algum rastro da pouco conhecida tela. Não nos desapontamos. 

Nascido em família de proeminentes dotes artísticos − com um pai músico, mãe 

dançarina, dois irmãos, Félix e Rodolfo, que se tornariam respectivamente importantes  pintor 
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e escultor de seu tempo −, Henrique mudou-se com ela do Rio Grande do Sul para o Rio de 

Janeiro em 1867, a convite de D. Pedro II. Estudou na Academia Imperial de Belas Artes, 

onde destacou-se, chegando a ser várias vezes condecorado. O mais desejado dos prêmios, 

porém, não logrou conquistar: a Viagem à Europa, tradicional recompensa e incentivo a quem 

mais despontasse, foi dada a Rodolfo Amoedo após controversa disputa. 

Não conformado com esse desdobrar de acontecimentos, Henrique Bernardelli decide 

ir à Europa por conta própria, escolhendo a Itália como seu destino − auxiliado pelo irmão 

Rodolfo, já instalado lá, tendo sido vencedor desse mesmo prêmio da Academia em sua  

edição de 1876. Uma vez retornado ao Brasil, Henrique realiza exposições que não são bem 

acolhidas em meio ao público e à crítica. É esse o ponto de virada em sua carreira que o leva a 

uma guinada decisiva. 

Perdido com sua má recepção, o artista procura outros rumos para sua produção, 

vislumbrando as opções que possui para prosseguir pintando profissionalmente e disso 

vivendo − quais sejam, pintar obras que sejam compradas e despertar com elas interesse para 

encomendas ou lecionar. Em busca de motivos históricos para obras de toque mais 

convencional que pudessem incitar compras oficiais, no espírito da primeira das duas opções 

acima, ele empreende uma visita a Ouro Preto entre março e abril de 1898. Lá, realiza alguns 

conhecidos trabalhos, entre eles os óleos Paisagem de Ouro Preto e Aleijadinho em Villa-Rica 

(hoje desaparecido), estudos de bustos do célebre escultor e do interior da Capela da Ordem 

Terceira de São Francisco de Assis, além de anotações manuscritas concernentes à vida e obra 

do mencionado artista mineiro dos tempos coloniais. 

Parasse aí a investigação, não concluiríamos mais do que o já sabido, e daríamos 

outros rumos para nossa busca. Pois, Bernardelli procurou motivos para telas e achou-os, 

concentrando-se na figura de Antônio Francisco Lisboa e, ao que tudo indica, no mesmo 

ímpeto criativo, em outro artista brasileiro do passado, o tocador de cravos no quadro Dom 

João ouvindo o padre José Maurício no Cravo. (Não sabemos o que ocasionou a escolha do 

pintor de centrar-se em Aleijadinho nesse momento em que ele ainda não era enaltecido pela 

mor parte dos artistas como seria no posterior modernismo. Deixamos essa pergunta aberta 

para futuras investigações.) 

Contudo, não parece estranho pensar que dois quadros com a temática do mais famoso 

caso de amor poeta-inconfidente do setecentos (Sonho de Dirceu e Marília) viessem a 

Bernardelli somente anos depois dessa visita? Não seria muitíssimo curioso que, andando 

sobre as pedras de Ouro Preto, onde os fantasmas dessas pessoas estão e suas antigas casas, 
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onde a memória deles ecoa mais viva do que em qualquer outro lugar, o pintor os ignorasse ou 

decidisse não se deter neles? 

Continuamos suspeitando que a inspiração para a estudada tela tenha vindo dessa 

passagem pela antiga Vila Rica, mesmo sem adicionais evidências concretas para ancorar tal 

pensamento. Até que, porém, encontramos a mesma inocente menção que Ricardo Gianetti 

(2009) cita, ao aventar a mesma hipótese na qual insistíamos: 

 

Há de ter composto Bernardelli inúmeros outros estudos e trabalhos pictóricos 

em Ouro Preto - trabalhos estes de localização ignorada, todavia. O arquiteto Sylvio de 

Vasconcellos (1916-1979), em um artigo intitulado Pintura de Cavalete 

(VASCONCELLOS, 1959: 95), no qual analisa ligeiramente a produção artística mineira, 

menciona ser do seu conhecimento um pequeno quadrinho do pintor Honório Esteves 

(1860-1933) representando seu colega Bernardelli, no momento em que este pintava 

uma vista da casa de Marília de Dirceu em Ouro Preto, sendo que a inscrição com esta 

informação constava no verso do trabalho - o que era muito próprio do pintor mineiro. Se 

fosse possível a localização de ambas as pinturas - a de Henrique e a de Honório - teríamos 

o encanto desta felicidade: a magia de se poder contemplar lado a lado os dois testemunhos. 

Mesmo porque a sóbria morada da musa de Gonzaga, a tão inspiradora casa, sempre  

visitada na imaginação, eternamente cantada em verso e prosa, e tantas vezes pintada e 

fotografada, terminou seus dias demolida em 1927. Acharam que ela não ficava bem onde 

estava. (Grifos nossos.) 

 
 

Depois, mesmo sem conhecer a tela que estudamos ou saber de seu paradeiro, Gianetti 

confirmou sua hipótese, que também era a nossa: 

Ainda outra obra, igualmente da imaginação de Bernardelli, esteve exposta no 

Pavilhão mineiro na mesma ocasião (da Exposição Nacional de 1908) “representando a 

apparição de Marília de Dirceu a Gonzaga, quando estava no cárcere”.  Também  esse 

quadro terá sido elaborado durante a visita do pintor a Ouro Preto ocorrida dez anos antes, 

em março e abril de 1898. (GIANETTI, 2015 : 17) 

 
 

A referência no catálogo geral da Exposição descrevendo o quadro não deixava 

dúvidas. Bernardelli pintou e expôs uma tela tematizando a prisão do inconfidente Gonzaga 

sonhando com Marília, a musa de seus versos, obra esta que foi feita motivada por seu contato 

com essa história enquanto respirava ares ouropretanos. O posterior caminho do quadro não 

nos é de difícil desenvolvimento: não tendo ganhado notoriedade na exposição ou depois dela, 

ele permaneceu com o próprio artista. Em data subsequente, mais precisamente quando de sua 

morte, foi doado ao acervo do Museu Mariano Procópio, entre vários outros trabalhos, como 

espólio. 

Encontramos a obra, confirmamos sua existência, verificamos sua história e seu 

itinerário a partir da história e do itinerário de seu autor. A partir daqui, nossas perguntas 

voltaram-se para o ponto de partida: a própria pintura. Pois, que referências teriam motivado 

Henrique Bernardelli a decidir retratar Tomás Antônio Gonzaga, Dirceu e Marília em uma 
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cena tal qual ele o fez? Quais seriam as bases nas quais se pautaram as escolhas quanto aos 

aspectos plásticos e pictóricos da tela? 

O porquê da narrativa do poeta inconfidente e, principalmente, dessa faceta  

entrelaçada de amor e política da sua história já foi elucidado. Agora, cabe olhar o quadro, 

sem receios, e procurar pelos caminhos que levaram à composição artística que afinal vemos. 

A tela é pequena, 30 x 27 cm, mas a intensidade cabida ali é enorme. As cores são 

bastante amenas, os traços são pouco nítidos − mais nítidos ao retratarem o sonho do que o 

enredor verdadeiro de Gonzaga. Isso pode sugerir que o devaneio, em que ele estava reunido à 

sua amada, próximo a ela num cenário florido e bucólico, era-lhe mais real do que o imediato 

cárcere e todas as circunstâncias e ansiedades ligadas a ele. O “sonho de Dirceu” também é a 

parte mais iluminada do quadro: há uma fonte de luz indefinida no canto superior direito da 

pintura, talvez uma pequena janela não pintada, por onde derrama-se uma luz dispersa e forte 

que incide sobre a fantasia. 

O sonho traz Gonzaga (ou Dirceu) sentado a uma banqueta em posição relaxada, com 

um livro na mão direita e a esquerda pousada no peito, em gesto de emoção eloquente. O  

olhar voltado à sua amada juntamente à ocupação das duas mãos compõem uma atitude a um 

só tempo contemplativa e apaixonada, sugerindo que ele estava a declamar versos para 

Marília, que também encontra-se sentada, tranquilamente. 

Muito diferentemente, o poeta inconfidente do primeiro plano, aquele que sonha, está 

voltado contra o espectador, adormecido sobre uma mesa, com o corpo curvado sobre ela e a 

cabeça entre os braços. Sua fisionomia não nos é conhecida, existe um caderno sobre o qual 

ele adormece (no qual possivelmente estava a escrever suas liras) e ele está na parte mais 

escura da tela, circundado pela sombra. Ambos, o sonhado e o sonhador estão sentados em 

uma banqueta, com muito similar posição de pernas, trajando casaca azul, calças marrons e 

botas, o que nos indica que o personagem do sonho é uma projeção do sonhador, como ele se 

vê, numa situação em que gostaria de estar. 

Há uma outra tela, muito similar a esta, que também retrata Gonzaga preso, “Tomás 

Gonzaga no Cárcere”. Ela está perdida, e portanto não podemos olhá-la como a esta, mas 

temos informações seguras que nos permitem ter uma imagem mental de como ela era. João 

Maximiano Mafra (1823- las Artes entre 1851 e 

1890, professor do próprio Henrique Bernardelli na disciplina “Desenho de ornatos”, 

secretário da mesma instituição entre 1854 e 1890 − produziu-a nos seus tempos de aluno  

para a IV Exposição Geral de Belas Artes de 1843. De acordo com o que nos diz a informação 

referente  à  obra  no Catálogo  dessa  exposição  e  o comentário  feito sobre  ela por Antonio 
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Francisco Dutra e Mello na introdução da edição de Marília de Dirceu de 1845 − a qual ela 

ilustra, por uma imagem fotografada −, Gonzaga se encontra preso, de frente para o 

espectador, sentado, tendo finalizado uma lira e pensativo, possivelmente matutando uma 

outra. 

 
“Ainda ha pouco [...] o feliz pincel de um joven artista estreou pela representação do 

nosso poeta na masmorra. [...] Atravez de alguns defeitos inevitaveis n’um primeiro ensaio, 

viu-se n’esse rôsto incantador o semblante de Gonzaga, a melancolia e doçura do olhar e a 

harmonia esthetica da cabeça e feições de um poeta.” (GONZAGA, 1845 : 5) 

 
 

Neste quadro, há representação da fisionomia do poeta-inconfidente − que é, na 

verdade, desconhecida. Ele parece ser pintado jovem por Mafra, ignorando o fato de que, no 

ponto de sua vida em que se encontrava encarcerado, Gonzaga contava com quarenta anos 

aproximados. Eduardo Frieiro (FRIEIRO, 1981: 72), apontando para a idealização desta 

representação, observa que “Esse Gonzaga pintado de imaginação representa um moço alto e 

esbelto, com o mesmo perfil numismático de adolescente e a mesma expressão pensativa e 

melancólica de Lord Byron retratado por R. Westall.” 

Henrique Bernardelli, pelo contrário, opta por colocar Gonzaga de costas para o 

espectador, com o rosto escondido, semblante impossível de ser delineado, muito embora a  

sua geral figura e os cabelos negros nos indiquem a talvez continuação dessa representação 

jovial do experiente poeta. No quadro de Mafra, também, não há menção alguma de Marília 

aparecendo-lhe em devaneio. Esse aspecto da obra de Bernardelli nos parece ter sido  

inspirada pelos versos de Gonzaga. 

Pois, a cena da tela é pelo próprio poeta escrita originalmente. Na segunda parte de 

Marília de Dirceu, escrita justamente nesse período de sua vida, quando se encontrava no 

cárcere, traduzindo todas essas angústias e saudades do futuro que agora já não teria, há uma 

lira 

 
Se me viras com teus olhos 

Nesta masmorra metido, 

De mil idéias funestas, 

E cuidados combatido, 

Qual seria, ó minha Bela, 

Qual seria o teu pesar? 

 

À força da dor cedera, 

E nem estaria vivo, 

Se o menino Deus vendado, 

Extremoso, e compassivo, 

Com o nome de Marília 

Não me viesse animar. 

Deixo a cama ao romper d'alva; 

O meio-dia tem dado, 

E o cabelo ainda flutua 

Pelas costas desgrenhado. 

Não tenho valor, não tenho, 

Nem par de mim cuidar. 
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Diz-me Cupido: "E Marília 

Não estima este cabelo? 

Se o deixas perder de todo,  

Não se há de enfadar ao vê-lo?" 

Suspiro, pego no pente, 

Vou logo o cabelo atar. 

 

Vem um tabuleiro entrando 

De vários manjares cheio; 

Põe-se na mesa a toalha, 

E eu pensativo passeio: 

De todo o comer esfria, 

Sem nele poder tocar. 

"Eu entendo que a matar-te, 

Diz amor, te tens proposto; 

Fazes bem: terá Marília 

Desgosto sobre desgosto." 

Qual enfermo c'o remédio, 

Me aflijo, mas vou jantar. 

Chegam as horas, Marília, 

Em que o Sol já se tem posto; 

Vem-me à memória que nelas 

Vi à janela teu rosto: 

Reclino na mão a face, 

E entro de novo a chorar. 

 

Diz-me Cupido: "Já basta, 

"Já basta, Dirceu, de pranto; 

"Em obséquio de Marília 

"Vai tecer teu doce canto." 

Pendem as fontes dos olhos, 

Mas em sempre vou cantar. 

Vem o Forçado acender-me 

A velha, suja candeia; 

Fica, Marília, a masmorra 

Inda mais triste, e mais feia. 

Nem mais canto, nem mais posso 

Uma só palavra dar. 

Diz-me Cupido: "São horas 

De escrever-se o que está feito." 

Do azeite, e da fumaça 

Uma nova tinta ajeito; 

Tomo o pau, que pena finge, 

Vou as Liras copiar. 

Sem que chegue o leve sono, 

Canta o Galo a vez terceira; 

Eu digo a Amor, que fico 

Sem deitar-me a noite inteira; 

Faço mimos, e promessas 

Para ele me acompanhar. 

Ele diz, que em dormir cuide, 

Que hei de ver Marília em sonho, 

Não respondo uma palavra, 

A dura cama componho, 

Apago a triste candeia, 

E vou-me logo deitar. 

Como pode a tais cuidados 

Resistir, ó minha Bela, 

Quem não tem de Amor a graça; 

Se eu, que vivo à sombra dela, 

Inda vivo desta sorte, 

Sempre triste a suspirar? 

 

Vemos na lira claramente que Gonzaga pensa em Maria Dorotheia, que é toda a 

motivação para ele cuidar de si mesmo e continuar vivendo naquele desolador cárcere. O 

Cupido lhe diz que ele sonhará com ela quando adormecer, após ter terminado de escrever 

mais alguns cantos em seu obséquio. São estas as imagens, aqui tecidas por palavras, que 

Bernardelli pinta com cores em sua tela entitulada, em direta referência ao poema, Sonho de 

Dirceu. 
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Diferentes telas, semelhantes imagens 

 

 

Feito o estudo da narrativa presente na imagem e da composição dela em si, junto à 

trajetória e as motivações da tela, passamos agora para o traçado de paralelos. A seguir, 

faremos o exercício de olhar comparativo entre imagens que dialogam entre si e que podem  

ter inspirado ou (sido inspiradas por, no caso de O Aviador) pelo quadro Sonho de Dirceu. 

As primeiras telas que nos vieram à mente foram outras obras de Henrique Bernardelli 

com similar temática e temporalidade retratada. Dom João ouvindo o padre José Maurício no 

Cravo (fig. 1) nos mostra, assim como a nossa tela estudada, personagens importantes da 

história colonial brasileira. A metragem dos quadros, o estilo da pincelada e a escolha das 

cores também são muito semelhantes. Há mais personagens neste quadro, visto que além do 

padre que toca e do monarca que ouve, ao centro da cena, vemos no canto esquerdo três  

damas da corte sentadas a ouvir. A luz − muito reduzida, advinda de fonte desconhecida nesse 

mesmo canto − e a posição de pernas de D. João VI assentado também nos remetem 

visualmente a imagem de Gonzaga adormecido sobre uma mesa, sentado, sonhando com 

Marília e Dirceu. 

 
 

Henrique Bernardelli. Dom João ouvindo o padre José Maurício no cravo. óleo sobre madeira, 41 x 51 cm, sem 

data, acervo Museu Histórico Nacional. 

 
 

Além desta obra, o estudo Marília, do mesmo autor, é comparável ao nosso objeto de 

análise. Esta aproximação, por sua vez, se dá mais eminentemente pelo título da tela, que  nos 
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diz que ela pode ser ter sido feita como um par de Sonho de Dirceu, já que retrata a musa  

deste sonho. Pois, no aspecto visual, elas são bastante diferentes. Enquanto o quadro 

concernente a Dirceu encarcerado é escuro, este tem palheta bem mais clara. Este se passa ao 

ar livre, tem a sua personagem central desenhando sentada à relva em posição despojada, 

trajando roupas leves e igualmente relaxadas, estando inclusive descalça. À primeira vista, 

pensamos que esta obra tencionava ressaltar a liberdade de sua personagem, enquanto a outra 

demonstrava em evidência o cárcere. 

 
 

Henrique Bernardelli. Marília, sem data. Óleo sobre tela. Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, Brasil. 

 

 
À segunda vista, contudo, passamos a questionar se este estudo retratava mesmo a 

noiva de Dirceu. Nossa problematização se deve ao fato de que encontramos uma outra tela  

de Henrique Bernardelli em que esta personagem está presente, a alegoria o Tempo, onde é 

uma das três Parcas de Zeus (mais precisamente aquela em destaque no canto esquerdo), 

responsáveis por tecer o fio da vida das pessoas e também por rompê-los. Não sabemos se 

Marília foi retomada como Parca nesse posterior trabalho ou se o pequeno óleo com o título 

de sua personagem foi apenas estudo para o mais conhecido quadro e nada tem a ver com a 

referida Musa da Inconfidência. 

Como nada além do título nos indica que Marília é a figura pintada e como sabemos 

que muitos dos trabalhos de Bernardelli foram nomeados aleatoriamente por seu advogado 

quando  da  doação  de  seu  espólio  a  vários  museus,  pensamos  ser  mais  crível  a segunda 
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hipótese apresentada. Ademais, no segundo quadro vemos a personagem um pouco mais 

desenvolvida que no primeiro, o que sugere ter sido este um esboço daquele. A saia, antes 

roxa, está agora pintada em um azul vivo. Os traços estão mais nítidos em O Tempo, o que 

percebemos pelas mãos e os pés da mulher, bem como por seu mais delineado rosto, sua 

fisionomia. 

 
 

Henrique Bernardelli. O Tempo, 1925. Óleo sobre tela, 73,5 x 280,5 cm. Pinacoteca do Estado de São Paulo, São 

Paulo, Brasil. 

 
 

O terceiro trabalho de Bernardelli que pudemos aproximar a Sonho de Dirceu foi O 

Aviador - Estudos para decoração do Club de Engenharia. Nele, vemos um homem jovem no 

primeiro plano sentado em um banco com um caderno no colo e a face segura pela mão 

direita, em atitude pensativa e concentrada. Acima dele, vemos esfumaçadas imagens em 

cores claras que parecem ser fruto de seu devaneio: figuras humanas voando através de  

aviões, dominando os céus, vencendo sua natural falta de asas. 
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Henrique Bernardelli. O aviador – estudos para decoração do Club de Engenharia, 1923. Óleo sobre tela. 

Museu Mariano Procópio, Juiz de Fora, Brasil. 

 
 

As posições dos personagens são contrastantes, pois enquanto Gonzaga está de costas 

para o espectador, o aviador/ engenheiro está de frente. Pensando em semelhanças, podemos 

ver que tanto em uma quanto na outra obra, o sonho é sua parte mais clara e mais iluminada. 

Por outro lado, o trabalho acima transmite atmosfera de esperança e otimismo, o sonho de um 

futuro próximo, uma realização certa, acompanhando o progresso que via-se a cada dia nas 

ciências; ao passo que o quadro estudado por nós é escuro e melancólico, denotando nostalgia 

por um passado terminado e a perspectiva perdida de um futuro outrora possível que agora 

sabia-se que jamais viria a realizar-se. 

Depois de analisarmos as telas de Bernardelli que conversam com Sonho de Dirceu, 

passamos a investigar telas de outros autores que pudessem tê-la inspirado. Nossos olhos 

encontraram duas obras principais: 
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Robert William Buss, O sonho de Dickens, sem data. Aquarela sobre tela, 50 x 65,5 cm. Museu Charles Dickens, 
Londres Inglaterra. 

 
 

Jean-Auguste Dominique Ingres. O sonho de Ossian, 1813. Óleo sobre tela, 348 x 275 cm. Museu Ingres, 
Montauban, França 
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Além da óbvia parecença dos títulos, a obra de Bernardelli nos lembra as obras acima 

de Buss e Ingres por elementos vários em sua composição. Em primeiro lugar, nas três telas, o 

sonho é o destaque absoluto da cena, é seu ponto mais iluminado e mais vívido, chegando a 

ser mais real ao sonhador e ao espectador do que seu enredor verdadeiro, que é pálido em O 

sonho de Dickens e sombrio nos outros dois quadros comparados. Juntamente às cores da 

composição, as posições dos retratados são mais próximas entre Sonho de Dirceu e O sonho 

de Ossian, posto que neles o sonhador está debruçado sobre uma mesa, adormecido, enquanto 

Dickens encontra-se sentado ereto a sonhar no quadro que o concerne. 

Outro significativo aspecto aproxima as diferentes telas: em todas elas, há uma 

confusão, uma fina linha tênue quase rompida entre o sonhador e os personagens de suas 

próprias obras que por ele são sonhados. Como já demonstramos, Gonzaga funde-se a seu eu 

lírico Dirceu na medida em que seus escritos permeiam-se pela realidade que ele vivia e que 

Maria Dorotheia é sua musa Marília. O escritor inglês Charles Dickens, similarmente, é 

conhecido por ser autobiográfico em muitas de suas obras, que retratam situações e lugares 

pelos quais ele de fato passou. A título de exemplo, podemos citar o romance Little Dorrit, um 

de seus livros de maior fôlego, que conta a vida de uma menina que cresce em abandono e 

desventura pelo fato de seu pai viver preso na prisão londrina para devedores, a Marshalsea. 

Sabemos por sua biografia que Dickens trabalhou duramente em uma fábrica de sapatos 

quando muito jovem porque seu pai, entre 1824 e 1827, esteve preso no mesmo local. 

Ossian, de forma semelhante, sonha com sua criação, os personagens que são parte de 

sua ficção, embora ele mesmo seja uma. Pois, tal bardo escocês − que “viveu” no século III da 

nossa era e foi muito popular entre os séculos XVIII e XIX por ter “republicadas” suas 

canções à guerra e ao amor, às brumas, à cultura celta de seu tempo − não existiu. Os cantos 

de Ossian, obra de 1760, não é a reunião das antigas canções de Ossian publicada por James 

McPherson. É o livro escrito pelo próprio McPherson que só fez sucesso quando foi atribuído 

ao mítico e fortemente simbólico personagem cuja conjurada existência atendia às demandas 

da sensibilidade da época. (COLI, 1995) 

Percebemos, portanto, tanto por comparar suas imagens quanto por descobrir as 

narrativas presentes nelas, que existe diálogo pujante entre as telas de Henrique Bernardelli, 

Robert Buss e Jean-Auguste Dominique Ingres. 
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