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APRESENTAÇÃO  

CAHistória - Caderno Acadêmico de História: há um ano uma revisa de e para os 

discentes de História. 

  

 A revista eletrônica CAHistória é um veículo independente, criada para 

promoção do pensamento acadêmico dos graduandos em História. Em de setembro de 

2011 completamos um ano da publicação de nosso número I, e já avançamos para o 

segundo ano em atividade. 

 Isto significa que estamos realizando um espaço de publicação de artigos de 

estudantes que estejam no processo de formação acadêmica, em princípio de carreira 

docente/científica. Este espaço é precioso na medida em que existe um estreitamento, 

uma quase impossibilidade, para que alunos de graduação em História possam expor 

suas primeiras reflexões.  

 Se o projeto nasce do corpo discente em História do Campus Nova Iguaçu / 

Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o mesmo 

não se pode dizer de sua vocação para a pluralidade de instituições que colaboram para 

sua construção. Basta percorrer pelos artigos publicados em nossas duas primeiras 

edições e aqueles que já foram submetidos para este número (mais de 20 submissões 

nas duas últimas chamadas de artigos), e será constatada a contribuição de alunos de 

instituições de ensino superior não apenas do Estado do Rio de Janeiro, como de 

diferentes regiões do País. 

 O mesmo acontece com o corpo do Conselho Consultivo. São professores de 

universidades públicas e privadas, mestrandos e mestres, doutorandos e doutores dos 

mais variados programas de pós-graduação de norte a sul do país. Estes profissionais 

colaboram de forma voluntária com nosso projeto o que para nós é uma honra, mas a 

permanência deles no projeto demonstra por outro lado a seriedade como a revista é 

apresentada e conduzida. 

 O projeto era antigo no seio do Movimento Estudantil de História de nosso 

Campus. O Centro Acadêmico de História - CAHIS tinha este objetivo, mas por anos 

ele ficou em segundo plano, dado as condições adversas que a falta de uma estrutura 

universitária nos impunha no período anterior à inauguração da obra do Instituto 

Multidisciplinar. Mas os objetivos originais eram um pouco mais modestos, com 
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intenção inicial de ser um periódico interno, com curiosidades e notícias sobre as 

atividades do curso e da UFRRJ em geral. Foi após a inauguração do prédio, em abril de 

2010, que a idéia foi retomada, mas já era com envolvimento de algumas pessoas do 

CAHIS e colaboração de membros não ligados ao movimento estudantil. Por isto foi 

concretizado sem o vínculo institucional. 

 Precisávamos de tudo! Não tínhamos experiência, não sabíamos bem como 

começar, mas não faltava vontade. Foi aí que entrou no processo a Professora Doutora 

Surama Conde Sá Pinto. Ela vinha de uma instituição onde havia desempenhado 

atividades ligadas a publicação de periódico científico. Além disso, mantinha contato 

com diversos professores, os quais se tornaram nossos primeiros colaboradores no 

Conselho Consultivo. Devemos este impulso inicial a ela, que nos deu segurança e 

emprestou seus conselhos e experiência. 

 Depois do plano inicial passamos a buscar o meio para fazer acontecer. Impresso 

ou digital? Esta questão foi logo vencida, pois nós nos baseávamos numa experiência de 

revista de graduandos da UFRJ – Caderno Universitário de História. Eles publicam em 

meio impresso, mas contavam com apoio da sua instituição para o financiamento. Este 

apoio nos levaria a uma institucionalização que não era mais desejada, posto que muitos 

membros pretendiam continuar atuantes mesmo após a conclusão da graduação. Foi 

quando começamos a pesquisar uma plataforma eletrônica, com capacidade de suportar 

nossa revista, e gratuita. O Word Press apresentou-se, até o momento, como a melhor 

opção para nós que não possuímos recursos financeiros. É seguro e estável, fácil de 

manusear e já é bastante popular. Apesar de ser feito para montagem de blogs ele possui 

uma interface mais elaborada, o que nos possibilita manter uma aparência dinâmica e de 

fácil utilização. Se existem limitações, elas não podem ser superadas sem investimento, 

o que se torna inviável no atual contexto. 

 Com este breve relato acredito que está traçada em linhas gerais nossa trajetória 

e um pouco do nosso perfil. Mas falta apresentar alguns elementos que acredito serem 

de grande relevância. 

 Sendo um site/blog com objetivo especificamente acadêmico não acreditávamos 

que a página receberia um número muito elevado de acessos. Mas as estatísticas nos 

demonstram o contrário, para nossa surpresa e felicidade.  
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 Sem a divulgação massiva e com pouco tempo de atividade nós já contamos com 

um número total de 34.713 (trinta e quatro mil setecentos e treze) acessos. Temos uma 

média mensal de 860 acessos nos meses de 2010 e superiores a 22.000 (vinte e dois mil) 

no ano de 2011, sendo que em novembro obteve a marca de 3.394 acessos quando do 

lançamento de nossa segunda edição. 

Tabela I: Acesso Meses e Anos* 

 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total 

2010 
      

178 239 884 931 1,496 1,439 5,167 

2011 1,456 842 1,126 2,783 1,367 1,775 1,497 1,983 2,388 2,417 3,394 1,235 22,263 

2012 993 1,090 2,466 1,824 910 
       

7,283 

*Fonte: Site Stats do Word Press CAHistória: https://wordpress.com/my-

stats/?view=table&blog=14685485 acesso em 15/05/12. 

 Considerando o dia-a-dia da revista eletrônica, ela obteve uma média de pouco 

mais de 60 acessos diários ao longo de 2011, o que expressa para nós o sucesso e boa 

repercussão do nosso trabalho. 

 Hoje estamos entregando ao público o número III de nossa revista e 

continuamos com boas expectativas sobre a continuidade do projeto. Completamos o 

primeiro ano de atividade e o maior indicativo de que temos seguido o caminho certo 

para mantermos o rumo e de que estamos atingindo nosso objetivo é que recebemos 

muitos contatos de variados lugares de todo o país. É esta nossa maior conquista. Que 

venham muitos anos mais! 

Allofs Daniel Batista* 

Editor de CAHistória 

http://cahistoria.wordpress.com 

                                                           
* Allofs Daniel Batista é aluno no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro - PPGH-UNIRIO, ingressando na linha Instituições, Poder e Sociedade. 
Orientador Profº Drº Vanderlei Vazelesk Ribeiro. Graduação em Licenciatura em História pela a 
UFRRJ/IM  (Campus Nova Iguaçu) concluída em 2011. Membro do Conselho Editorial de CAHistória; 
Revista Discente: www.cahistória.wordpress.com.  Possui especial interesse pelas discussões acerca da 
História Política no contexto pré e pós Golpe Civil-Militar e os impactos deste processo histórico no 
Município de Nova Iguaçu e região da Baixada Fluminense. Contato: allofs09@gmail.com. 
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Empresariado Nacional e Regime Militar: Uma análise do filme Cidadão Boilesen 

 
 

 

Resumo 

O presente artigo tem como objetivo abordar a relação do empresariado nacional com o 
sistema repressor do período do Regime Militar brasileiro. Tal proposta será desenvolvida por 
meio do diálogo entre o documentário “Cidadão Boilesen,” de Chaim Litewski,  e uma 
historiografia recente que tem criticado determinadas leituras simplistas sobre o papel e a 
participação da sociedade no período.  

Palavras-chave 

Historiografia; Empresariado; Regime Militar. 

 

INTRODUÇÃO 

Quase ninguém quer se 

identificar com a ditadura 

militar no Brasil dos dias de 

hoje.1 

O período do Regime Militar ainda é tido como um espaço recente da história brasileira 

e tem sido visitado pela historiografia sob novas perspectivas.  

 Segundo Daniel Aarão Reis, a memória construída a respeito de tal período apresentou 

uma arquitetura simplista, balizada por conceitos que constituíram lugares-comuns: ditadura 

ou anos de chumbo versus nova república como reino da cidadania; as esquerdas como sendo 

vítimas de um regime truculento e opressor; a sociedade civil como isenta de vínculos com tal 

regime.2  

 Nesse debate, o historiador Carlos Fico chama a atenção para o fato da superação de 

velhos mitos e estereótipos fruto das novas pesquisas, como por exemplo, a contestação do 

mito de Goulart como vítima dos reacionários e a superação da clássica divisão dos militares 

em linha-dura e moderados,  apenas para citar duas novas tendências.3  

Para Jean Rodrigues Salles embora se trate de eventos tão próximos, os acontecimentos 

do período são marcados pela ausência nos estudos escolares, o que por sua vez tem 
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acarretado o desconhecimento pela grande maioria da população, mas por outro lado tem sido 

um tema recorrente na cinematografia nacional e na literatura, bem como militantes da luta 

contra a ditadura são figuras presentes no cenário social brasileiro, “o que torna fundamental o 

entendimento da história brasileira recente” na perspectiva de Salles.4  

Inserido nas discussões suscitadas pelos novos estudos historiográficos, o presente 

artigo aborda a relação do empresariado nacional com o sistema repressor do Regime Militar 

em diálogo com o documentário “Cidadão Boilesen” de Chaim Litewski, uma vez que é 

preciso considerar não apenas os militares como protagonistas dos acontecimentos do 

período, mas também a inserção de parte da sociedade civil nos projetos estatais, saindo do 

senso-comum que considera a participação popular apenas como os militantes ingênuos ou 

como ausentes do jogo político.   

 

UM PANORAMA DO FILME  

O documentário “Cidadão Boilesen”, do diretor Chaim Litewski, reconstrói a trajetória 

de Henning Albert Boilesen, dinamarquês naturalizado brasileiro, que de menino pobre em 

seu país de origem torna-se importante executivo do Grupo Ultra e presidente da Ultragaz nos 

anos de 1967 a 1971, morto pela ação de grupos de esquerda (MRT e ALN) em 15 de abril de 

1971, em São Paulo, em decorrência de sua estreita relação com o aparato repressor do 

Regime Militar, sendo considerado um dos financiadores de tal aparato a partir do ano de 

1968, tendo na ação da OBAN a materialização de suas atitudes. 

O filme usa uma quantidade expressiva de depoimentos de representantes de variados 

segmentos sociais – ex-militantes, empresários, políticos, historiadores, cientistas sociais, 

entre outros. Vale a ressalva de que apenas uma pessoa da família de Boilesen está presente 

com sua opinião. Há ainda depoimentos colhidos com relação à infância e aos estudos do 

empresário em seu país natal. 

Os depoimentos são estrategicamente inseridos de forma a ratificar as ideias 

apresentadas no documentário. Imagens relativas à vida de Boilesen, acontecimentos do 

período do Regime Militar e cenas de outros filmes já consagrados na conjuntura nacional que 

também abordam este período histórico completam o “cenário” do filme. 
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Em entrevista por e-mail ao Cineclick, Litewski afirmou que a motivação para a 

realização do filme Cidadão Boilesen foi tanto a curiosidade quanto o interesse pelo tema, 

pois já há tempos efetua pesquisas em relação ao empresário.5 Para o mesmo: 

Assim como o Holocausto e a guerra do Vietnã, a ditadura brasileira vai sendo vista 

com maior distanciamento e frieza. Isso significa não apenas um maior número de 

produções a tratar do assunto, como também documentários como Cidadão Boilesen 

e Operação Condor, que tratam dos acontecimentos da forma mais crua possível, ou 

seja, lidam com a verdade. 

Como diretor  não quero dar respostas ou indicar o que é certo ou errado, mas, na 

medida em que o documentário oferece um leque de visões, opiniões, conceitos e 

memória sobre a época discutida, eu certamente espero que auxilie o espectador 

interessado em um entendimento maior sobre o período em questão. Espero também 

que o filme que sirva de ponto de partida para que se estude mais profundamente 

esse tema. Para mim isso já seria uma grande vitória. 

(http://cinema.cineclick.uol.com.br/entrevista/carregar/titulo/chaim-

litewski-exclusivo/id/208.  Acessado em 27/06/2011). 

Um tanto dualista a afirmativa do diretor, não deseja dar respostas ou indicar fatos 

certos ou errados, mas salienta que seu documentário lida com a verdade. 

 

UMA ANÁLISE DO DOCUMENTÁRIO 

BOILESEN 

Henning Albert Boilesen é retratado no filme de forma ambígua e paradoxal: de um 

lado, um homem com agradável capacidade de agregar em torno de si as pessoas, líder nato, 

atlético, de boa aparência, que deixava boas impressões desde o primeiro contato; de outro, 

constituinte de duas famílias, sem que houvesse a separação oficial do primeiro casamento; de 

outro, possuidor de extrema crueldade, financiador e participante presencialmente de sessões 

de torturas, existindo até um instrumento com seu nome – a Pianola Boilesen, máquina de 

eletro-choque acionada por teclado importada pelo próprio. Boilesen é  apresentado também 

como conhecido do Consulado Americano em São Paulo e participante das ações que 

resultaram na Revolução de 64.  

Boilesen ainda é apresentado como idealista em questões de trabalho e de política, bem 

como o criador do CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) e participante de ações 
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sociais junto a crianças e adolescentes em virtude da existência de um filho com deficiência 

visual. 

Seu assassinato é mostrado como forma de se fazer justiça em relação à ação daqueles 

que estavam no topo das operações contra as esquerdas.   O ex-militante Carlos Eugenio da 

Paz  ratifica em seu depoimento no filme que houve uma unanimidade na sua organização e 

no MRT no sentido de uma ação de justiça em represália contra os grandões, os figurões que 

encabeçavam as ações de repressão e continuavam com suas vidas normais, sem qualquer 

situação que os afetasse, sendo que só os soldadinhos morriam nos confrontos. 

Com relação à rede de relações de Boilesen, esta é vista como marcada pela 

proximidade com militares graduados, constando em um documento lido no filme que o 

próprio Boilesen afirmara a colaboração com os militares em ações antiterroristas, 

principalmente por meio da Oban, tendo intimidade com agentes de segurança desta 

organização. O militar reformado Coronel Erasmo Dias salienta que Boilesen “pensava como 

a gente”, o que gerava afinidades. 

O documentário vai até a Dinamarca para uma reconstrução da infância de Boilesen. 

Chama a atenção a narrativa do episódio em que o mesmo se diverti ao presenciar o castigo de 

outros alunos, ficando tal situação evidenciada em registros escolares bem como ser o 

empresário um aluno pouco superficial e preguiçoso; tendo especial apreço pelo boxe e pelos 

cuidados com a saúde. 

Em suma: o retrato de Henning Boilesen é marcado por elementos antitéticos ao longo 

de todo o documentário: de menino tão bom nas palavras de sua mãe, Ellen Boilesen, a uma 

pessoa portadora de uma dualidade tão misteriosa, com a qual não soube lidar, na opinião de 

Roberto Elisabetsky. Henning Boilesen pode ser tomado como uma figura síntese do 

empresariado nacional no que diz respeito ao seu compromisso com a ideologia estatal do 

período e com os interesses do grande capital nacional e internacional: era avesso ao 

comunismo e não se opunha à tortura. 

 

RECURSOS AUDIOVISUAIS 

O documentário “Cidadão Boilesen” se vale de depoimentos de representantes de 

variados setores sociais: ex-militares, ex-militantes de movimentos da esquerda nacional, 



14 

 

 

políticos, empresários, escritores, ex-integrante da Oban, amigos de Boilesen, psicólogo, entre 

outros. 

Cenas dos filmes “Batismo de Sangue” (2006), “Brazil, a Report on Torture” (1971), 

“Lamarca” (1974), “Pra frente Brasil” (1982) e “Você também pode dar um presunto legal” 

(2008), assim como a leitura de trechos da peça “Sonata Tropical”, de Roberto Elisabetsky 

são enxertados estrategicamente de forma a sustentarem os argumentos expostos na obra.  

Com relação aos depoimentos, em alguns momentos, são marcados pela exposição de 

ideias dualistas, como por exemplo, as falas subsequentes do ex-governador de São Paulo 

Egídio Martins que relembra Boilesen como um homem idealista, puro e íntegro, e Willy 

Asmussen (amigo do empresário) que o define como um homem duro e forte.  

A forma como foram usados os recursos audiovisuais confere ao documentário um 

dinamismo todo especial, embora possa ser acusado de cenas muito fortes para aqueles que 

não estão tão familiarizados com os relatos da tortura em nossa história. 

 

ABORDAGEM 

Tendo como fio condutor a trajetória do personagem que dá título ao filme, o 

documentário traça um panorama da história nacional desde os acontecimentos anteriores ao 

Golpe Civil-Militar de 19646 até a morte de Boilesen em 1971.  

A conjuntura nacional no início da década de 1960 é retratada como de muita confusão 

política, agregando a isto o medo de um alastramento das ideias provenientes da Revolução 

Cubana, o que contribui para a instauração de uma ideologia que temia a instauração de uma 

República Socialista em solo nacional, a partir das ações do então presidente João Goulart.  

As ações do empresariado nacional são colocadas no filme como uma resposta às 

Reformas propostas pelo Estado, leia-se as Reformas de Base, entretanto estas não são citadas 

na obra, o perigo fundamental é a questão do comunismo. O depoimento do ex-ministro 

Jarbas Passarinho corrobora nesta direção ao enfatizar que havia uma divisão ideológica, 

sendo imprescindível o posicionamento em direção ao um dos lados, não havendo a 

possibilidade de isenção. O escritor Per Johns coloca que o empresariado temia a catástrofe, 

ou seja, o governo comunista.  
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O contato entre civis e militares inicia-se por intermédio do ex-governador de São 

Paulo, Paulo Egídio Martins, contando com a participação de jornalistas e empresários, entre 

outros, o que se dá por meio de reuniões e discussões de ideias.   

A leitura a respeito do Golpe de 1964 está atrelada às novas versões historiográficas que 

dão conta de um Golpe Civil-Militar, uma vez que contou não só com a participação dos 

militares como também da classe empresarial, com objetivo da defesa dos interesses 

empresariais e avessos aos comunistas. 

No filme é tida como certa a participação do Grupo Ultra no financiamento da Oban, 

fato este conhecido dos movimentos de militância contra a ditadura: a presença sistemática de 

caminhões da Ultragaz junto aos cercos policiais, episódio relatado por militantes presos ou 

que escapavam dos cercos policiais, é interpretada como a participação da empresa no 

esquema de repressão ditatorial.  A importância de tal empresa se dá porque a mesma foi a 

maior distribuidora de gás no período do Regime Militar e também parceira da Petrobrás. São 

citadas ainda outras multinacionais como financiadoras do aparelho repressor - Ford e 

Generalas Motors. 

Segundo Paulo Bonchristiano, a Oban é criada em decorrência da necessidade militar de 

combater às esquerdas, mas no âmbito da ação civil. Para o jornalista Helio Contreiras, a 

Oban foi “a mais radical, a mais cruel operação da repressão durante o Regime Militar 

brasileiro.”7 

 O depoimento de Daniel Aarão Reis afirma: 

Até o surgimento da Oban a tortura era praticada, mas de modo muito 

assistemático e, por outro lado, também freqüentemente de modo muito amador. O 

tratamento brutal, mas sem sistema, sem inteligência, sem informação, sem método. 

Isto a Oban trouxe. 8  

 

A participação do setor civil, por meio do empresariado nacional, estava além da 

questão financeira.  Fernando Henrique Cardoso salienta que dinheiro o governo possuía, a 

importância estava na questão política, uma vez que solidarizou os setores empresariais com o 

regime. Assim sendo, as ações repressivas também contavam com o aporte civil e de uma 

classe importante na conjuntura nacional. 
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 BREVE HISTORIOGRAFIA 

 

Os livros não mudam o 

mundo. Quem muda o mundo 

são as pessoas. Os livros só 

mudam as pessoas.  

(Mário Quintana) 

O passado recente do nosso país está indelevelmente marcado por um período 

conturbado que compõe a História do Brasil: a ditadura militar. São diversas as linhas 

interpretativas do evento, variando até mesmo a nomenclatura utilizada. Muitos autores têm 

escrito sobre essa página da história; diversas pesquisas são desenvolvidas periodicamente, 

em sua grande maioria buscando compreender esse momento tão importante de nossa história. 

As pesquisas e a historiografia sobre os acontecimentos que precederam o Golpe e o que 

ocorreu no período 64-85 são bem recentes, já que os fatos se deram a pouquíssimo tempo, 

pensando em tempo histórico. Sendo assim, alguns aspectos ainda não foram plenamente 

explorados, não só pelo espaço curto de tempo, mas também por representar um incômodo 

para alguns participantes ainda vivos e para os descendentes daqueles que participaram 

efetivamente de tais ações. 

Apesar de acreditar que um entendimento melhor dos acontecimentos de 64 passaria por 

uma explicitação do que se deu antes mesmo do golpe, nos deteremos aqui nos momentos do 

ocorrido em si e no período posterior. 

Na visão de diversos autores, o movimento em março/abril de 1964 deve ser visto como 

um golpe civil-militar. Desde os primeiros momentos, os militares puderam contar com o 

apoio de diversos setores da sociedade.  

Na época do golpe, com João Goulart como presidente, o discurso vigente na sociedade 

de maneira generalizada era justamente a ameaça vermelha, que poderia se concretizar 

através da ligação de Jango com setores de esquerda e suas ideias sobre assuntos polêmicos, 

como a reforma agrária. Esse fato foi utilizado como uma das justificativas para o golpe.  

Carlos Fico e Caio Navarro de Toledo compartilham esta interpretação.  
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 A pressão de determinados segmentos da sociedade teve papel fundamental antes e 

principalmente durante a execução do golpe. A mobilização de setores como operários, 

estudantes, camponeses, entre outros, são vistos pelas classes dominantes como sinal de 

desordem social; uma possível “materialização” do perigo vermelho em solo nacional, o que 

por sua vez, exigiria uma resposta da sociedade em prol da defesa da soberania brasileira. 

Em seu livro “1964: a conquista do Estado, Ação Política, Poder e Golpe de Classe”, 

René Dreifuss chama a atenção para a participação efetiva do empresariado nacional na 

concretização do golpe, através de seus partidos políticos, aparelhos ideológicos e outras 

instituições. Ao olharmos para trás e pensarmos nos vinte anos em que os militares 

permaneceram no poder, não se torna tão difícil acreditar na plena participação de setores 

civis da sociedade na preparação do golpe e no seu desfecho. 

De acordo com Dreifuss, órgãos foram utilizados com intuito de desestabilizar o 

governo de João Goulart, um deles foi o IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais) e 

contando com a participação ativa de empresários de vários setores da economia brasileira, 

que embora portadores de posturas ideológicas diferenciadas, estavam unificados em torno da 

questão anticomunista e do desejo da reestruturação estatal a sua maneira.  

Partindo desse pressuposto, alguns autores analisam a atuação do empresariado nacional 

não só na arquitetura do golpe, mas a colaboração desse segmento da sociedade com o 

aparelho repressor. Dentre eles, podemos citar Carlos Fico, René Armand Dreifuss, Daniel 

Aarão Reis Filho. Nas análises desses autores, a sociedade aparece como conivente com a 

repressão, de forma consciente ou não.  Denise Rollemberg acredita que essa colaboração 

deve ser mais estudada, uma vez que “...a indiferença, a omissão, a cumplicidade e tudo mais 

que há bem antes de se chegar ao apoio irrestrito e que traduz, depois, em ‘nós não sabíamos’, 

‘nós nada víamos’, devem ser analisados.” (ROLLEMBERG, 2006: p. 89). 

Nos anos que se seguiram ao golpe, alguns setores empresariais obtiveram um 

crescimento muito grande: tanto empresas brasileiras quanto empresas de capital estrangeiro 

foram beneficiadas pela política desenvolvimentista que o regime militar impulsionou. 

Certamente, esse fato traduziu-se em motivo para estimular a manutenção do regime. Dessa 

maneira, a ligação que esses grupos mantinham com os militares cada vez mais se fortalecia, 

já que vultosas somas em dinheiro eram destinadas a esse fim.  
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Um complexo formado por duas instituições serviu como base para a organização dos 

empresários junto aos militares – IPES (Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais) e IBAD 

(Instituto Brasileiro de Ação Democrática). A partir daí, a colaboração do empresariado 

ocorreu de várias maneiras, em diversos âmbitos do aparelho militar repressor. Essa questão é 

muito bem abordada por Dreifuss (1981), que faz um histórico completo sobre a colaboração 

efetiva de vários empresários na deposição de Jango através dessa articulação. 

A instituição que atuou diretamente no combate às forças de esquerda e aos opositores 

ao regime foi a Oban- Operação Bandeirante. Autores já citados exploram esse assunto, além 

de Marcelo Ridenti, discorrendo sobre as atividades dessa organização, iniciadas de maneira 

ilegal. Era formada por militares e policiais e tinha como função principal a repressão, através 

de métodos nada convencionais, como a prisão, tortura, vigilância constante. No relato de 

alguns ex-militantes é possível identificar a ação de alguns membros dessa organização, 

sempre de forma truculenta e brutal: 

O ano de 1969 ficou marcado por um conjunto de ações ousadas dos comandos 

guerrilheiros na cidade. A repressão aos guerrilheiros também recrudesceu, a 

ditadura ia apertando seu aparelho repressivo. Além dos antigos Departamentos 

Estaduais de Ordem Política e Social (DEOPS), foram criados novos e ainda mais 

ferozes mecanismos de repressão. Em junho de 1969, surgiu extra-oficialmente a 

Operação Bandeirantes (Oban), organismo especializado no ’combate a subversão’ 

por todos os meios, sobretudo a tortura sistemática. A Oban era parcialmente 

financiada por setores nacionais e internacionais do empresariado de São Paulo. 

Em setembro de 1970, a Oban integrou-se ao organismo oficial recém-criado pelo 

exército, conhecido como DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações/ 

Centro de Operações de Defesa Interna). (RIDENTI, 2007: p. 39). 

A Oban é considerada um dos maiores exemplos da associação dos militares com o 

empresariado, seja ele brasileiro ou não. A intenção tanto dos militares como dos setores civis 

era a busca por uma especialização de todo esse aparato de repressão. Como nem todas as 

ações eram justificáveis perante o poder e a opinião pública, a Oban foi bastante útil, pois 

funcionava na ilegalidade e não havia necessidade de que seus atos fossem explicados. 

Segundo Gaspari9, o empresariado paulista participava efetivamente das ações repressoras 

através de doações (caixinha), o que possibilitava equipar as Forças Armadas.  

A face “ilegal” da Oban conferiu a mesma uma dimensão de certa forma ilimitada de 

poder, na qual todas as ações eram toleradas em nome da repressão, tendo em vista contar 
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com a participação de pessoas ligadas a vários setores influentes na sociedade, tanto civil 

quanto militar. 

Todas as quartas-feiras  era feita uma reunião no quartel-general do II Exército, na 

qual eram discutidas e avaliadas as ações da guerrilha da semana. Participavam 

dessas reuniões o chefe da 2ª Seção do II Exército, o oficial chefe da 2ª Seção do 

Distrito Naval, o chefe da 2ª Seção da Polícia Militar do Estado de São Paulo, um 

representante da Polícia Federal, um representante da Divisão de Ordem Social e 

outro da Ordem Política, ambos do DOPS. (FICO, 2001: p. 117).  

Tendo em vista que a colaboração empresarial vinha de setores diferenciados, a ajuda 

não era somente financeira, eles entravam também com auxílio estrutural: enviando comida 

aos presos, empréstimos de veículos de pequeno e grande porte para atuarem na captura e 

transporte dos dissidentes.  

A memória dos ex-militantes é bastante viva em se tratando das atividades exercidas 

pela Oban. Grande parte daqueles que sobreviveram ao regime, em algum momento passaram 

pelas dependências desse órgão. Apesar disso, sabe-se que aconteciam atividades similares 

em outros locais, mas a peculiaridade dessa organização é justamente o componente civil, na 

figura dos empresários que colaboravam no financiamento das ações. Provavelmente, a 

participação desses grupos de empresários não se limitava somente a Oban, sua influência 

deveria ser mais extensa, mas não nos aprofundaremos nessa questão. 

A contribuição da sociedade civil nos acontecimentos antes, durante e pós 64 ainda é 

tema de discussões e divergências, assunto para ser elucidado através de novas pesquisas que 

privilegiem olhares distintos sobre os variados personagens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta do artigo foi de abordar a relação do empresariado nacional com o Regime 

Militar a partir do diálogo entre o documentário “Cidadão Boilesen” e a recente historiografia 

que tem se debruçado sobre os acontecimentos de tal período da história brasileira.  

Evidenciou-se que a obra cinematográfica em questão, por meio dos relatos da vida de 

Henning Albert Boilesen, apresenta um panorama geral dos diversos personagens envolvidos 

nesta específica parte da história de nosso país: militares, militantes esquerdistas, políticos, 

religiosos, dialogando com os debates historiográficos mais recentes. Vale ressaltar, a figura 
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de Boilesen é mostrada com maior valor negativo. Entretanto, não vamos tecer juízos de valor 

a respeito de tal postura adotada. Vamos nos deter apenas nos pontos em comum entre o filme 

e os estudos acadêmicos.  

Primeiro ponto a salientar é a aceitação de que o Golpe de 1964 não representou uma 

ação única e exclusiva dos grupos militares brasileiros. Ponto este já disseminado e aceito na 

academia; o filme deixa esta opinião bem evidente. 

Outro é a questão de que a aproximação entre empresários e o regime não estava restrito 

a um suporte financeiro – como afirmado por Fernando Henrique Cardoso: dinheiro o 

Governo possuía. Era uma representação da mobilização de setores da sociedade civil.  A 

aproximação representou de certa forma uma “legitimação” política, uma vez que não era 

apenas a “mão” do Governo a agir, a sociedade civil também estava “representada” nas 

respectivas ações do empresariado nacional – “foi o apoio político que ficava selado através 

do dinheiro.” 10 

Fica visível também no filme a postura de que a participação do empresariado estava 

atrelada à defesa de seus interesses econômicos, tendo em vista a disseminação de uma 

ideologia que apregoava o perigo vermelho da instalação de uma República Socialista no 

Brasil. Podendo ser agregado a isto o crescimento econômico de alguns segmentos sociais ao 

longo do Regime. 

O diálogo com a recente historiografia também pode ser verificado por meio dos 

depoimentos que foram colhidos, valendo a ressalva feita pelo diretor de que determinadas 

pessoas não quiseram participar do filme. É marcante a presença de Carlos Fico e Daniel 

Aarão Reis, autores usados neste artigo devido ao vínculo com a temática proposta, com 

especial apreço para a questão da repressão e das ações esquerdistas. Queremos salientar que 

tais autores já estavam selecionados para suporte bibliográfico mesmo antes da escolha deste 

documentário em particular, ou seja, era desconhecida a participação dos mesmos na obra 

analisada. 

As ações descritas no filme como praticadas pela Oban estão de acordo com a 

historiografia utilizada no presente trabalho. Diferentes autores abordam a questão e é 

possível perceber aproximação nos discursos de cada um, o que aponta uma provável 

veracidade dos fatos. Apesar disso, discordamos da afirmativa de Chaim Litewski de que seu 

filme trabalha com a verdade, uma vez que a aproximação com os fatos históricos pressupõe 
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escolhas ideológicas e não dão conta de abarcar as múltiplas versões dos distintos 

personagens envolvidos nos acontecimentos.   

Salientamos a não aceitação do senso-comum que dá conta da participação única e 

exclusiva dos militares como aqueles que orquestraram e efetivaram o golpe Militar, 

posicionamento que isenta a sociedade civil de qualquer colaboração  nos acontecimentos do 

período.  

                                                           
1 REIS, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade, p. 7. 

2 Idem, p. 7, 8,9. 

3 FICO, Carlos. “Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. 

4 SALES, Jean Rodrigues. A luta armada contra a ditadura militar, p. 7. 

5 http://cinema.cineclick.uol.com.br/entrevista/carregar/titulo/chaim-litewski-
exclusivo/id/208. Acessado em 27/06/2011. 

6 Utilizamos esta nomenclatura em concordância com os autores Daniel Aarão Reis, Jorge 
Ferreira, entre outros, que consideram a participação de determinados setores da sociedade 
civil nas ações que resultaram na tomada de poder pelos militares e não como uma 
exclusividade deste grupo. 

7 Transcrição da fala de Contreiras presente no documentário. 

8 Baseado na fala de Gaspari no documentário. 

9
 Fala de Reis no filme. 

10 Trecho de uma das falas de Fernando Henrique Cardoso no documentário. 
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“QUE POR MILAGRE DE DEUS SE SUSTENTAVA SOBRE O MAR”: IMPROVISO, 

CRENÇA E VENTURA NAS TRAVESSIAS MARÍTIMAS PORTUGUES AS DO 

SÉCULO XVI 

Felipe Augusto Barreto Rangel * 

 

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar o papel do catolicismo nas 

empreitadas marítimas portuguesas no período inicial de formação do Império, bem como 

parte da precariedade e improvisação que envolvia estas expedições. Para tanto utilizo como 

fonte principal a Relação de viagem e naufrágio do galeão São João, embarcação integrante 

do trajeto da Rota do Cabo na Carreira das Índias, na primeira metade do século XVI. O 

relato carrega em seu conteúdo uma série de aspectos que se apresentam como reflexo de 

todo o sistema de crenças e improvisos que permeava as travessias marítimas do século XVI. 

Procuro então, por meio destas informações, identificar de que forma as crenças cristãs 

atravessavam esta mentalidade navegante, justificando os naufrágios ou respaldando os mais 

diversos tipos de situações desencadeadas, muitas vezes, pela falta de uma estruturação e 

planejamento adequados nestas travessias.  

Palavras-chave: Naufrágios, Carreira das Índias, Cristianismo português. 

 

 

INTRODUÇÃO – O NAUFRÁGIO REAL E A EMERSÃO DOS RELAT OS 

MARÍTIMOS 

 

No dia 7 de julho de 1552 a Terra do Natal se tornava o cenário de uma manifestação 

tipicamente portuguesa e, talvez, nunca vista antes por aquelas paragens. O grupo que 

desembarcava começou 

a caminhar com esta ordem que se segue, a saber: Manuel de Souza, com sua 

mulher e filhos, com oitenta portugueses e cem escravos, e André Vaz, o piloto, na 

sua companhia, com uma bandeira e um crucifixo erguido, caminhava na 

vanguarda, e D. Leonor, sua mulher, levavam-na escravos em um andor. Logo atrás 

vinha o mestre do galeão com a gente do mar e as escravas. Na retaguarda 
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caminhava Pantaleão de Sá com o resto dos portugueses e escravos, que seriam até 

duzentas pessoas, e todas juntas seriam quinhentas, das quais eram cento e oitenta 

portugueses. (Relação, 1552: p. 13)   

O fragmento da Relação1 de viagem citado acima se caracteriza como um dos inúmeros ritos 

europeus, principalmente ibéricos, em que a hierarquia social se misturava com práticas 

religiosas, numa única composição até certo ponto teatral. O cortejo representado poderia 

corresponder ao corpo de qualquer uma das procissões católicas realizadas nos mais distintos 

lugares do mundo onde o dedo português havia marcado como parte integrante do seu grande 

Império de além mar. 

Nas entrelinhas de todo este misticismo, esperado da ritualística costumeira, o trecho acima 

se apresenta como uma cerimônia triste e dolorosa. Corresponde à chegada em terra firme dos 

desventurados tripulantes do galeão São João, capitaneada por Manuel de Souza Sepúlveda, 

que naufragou nas imediações do Cabo da Boa Esperança, ao tentar fazer o trajeto entre a 

Índia e o reino, chamado também de Rota do Cabo2. Vale ressaltar que a referida nau era uma 

das maiores e mais ricas, somando-se a embarcação com as mercadorias, que havia integrado 

este sistema de comércio marítimo até o momento, ou, como sugere o próprio autor, “desde 

que a Índia é descoberta até então não partiu nau dela tão rica.” (Relação, 1552: p. 11)  

Naufragou por completo depois de inúmeros apuros no mar. Problemas desencadeados tanto 

por fenômenos naturais como pela própria configuração física da embarcação. Boa parte dos 

relatos de viagens portuguesas traz em seu cerne as agruras e desventuras que estes viajantes 

sofriam ao singrar os mares. É interessante pontuar que uma travessia marítima de sucesso 

não correspondia apenas àquela em que os objetivos traçados no início da partida fossem 

alcançados. Mesmo aquelas viagens em que boa parte da mercadoria, e um número 

considerável de tripulantes, se perdiam no trajeto eram consideradas, em termos, de sucesso. 

Os problemas no mar eram tais que, mesmo que parte da mercadoria e tripulação se perdesse 

pelas águas, chegar um grupo vivo em terra era considerado quase um milagre3. 

A forma como o Império português se configurou não construiu, suficientemente, uma 

estrutura humana nem muito menos material para dominar territórios tão vastos. Uma série de 

sistemas de adaptação e improvisação permeou toda a história dos desbravamentos e 

colonizações, tanto no mar como por terra. O que me proponho, ao analisar esta Relação, é 

justamente perceber estas problemáticas estruturais e de como a religião estava presente em 

todos os momentos justificando o sucesso ou a derrota da empreitada. 
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O papel evangelizador é patente nesta descrição. O autor, Álvaro Guimarães, que fora 

guardião do galeão São João e sofreu o processo de naufrágio junto com o capitão da nau, 

conseguindo chegar a Moçambique posteriormente, traça este pensamento logo no início da 

escrita apontando que “Cousa é esta que se conta neste naufrágio para os homens muito 

temerem os castigos do Senhor e serem bons cristãos, trazendo o temor de Deus diante dos 

olhos, para não quebrar seus Mandamentos.” (Relação, 1552: p. 05), e acrescenta mais a 

frente “E por me parecer história que me daria aviso e bom exemplo a todos, escrevi os 

trabalhos e morte deste fidalgo [o capitão] e de toda a sua companhia, para que os homens 

que andam pelo mar se encomendem continuamente a Deus e a Nossa Senhora, que rogue por 

todos. Amém.” (Relação, 1552: p. 05) 

Ao tratar dos aspectos inerentes à escrita destes relatos de viajantes, Paulo Miceli aponta que,  

Na verdade a semelhança com o S. O. S. engarrafado dos aventureiros da 

imaginação é pequena, pois os relatos dos navegantes do mundo real foram 

produzidos quando a salvação estava assegurada, sendo outras as condições de sua 

elaboração e também – principalmente – sua finalidade. A memória que se 

compunha a partir dos naufrágios satisfazia a vaidades, promovia relações e 

interesses pessoais através do elogio, justificava a fé religiosa, enaltecia valores da 

nacionalidade; participava, enfim de inúmeros e variáveis arranjos de intenções e 

razões subjetivas. De comum, os autores possuíam um propósito moral e a 

manifesta pretensão de compor narrativas verdadeiras e exemplares, a partir do 

testemunho direto ou, preferencialmente, da própria participação no episódio 

recordado. (MICELI, 2008: p. 170)   

O caráter religioso está presente em todo o desenvolvimento da escrita. Não só pela própria 

mentalidade portuguesa de utilizar-se da presença divina em todos os momentos, e 

principalmente para justificar suas grandes empreitadas de expansão, como por exemplo, a 

utilização das bulas papais para legitimar o domínio dos territórios de além mar frente às 

outras nações européias e até no que concerne ao sistema argumentativo que sustentou a 

escravidão como prática do agrado de Deus.  

Tratando ainda desta parte introdutória da Relação, Álvaro Guimarães apresenta os 

enquadramentos de bom cristão do capitão da nau alinhavando a descrição apontando que 

mesmo sendo ele um bom homem os céus eram servidos de tais acontecimentos. Não se sabe 

qual o nível de relação entre o capitão do galeão São João com o autor do relato para se 

perceber até que ponto as palavras, que chegam a ser uma idealização exagerada, são 
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verdadeiras. Não devemos excluir a possibilidade de que a formatação da escrita corresponda, 

também, a uma construção discursiva para complementar o instrumental religioso e 

evangelizador de forma a mostrar que os desígnios divinos são independentes da postura dos 

homens. Diz ele, 

Manuel de Sousa era um fidalgo mui nobre e bom cavaleiro, e na Índia gastou em 

seu tempo mais de cinquenta mil cruzados em dar de comer a muita gente, em boas 

obras que fez a muitos homens; por derradeiro foi acabar sua vida e de sua mulher 

e filhos em tanta lástima e necessidade entre os cafres, faltando-lhe o comer e beber 

e vestir. (Relação, 1552: p. 05) 

Desta forma podemos dizer que a Relação é construída voltando-se para a evangelização de 

quem a lê. Os grandes sofrimentos que passaram os náufragos são pensados e transmitidos 

numa lógica que apresente ao leitor as vontades divinas, neste caso o insucesso da viagem, 

apresentando a submissão dos infelizes, independente de sua conduta, à vontade dos céus. 

Devemos considerar toda uma gama de possibilidades das quais uma fonte pode tender e/ou 

atender. Para a construção destas linhas esta concepção de caráter evangelizador torna-se a 

escolhida.          

    

A TRAVESSIA, ENTRE IMPROVISOS E PRECARIEDADES: REFL EXOS DAS 

CONFIGURAÇÕES E CONDIÇÕES DO IMPÉRIO LUSITANO 

 

A situação física do galeão São João não é tratada no início dos relatos. São apresentadas as 

datas, alguns membros da tripulação (os mais notáveis!) e os destinos da viagem. O estado 

crítico em que a nau se encontrava, típico da grande maioria das embarcações portuguesas4, 

só irá figurar na Relação quando o mau tempo começa a destruir a referida nau.  

Sobre a discrepância entre o numero de embarcações que Portugal possuía para dominar todo 

o seu vasto império marítimo Boxer assinala que 

Portugal não possuía mais que trezentos navios oceânicos no auge de seu poder 

marítimo, aproximadamente em 1536. Essa quantidade é impressionante para um 

país tão pequeno, mas era obviamente insuficiente para o apoio adequado a um 

império comercial marítimo com ramificações por todo o mundo. (BOXER, 

2002: p. 69)   
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Quanto aos rumos da viagem é pontuado que a nau partiu de Cochim, na Índia em 03 de 

fevereiro de 1552, em direção à metrópole lisboeta. A embarcação não estava com sua 

capacidade de mercadorias completa, neste caso o produto principal era a pimenta, mas 

“ainda que a nau levava pouca pimenta, nem por isso deixou de ir muito carregada de outras 

mercadorias, no que se havia de ter muito cuidado pelo grande risco que correm as naus 

muito carregadas” (Relação, 1552: p. 06)  

Os problemas com o galeão São João só se iniciaram após a chegada nas imediações do Cabo 

da Boa Esperança, em 13 de abril do mesmo ano, e pelo desejo do capitão em querer se 

aproximar demasiadamente da terra. Como dito anteriormente, as mudanças do tempo 

aparecem paralelamente às precárias condições do navio,  

a nau era muito grande e muito comprida, e ia muito carregada de caixaria e de 

outras fazendas, e não traziam já outras velas senão as que traziam nas vergas, que 

a outra esquipação levou um temporal que lhe deu na Linha e estas eram tão rotas 

que se não fiavam nelas; e que se parassem, e o tempo crescesse, e lhes fosse 

necessário arribar, lhes poderia o vento levar as outras velas que tinham, que era 

prejuizo para sua viagem e salvação, que não havia na nau outras; e tais eram 

aquelas que traziam, que tanto tempo punham em as remendar como em navegar. E 

uma das couzas por que não tinham dobrado o cabo a este tempo, foi o tempo que 

gastavam em amainar para coserem; e portanto o bom conselho era arribar com os 

papa-figos grandes ambos baixos, por que dando-lhe somente a vela de proa, era 

tão velha que estava mui certo levar-lha o vento da verga, pelo grande peso da nau, 

e ambos juntos, um ajudaria ao outro. (Relação, 1552: p. 06) 

Nos primeiros temporais enfrentados a embarcação foi se desfazendo pouco a pouco, 

perdendo as partes mais proeminentes como velas, mastros e, inclusive, o próprio leme. A 

situação chega a ficar tão crítica que o carpinteiro da nau, ao verificar as partes danificadas, 

combina em segredo com o mestre que “não dissesse ao capitão nem a outra nenhuma pessoa, 

por não causar terror e medo na gente, e assim o fez” (Relação, 1552: p. 07) 

A presença do carpinteiro na nau assinala a existência de profissionais na composição da 

tripulação do navio, mesmo que não estivesse ali para este fim.  

Cada navio levava para os serviços de bordo alguns cirurgiões, carpinteiros, 

calafates, tanoeiros, e outros artífices, constituindo-se sobre o reduzido espaço um 

emaranhado de relações de poder, baseada nos postos e nas funções de trabalho a 

bordo, rigorosamente estabelecidas, que descartem qualquer tentativa de 

generalização. (MICELI, 2008: p. 101) 
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Com o agravamento da situação e por serem “o vento e o mar tamanhos que se não consentia 

fazer obra nenhuma, e nem havia homem que se pudesse ter em pé.” (Relação, 1552: p. 07), 

eles resolvem, como melhor solução, cortar o mastro e jogá-lo ao mar. Arriscam então 

improvisar um novo mastro, “com alguns pedaços de velas velhas”, e acrescenta ainda que 

“ficou isso tão remendado e fraco que bastava qualquer vento para lhos tornar a levar.” 

(Relação, 1552: p. 08) Neste momento o leme também se rompeu ao meio, sendo engolido 

pelo mar por completo. 

No fastígio da improvisação e desespero o capitão Manuel de Sousa, junto com seus oficiais, 

sugere que 

o melhor que puderam de fazer um leme e de alguma roupa que traziam de 

mercadorias fazerem algum remédio de velas com que pudessem vir a Moçambique. 

E logo com muita diligência repartiram a gente, parte na obra do leme e parte em 

guarnecer alguma arvore [mastro], e a outra em fazer alguma maneira de velas, e 

nisto gastariam dez dias. E tendo o leme feito, quando o quiseram meter lhes ficou 

estreito e curto e não lhes serviu; e todavia deram às velas que tinham, para ver se 

haveria algum remédio de salvação, e foram para lançar o leme e a nau lhes não 

quis governar de nenhum modo, por que não tinha a bitola do outro que o mar lhes 

levara, e já então tinham vista de terra. E isto era aos oito de junho; e vendo-se tão 

perto da costa, e que o mar e o vento os iam levando para a terra, e que não tinha 

outro remédio se não ir varar por se não irem ao fundo, se encomendaram a Deus, e 

já então ia a nau aberta, que por milagre de Deus se sustentava sobre o mar. 

(Relação, 1552: p. 09) 

Ao perceberem os inevitáveis rumos que a nau estava tomando, e vendo que o melhor 

remédio seria ir até a terra, que neste momento já era visível, o capitão ordena o início do 

forçado desembarque. Desceu primeiro Manuel de Sousa Sepúlveda com sua família, 

acompanhado de alguns homens que estavam em sua guarda. Levaram ainda pólvora e alguns 

mantimentos no intuito de negociarem caso fossem encontrado algum nativo, chamados no 

desenrolar da descrição de cafres. (Relação, 1552: p. 10) 

Parte da tripulação que ainda se encontrava no mar abandonou a nau depois, quando esta deu 

sinais definitivos de ir ao fundo. Das últimas pessoas que desembarcaram, antes do galeão 

afundar completamente, o autor aponta que foram quarenta e que o batel se desmanchou ao 

chegar à praia. (Relação, 1552: p. 10) O relator fala que após este último desembarque se 

encontrava no galeão ainda quinhentas pessoas correspondendo a “duzentos portugueses e os 

mais escravos.” (Relação, 1552: p. 11) 
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Os navios portugueses compunham uma verdadeira diversidade de etnias. Segundo Charles 

Boxer, “Nos navios portugueses que faziam o comércio marítimo no Índico, o capitão ou 

chefe podia ser o único homem branco a bordo, visto que mesmo o piloto e o contramestre, 

assim como os marinheiros, não raro eram guzerates muçulmanos.” (BOXER, 2002: p. 72)  

A variedade da composição étnica dos navios tornava-se um problema, principalmente no que 

concerne à qualificação deste pessoal. O fato de serem ou não serem portugueses não definia 

a competência da tripulação do navio. O que podemos perceber é que boa parte destas 

dificuldades advinham da falta de qualificação da gente do mar que nem sempre eram 

profissionais experientes capacitados minimamente para enfrentar os momentos mais 

fundamentais, tornando a travessia uma verdadeira tragédia. (MICELI, 2008: p. 87)     

O completo afundamento do galeão São João é um dos momentos mais impressionantes do 

relato. Diz o autor que quando 

A nau se assentou, em pouco espaço se partiu pelo meio, a saber, do mastro avante 

um pedaço, e outro do mastro à ré; e daí a obra de uma hora aqueles dous pedaços 

se fizeram em quatro, e como as aberturas foram arrombadas, as fazendas e caixas 

vieram acima, e a gente que estava na nau se lançou sobre a caixaria e madeira à 

terra. Morreram em se lançando mais de quarenta portugueses e setenta escravos; 

a mais gente veio a terra por cima do mar, e alguma por baixo, como a Nosso 

Senhor aprouve, e muita dela ferida dos pregos e da madeira. Dali a quatro horas 

era o galeão desfeito, sem dele aparecer pedaço tamanho como uma braça, e tudo o 

mar deitou em terra, com grande tempestade. (Relação, 1552: p. 11) 

Toda a mercadoria se perdeu na submersão junto com alguns homens também. O relato segue 

em frente pontuando os problemas enfrentados pelos sobreviventes em terra, desde a falta de 

água e comida até o enfrentamento e dificuldade de comunicação para com os africanos. 

Não se sabe ao certo o rumo de todos os integrantes do grupo que resistiu até a chegada em 

terra. Alguns se perderam, afastando-se do grupo (leia-se dos olhos do cronista), e outros 

morreram no caminho, sendo seus corpos abandonados pela triste passagem ou, nas palavras 

do cronista  

Era tanto o trabalho, assim de vigia como da fome e caminho, que cada dia 

desfalecia mais gente, e não havia dia em que não ficasse uma ou duas pessoas por 

estas praias e pelos matos, por não poderem caminhar; e logo eram comidas dos 

tigres e serpentes, por haver na terra grande quantidade. (Relação, 1552: p. 

11)  
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Apenas o fim da família do capitão é descrita com alguma riqueza de detalhes, o que 

evidência alguns dos interesses do autor, apenas os grandes nomes que compunham a 

tripulação são citados com maior minúcia de ações. Sobre Dona Leonor, a esposa do capitão, 

é registrado que  

 era uma das que caminhavam a pé, e sendo uma mulher fidalga, delicada e moça, 

vinha por aqueles ásperos caminhos tão trabalhosos como qualquer robusto homem 

do campo, e muitas vezes consolava as da sua companhia e ajudava a trazer seus 

filhos. Isto foi depois que não houve escravos para o andor em que vinha. Parece 

que a graça de Nosso Senhor supria aqui, por que sem ela não pudera uma mulher 

tão fraca e tão pouco costumada aos trabalhos andar tão compridos e ásperos 

caminhos, e sempre com tantas fomes e sedes, que já então passavam de trezentas 

léguas a que tinham andado, por causa dos grandes rodeios. (Relação, 1552: p. 

17) 

Após muitos rodeios pelo litoral um determinado grupo de africanos toma as armas e 

desmantela boa parte do grupo dos viajantes. Estes cafres mandam o capitão, sua mulher e a 

demais gente se despir. D. Leonor tenta resistir a tamanho desrespeito, mas seu marido, bom 

homem que era, acaba a convencendo com um discurso de base cristã que “se deixasse 

despir, que lhe lembrava que nasceram nus, e, pois Deus era servido daquilo.” (Relação, 

1552: p. 20)   

A distinta senhora acata sem muitas opções a sugestão do marido, bem como demonstra 

sinais de entendimento dos rumos em que tomaria após aquela desventurada viagem. 

Enterrou-se então na areia até a cintura e cobriu o resto do corpo com os grandes cabelos. D. 

Leonor se manteve daquele jeito durante todo o resto de sua infeliz vida, chorando rodeada de 

seus pequeninos filhos. O capitão Sepúlveda trazia para ela e filhos algumas frutas que 

encontrava pelos matos que rodeavam o triste cenário. Numa de suas voltas encontrou sua 

mulher e filhos mortos, por conta de toda a sorte de intempéries que passaram nestes seis 

meses desde que partiram de Cochim, na Índia. 

Com este triste fim que teve sua família, último golpe, somado a perda de sua embarcação e 

tripulação, e também por já não “ir em seu perfeito juízo” (Relação, 1552: p. 17)  o capitão 

Sepúlveda “sem dizer nada [...] se meteu pelo mato, e nunca mais o viram” (Relação, 1552: p. 

21) 
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O restante do grupo foi resgatado por uma embarcação que passava pelas imediações logo 

após o fim trágico de toda a família do capitão. Os sobreviventes negociaram a volta para 

Moçambique, os quais chegaram em 5 de maio de 1553.  Eram estes “outo portugueses e 

catorze escravos e três escravas das que estavam com D. Leonor antes de falecer.” (Relação, 

1552: p. 22). O autor registra que se o capitão não tivesse entrado no mato poderia resistir até 

o resgate com o restante do grupo.  

Vale ressaltar que, para além da lógica cronológica e informativa do relato ou até mesmo de 

alguns momentos da própria História capaz de resgatar dos mares o corpo dos mortos de um 

naufrágio, por exemplo, composto agora por palavras e situações, está a essência do 

sentimento humano, difícil ou até mesmo impossível de ser apreendida pelos escritos. Perder 

todos os seus bens, no sentido maior do termo, entre a família, amigos e seu rico galeão, fez 

qualquer perspectiva de resgate perder todo e qualquer valor para o capitão Sepúlveda.       

          

A CRENÇA NO MAR: ENTRE TEMORES REAIS E JUSTIFICAÇÕE S DIVINAS  

 

O Catolicismo teve papel importante em todas as empreitadas portuguesas na Época 

Moderna. No pequeno país ibérico os ares do Cristianismo, herdeiro de todo o imaginário 

místico medieval, fixou longas raízes que se estenderam pelos quatro cantos do mundo 

através do vai e vem dos navios. A Igreja Católica foi um forte instrumento pelo qual os 

europeus ibéricos puderam utilizar para atender e justificar seus processos de dominação de 

gentes e almas pelos caminhos do Atlântico e do Índico. 

No início deste artigo foram tratados alguns pontos sobre a estrutura da escrita do relato, em 

que o autor deixa alguns rastros que evidenciam elementos quanto ao caráter evangelizador 

do texto. Mas para além das conclusões desta natureza, possibilitadas pelo peso das pegadas 

do autor, as características religiosas permeiam boa parte das produções portuguesas deste 

caráter como reflexo próprio do papel do Cristianismo no dia-a-dia dos lusitanos. 

No cotidiano dos navios a religião tinha um papel especial,  

inúmeras práticas cotidianas ajudavam a manter a religiosidade de bordo, fazendo 

com que a Igreja – a exemplo do que ocorria na cidade – dominasse o espetáculo 

que os viajantes representavam em seu palco flutuante. Pregações e orações 
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diárias, missas e confissões, ladainhas e procissões transformavam o navio num 

espaço privilegiado para a militância dos padres embarcados. As ameaças 

constantes e os perigos que as tempestades traziam sempre criavam uma atmosfera 

propícia à pregação religiosa. (MICELI, 2008: p. 159)           

Pelas vivências nem sempre favoráveis, por toda a sorte de risco, a falta de alimentos e a 

constante incerteza da chegada, somada àquela infinita visão de águas e céu se confundindo 

no horizonte podemos especular os diversos sentimentos que a tripulação poderia ter. A 

religião teria então um cenário bem promissor para desenrolar todo o seu discurso celeste, 

tentando fazer também com que aquelas almas utilizassem o período de vazio para pensar no 

seu alimento espiritual, já que muitas vezes o físico faltava! 

Os momentos que antecediam o naufrágio poderiam ser o ápice, pelo grande temor da morte. 

“As horas de perigo eram acompanhadas por orações desesperadas, apelos aos santos da 

devoção marinheira, confissões feitas até em altos brados e mesmo procissões em plena 

tempestade.” (MICELI, 2008: p. 120)  

Para além dos interesses do autor, dos objetivos que ele apresenta logo no início da Relação, 

se é que podemos destacar algum pedaço de sua crônica sem o sabor de seus objetivos 

tratados anteriormente, o sistema de religiosidades é perceptível em alguns momentos 

principais. Não pretendo duvidar do papel divino no rumo das vidas, nem menos desacreditar 

na importância que os portugueses atribuíam aos desígnios dos céus naquele período. Quero 

apenas apontar como a religião, e também o que se entendia dela, permeou todos os 

andamentos desta trágica travessia marítima.  

Para um melhor entendimento enquadrei as situações que são apresentadas na Relação em 

alguns momentos distintos. Num primeiro momento as vontades divinas são apresentadas no 

que concerne aos fenômenos da natureza. Na primeira mudança de tempo, é colocado que não 

era o momento da morte de todos, “temporal desfeito, e já então parecia que Deus era servido 

do fim que ao depois tiveram.” (Relação, 1552: p. 07) É uma constante serem atribuídas as 

intempéries da natureza aos desígnios de Deus. Tudo ao qual não se tinha mecanismos para 

fornecer uma justificação, digamos “mais racional”, era atribuído aos caprichos divinos.  

Num segundo, quando os possíveis pecados dos tripulantes passam a justificar os andamentos 

trágicos. Os pecados, segundo Manoel Sepúlveda, eram o grande motivo de estarem passando 

por grandes tormentos. Isto demonstra como a catequização cristã dominava no imaginário de 

alguns homens. A herança do Cristianismo medieval povoava de culpas o cotidiano dos 
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homens num infindável processo de penitência e remissão de pecados que era evocado 

constantemente. No discurso do capitão, ao ver todo o grupo perdido em terras inóspitas, os 

aspectos religiosos tomam toda a cena: 

Amigos e senhores, bem vedes o estado a que por nossos pecados somos chegados, e 

eu creio verdadeiramente que os meus só bastavam para por eles sermos postos em 

tamanhas necessidades, como vedes que temos; mas é Nosso Senhor tão piedoso 

que ainda nos faz tamanha mercê, que nos não fôssemos ao fundo naquela nau. 

(Relação, 1552: p. 12)  

 

Mais adiante ele diz, mesmo pela situação em que se encontrava que “já agora, Nosso Senhor 

seja louvado” e por fim diz: “E assim todos juntos, quererá Nosso Senhor, pela sua 

misericórdia, ajudar-nos”. (Relação, 1552: p. 12) Podemos perceber isso também quando ele 

diz “mas como tudo eram prognósticos de maiores trabalhos, nenhuma diligência por seus 

pecados lhes aproveitava.” (Relação, 1552: p. 08) Como dito anteriormente, os possíveis 

pecados justificavam a situação e os submetia aos céus.   

As mortes eram um momento especial nestas travessias justamente pelo seu sentido de 

passagem para um plano místico ao qual a indecisão entre o céu e inferno matizava os 

pensamentos de quem estava às portas da dúvida. Ao tratar disto o autor chega a sugerir os 

momentos, quase que específicos, das mortes ou não de cada um dos sobreviventes. Ao 

desembarcarem do galeão em um precário barco: “E quis Nosso Senhor que desta batelada 

não morreu ninguém, que foi milagre.” (Relação, 1552: p. 1. 10) No momento do 

desembarque no batel, parece que a efetivação das mortes eram definidas pelos caprichos 

divinos. Ora era do agrado Deus, ora não.  

Em outro momento Deus permite que morram alguns tripulantes, “como Nosso Senhor 

aprouve” (Relação, 1552: p. 11) Também quando ele diz que, “Mas como já estava de cima 

que acabasse este capitão com sua mulher e filhos e toda a sua companhia, nenhum remédio 

se podia cuidar a que a fortuna não fosse contrária.” (Relação, 1552: p. 10) Os 

acontecimentos todos estavam determinados pelos céus e nada poderia reverter isso. 

Também nos momentos em que os mantimentos se esgotavam, a vontade do senhor era 

evidenciada. “E sendo o comer tão pouco, como atrás digo, a sede era desta maneira porque 

queria Nosso Senhor que a água lhe servisse de mantimentos.” (Relação, 1552: p. 16)  
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Assim, a religião permeava todo o cotidiano de bordo, independente do sucesso ou infortúnio 

da viagem. Todo o reflexo da sociedade portuguesa embarcava nos navios, independente do 

movimento, se de ida ou de volta das Índias. O Cristianismo acabava por ser um potente 

arsenal de justificações para os mais diversos fins. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trajeto das embarcações portuguesas pelos mares Atlântico e Índico corresponde a uma 

parte grandiosa e interessante da história da expansão dos povos e do domínio e junção dos 

continentes. O cotidiano dos navios era permeado por uma grande sorte de acontecimentos. 

Desde os que desembocavam em grandes fortunas até o desfecho trágico de alguns, engolidos 

pelas ondas, levando grandes caixarias de sonhos para as profundezas dos caminhos das 

águas. Mas nem todos os navios naufragaram...  

Os relatos que sobreviveram ao tempo trazem elementos importantes para se pensar uma 

ínfima parte do que era a travessia sobre o balanço das águas salgadas. Mesmo considerando 

a minúcia da descrição dos cronistas, não posso deixar de pontuar a mecanicidade que 

inevitavelmente envolve algumas descrições. Relatos estes dotados de toda sorte de 

interesses. 

O catolicismo presente nas linhas do cronista apresenta o papel do cristianismo nos processos 

de expansão marítima, bem como a mentalidade européia estava condicionada aos sugeridos 

desígnios dos céus. Se por um lado as condições de viagem eram extremamente limitadas e 

precárias, não existindo, ou não colocando em prática satisfatoriamente, um conhecimento 

sistematizado que evitasse as mínimas desventuras a bordo, existia todo um arsenal de 

justificações religiosas desde a partida até a possível chegada.       

Os tripulantes do galeão São João nos momentos de maior desespero se confiavam e “se 

encomendaram a Deus” (Relação, 1552: p. 09), pois sua embarcação, como o próprio cronista 

registrou, “por milagre de Deus se sustentava sobre o mar” (Relação, 1552: p. 09) Talvez a 

escrita que seguiu nestas linhas traçadas acima corresponda, numa grosseira analogia, à 

situação daqueles infelizes mareantes. Que não tenha o recurso divino apenas para socorrer o 
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rumo das palavras, mas que a imaginação possa completar o que afundou no correr dos 

tempos.  

Assim a História poderá então resgatá-los das profundezas salgadas das águas e dar novos 

corpos e uma nova vida, em outras palavras, ressuscitá-los. Infelizmente, ao invés de corpos 

humanos corpos discursivos, e que naveguem aos meandros abertos por ávidos 

historiadores/reconstrutores e possam ter enfim a liberdade de cumprir na íntegra os objetivos 

traçados ou, em último caso, naufragar novamente. Não mais no mar real, mas nas ondas do 

que se chama de História.    
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1 O relato de viagem utilizado como fonte principal deste artigo corresponde a “Relação da mui notável perda 

do galeão grande São João, em que se contam os grandes trabalhos e lastimosas cousas que aconteceram ao 
capitão Manuel de Sousa Sepúlveda e o lamentável fim que ele e sua mulher e filhos e toda a mais gente 
houveram na Terra do Natal, onde se perderam a 24 de junho de 1552”. A referida Relação integra o corpo de 
relatos de naufrágios da obra História Trágico-Marítima, compilada por Bernardo Guimarães de Brito entre os 
anos de 1735 e 1736. Vale ressaltar ainda que, para facilitar a leitura, o documento a ser analisado será tratado 
neste trabalho apenas pelo nome Relação.     

2
 A Rota do Cabo era o percurso marítimo que as embarcações portuguesas faziam ligando a Europa até a Ásia 

contornando o litoral africano. Este trajeto foi aberto por Vasco da Gama com sua armada em 1498. GUINOTE, 
Paulo J. A. Ascensão e declínio da Carreira das Índias. (Séculos XV-XVIII) India Route Project. 2003. URL.: 
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3
 Apesar do conjunto de relatos que compõe a coletânea História Trágico-Marítima figurar em sua grande 

maioria como um grupo de informações majoritariamente de naufrágios, alguns destes relatos são tratados como 
de viagens de sucesso como a “Relação da viagem e sucesso que tiveram as naus Águia e Graça vindas da Índia 
para este reino em 1559”. Os objetivos traçados no início da referida viagem, de atravessar os mares da Índia em 
direção a Lisboa, não foram cumpridos: as embarcações, em sua grande parte, naufragaram no percurso e as 
mercadorias se perderam. Mas algumas pessoas conseguiram retornar a Moçambique negociando sua estadia e, 
posteriormente, chegando a Goa e depois partindo para Lisboa. Mesmo assim esta travessia foi considerada 
como uma viagem de sucesso. Relação da viagem e sucesso que tiveram as naus Águia e Graça vindas da Índia 
para este reino no ano de 1559. In.:BRITO, Bernardo Gomes de. História Trágico-Marítima. Rio de Janeiro: 
Lacerda Editores: Contraponto Editora, 1998. Pp. 123 – 138. 
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 Segundo a contabilidade apresentada por Paulo Guinote durante a maior parte do século XVI partiram de 

Lisboa pela rota do cabo 311 embarcações sendo que 53 destas tiveram perda total e apenas 201 retornaram à 
costa lusitana. Do universo de cerca de 70 naus que se perderam pela travessia 15% se perderam por má 
navegação, 10% por tempestades, 14% pelo mau estado, 17% por sobrecarga, 8% por ataque de inimigos, 6% 
por incêndios e o restante (cerca de 27%) por motivos desconhecidos. GUINOTE, Paulo J. A. Ascensão e 
declínio da Carreira das Índias. (Séculos XV-XVIII) India Route Project. 2003. URL.: 
http://nautarch.tamu.edu/shiplab/,Nautical Archaeology Program, Texas A&M University. P. 32 e 36.    
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Construção imagética sobre o inimigo escocês e justificativas para o conflito nas fontes 
inglesas: 1291 – 1301.  

 
 

Resumo 

O presente trabalho relaciona-se com a investigação das construções de imagens discursivas 

sobre o inimigo nas guerras anglo-escocesas entre o final do século XIII e início do XIV sob a 

perspectiva de fontes inglesas, a saber, as crônicas chamadas de Chronicle of Lanercost e 

Scalacronica, além de outros documentos pertinentes traduzidos por Stones na década de 

1960. Levando em conta o contexto político-cultural em que foram produzidas, nosso objetivo 

é, interpelando alguns dos relatos presentes em tais documentos, analisar de que modo os 

mesmos justificam o conflito e legitimam a dominação do reino escocês, descaracterizando o 

inimigo naquele processo.  

Abstract 

This work is related with the research of the construction of discoursive images about the 

enemy in the Anglo-Scottish Wars between the end of 13th century and the beginning of the 

14th century, under the perpective of English sources, let it be known, the chronicles named 

Chronicle of Lanercost and Scalacronica, besides some other related documents translated by 

Stones on the 1960s. Considering the political and cultural context in which they were 

produced, we intend to analize, interpollating some of the reports in such documents, the way 

they justify the conflict and legitimize the domination of the Scottish kingdom, 

uncharacterizing the enemy on doing so.   

Palavras-chave: Idade Média; Historiografia; Guerra. 

 

1. Sobre as fontes. 

 As fontes concernentes ao medievo têm sido alvo de minuciosos estudos nas últimas 

décadas, sendo pesquisadas sob diversas áreas, indo da História, passando pela Linguística e 

chegando a campos como a Filologia e a Literatura. No presente artigo, pensaremos como 

algumas destas fontes, mais notadamente duas crônicas, uma bula papal e cartas reminiscentes 

do período permitem aos medievalistas contemporâneos traçarem alguns contornos acerca do 

modo como eram relatadas questões de crucial importância às sociedades daquele período, 
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como a economia, a religião, a política e, em nosso caso, a guerra. Deste modo, refletimos de 

que maneira o conflito anglo-escocês, ocorrido entre o final do século XIII e a metade do 

século XIV, foi justificado por aqueles que produziram os documentos que sobrevivem até o 

presente, sendo necessário, portanto, nos determos momentaneamente em uma breve 

descrição das fontes (ainda inéditas no Brasil) para, em um segundo momento, nos focarmos 

na análise de seu discurso. 

Pouco se sabe a respeito da composição e recepção da Chronicle of Lanercost e da 

Scalacronica até o presente, sendo os estudos primordiais a esse respeito compostos pouco após 

a publicação de suas traduções, nas primeiras décadas do século XX. A Chronicle of Lanercost, 

cuja autoria é desconhecida, cujo local de composição não é consensual entre especialistas e 

cuja sobrevivência se deu por um único manuscrito conhecido (GRANSDEN, 2000: pp. 494), 

permaneceu incógnita até meados do século XVI.  

 Em 1839, Stevenson edita e publica o manuscrito que cobre o período de 1201 – 1346. 

Porém, apenas em 1907 viria a ser publicada a tradução do documento do latim para o inglês, 

e em sua sintética apresentação, o comentador, reverendo James Wilson, busca tecer hipóteses 

sobre a possível autoria do manuscrito e o lugar onde teria sido composto. Utilizando-se de 

comparações entre trechos da fonte com outros documentos do período, além de métodos 

adicionais, como análises filológicas e relatos de elementos aparentemente irrelevantes sobre 

a rotina e costumes de uma casa religiosa agostiniana (a qual era o priorado de Lanercost), 

Wilson sugere que o documento teria sido composto naquele priorado, na região fronteiriça da 

Cumbria.  

 Quanto à Scalacronica, atribui-se sua autoria ao cavaleiro Sir Thomas Gray, que, 

assim como seu pai, serviu aos reis ingleses durante suas campanhas contra escoceses e 

franceses em finais do século XIII e durante o século XIV. Seu local de produção foi 

Edimburgo, onde esteve prisioneiro entre os anos de 1355 – 1359, após ser capturado em 

batalha. Entretanto, sua trajetória é tão difícil de ser traçada quanto a Chronicle of Lanercost, 

devido à escassez de dados sobre a mesma. Assim, algumas páginas iniciais, como também 

todo o período de 1342 a 1355, se perderam, e a edição que analisamos, traduzida do anglo-

normando para o inglês e publicada em 1907, apresenta as anotações que John Leland 

realizou para completar esta lacuna. Sua importância deve-se ao fato de que Gray foi o 

primeiro de uma série de soldados profissionais ingleses a escrever sobre a guerra, portanto, 

seu conhecimento técnico contribuiu na construção de uma narrativa agradável (TAYLOR, 

1987: pp. 172-173).   
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 Finalmente, as outras fontes que utilizaremos encontram-se compiladas e traduzidas 

do latim e do anglo-normando para o inglês por Stones (1970) na obra, ainda inédita no 

Brasil, chamada Anglo-Scotish Relations 1174 – 1328: Some selected documents. A coerência 

e importância de sua obra no estudo da Idade Média inglesa, mais particularmente no que 

tange às relações políticas entre ingleses e escoceses, se dão pelo fato de que o material ali 

transcrito não provém de um único arquivo, mas sim de numerosos locais de produção ao 

longo do período descrito no título. Logicamente, como o próprio título sugere, as fontes ali 

impressas foram selecionadas por Stones segundo critérios a destacar, tais como ineditismo e 

a possibilidade de fornecerem visões e opiniões contemporâneas acerca de questões em pauta 

naquele momento, além de fomentar o hábito de “consulta às fontes antes de se propor 

teorias” (STONES, 1970: pp. XIV, tradução minha).  

 

2. Justificativas para o conflito contra os escoceses segundo as fontes empregadas.   

 

 Durante boa parte do século XIII, as nobrezas inglesa e escocesa mantiveram boas 

relações político-culturais1, observadas pela existência de vínculos diversos entre as mesmas 

através de casamentos e na posse de terras em ambos os lados da fronteira. Na ocasião da 

morte de um dos filhos do rei escocês Alexandre III (1284) e que ao mesmo tempo também 

era sobrinho do monarca inglês, Eduardo I teria expressado suas condolências, pelas quais 

recebe como resposta uma carta em que Alexandre III diz estarem “unidos perpetuamente, 

[...], pelos laços de indissolúvel amor” (STONES, 1970: pp. 85, tradução minha).  

 Entretanto, após a morte do soberano escocês, as relações entre os dois reinos viriam a 

se deteriorar rapidamente, uma vez que não havia um herdeiro direto para o trono e, 

inicialmente, pelo menos 13 pretendentes o reclamavam (PRESTWICH, 1980: pp. 43). Para 

resolver tal questão e evitar uma guerra civil, Eduardo I se oferece para mediá-la, sob a 

condição de que os pretendentes o reconhecessem com o senhor supremo das terras além do 

rio Forth, marco divisório entre ambos os reinos. Este período de interregnum, que durou de 

                                                           
1
   Sob a perspectiva de Miller (1960: pp. 4-5), as relações político-culturais entre os reinos pelo menos no 

século XIII se dava pelas tentativas de ambos os reis de manterem a ordem na fronteira, além dos interesses em 
terras e privelégios de nobres seculares e temporais ingleses na corte escocesa e vice-versa. O autor também 
argumenta que tal ordem acabou favorecendo o progresso no campo econômico, principalmente no vale de York 
em períodos anteriores ao conflito anglo-escocês. King (2007: pp. 116 - 120) trabalha esta questão das relações 
entre ambos os reinos sob o recorte geográfico mais específico de sua região fronteiriça. Para o historiador 
britânico, mesmo durante os conflitos nos anos iniciais que caracterizaram as Guerras de Independência, havia 
“pontos de proximidade” entre as ambas as nobrezas daquela região, como um sistema de leis comuns, contatos 
menos informais entre captores e as famílias de nobres feitos prisioneiros de guerra e o intercâmbio de clérigos 
entre casas religiosas dos dois reinos. 
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Maio de 1291 até Novembro de 1292, ficou conhecido como a Great Cause ou “Grande 

Processo”, em tradução livre, no qual as petições feitas por aqueles que se julgavam com 

direitos ao trono escocês submeteram-se ao julgamento do monarca plantageneta.  

 A partir de tal evento, torna-se interessante o relato dos cronistas ingleses da época, 

pois tais fontes, na busca pelo passado, forneciam a legitimação para as necessidades 

presentes, incluindo-se aí as necessidades políticas (SPIEGEL, 1997: pp. 87). Segundo 

Delliyannis (2003: pp.2), a escrita da História, durante a Idade Média, foi baseada, em 

propósitos trazidos pelo presente e realizada por elementos de outras áreas do conhecimento. 

A autora ainda afirma que a maneira como os historiadores apresentam uma sociedade 

geralmente nos dá o tom da interpretação da mesma. Entretanto, é crucial que se tenha em 

mente que aqueles textos são construções, e muitos outros fatores devem ser levados em 

consideração, como o contexto e os possíveis propósitos de quem os produziram antes de se 

avaliar as informações ali contidas. Given-Wilson (2004: pp. 1 - 6) também atenta para o fato 

de que a verdade dos cronistas possuía significados aos quais aqueles que se utilizam de 

crônicas como fontes devem ficar atentos. Para o historiador inglês, em linhas gerais, os 

cronistas em geral se preocupavam com a exatidão em seus relatos, e para que isso fosse 

possível, eles deveriam ser íntegros, ou pelo menos transmitirem essa imagem, não 

levantando dúvidas a respeito da confiabilidade de seus relatos. Assim, segundo França 

(2006: pp. 122-123), para se constituir a legitimidade e a verdade neste tipo de texto, era 

necessário que os autores se comprometessem a narrar os fatos levando em consideração sua 

consciência e honestidade, além da capacidade daqueles indivíduos de selecionarem de modo 

imparcial e adequadamente as fontes, captando a verdade que delas emanaria e, finalmente, 

desvendando-a. Por fim, complementando esta linha de pensamento: 

Em geral, os cronistas medievais proclamavam a vontade de, [...] respeitar a 
verdade, mas frequentemente enfeitavam as suas obras com histórias fantásticas e 
fatos inventados [...]. É evidente que a verdade, do ponto de vista desta época, era 
bem diferente da verdade científica dos tempos modernos: para eles, devia 
corresponder a normas ideais, devia conformar-se, antes de mais, não com o 
andamento efetivo dos assuntos terrestres, mas com as mais elevadas prescrições do 
desejo divino (GUREVITCH, 1990: pp. 208 - 209). 

  

 Tendo em mente tais considerações, é conhecida a ação de Eduardo I para legitimar-se 

como senhor supremo quando escreve para várias casas religiosas ordenando que seja feita 

uma pesquisa por evidencias em várias crônicas que legitimem seu pleito (GRANSDEN, 

2000: pp. 442). Ao final deste processo, o escolhido foi o nobre John Balliol, que lhe jurou 
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vassalagem em 26 de Dezembro de 1292 (STONES, 1970: pp. 63). Uma vez entronado o rei 

da Escócia, a nobreza e o monarca ingleses voltam suas atenções para as questões 

relacionadas ao conflito contra os franceses, tensão que estava em curso desde 1294. Assim 

como havia feito no País de Gales duas décadas antes, Eduardo I esperava contar com o apoio 

de seus súditos naquele conflito, incluindo-se aí os escoceses, exigindo então homens para 

suas campanhas e impostos tanto em dinheiro quanto em espécie. Não bastassem tais 

exigências, Eduardo I demanda que John Balliol compareça à corte inglesa para resolver 

questões sob sua jurisdição (PRESTWICH, 1980: pp. 46 – 48), sublinhando assim seu status 

de suserano em relação ao monarca escocês.  

 Embora agisse dentro da lei, tais ações de Eduardo I não teriam sido bem recebidas 

nem pela nobreza escocesa e nem pelo seu rei. Daí, segundo as fontes, em 1296, ainda durante 

o conflito anglo-francês, os escoceses tomam partido dos franceses:  

  Nesta época a guerra estourou novamente entre o rei da Inglaterra e o rei da 
França, originando-se de feitos de Bayonnaises e de Cinque Ports, [...] razão pela 
qual o Conselho da Escócia nomeou quatro bispos e quatro condes e quatro barões 
para governarem a terra da Escócia, e por cujo conselho a rebelião foi planejada 
contra o rei da Inglaterra (GRAY, 1907: pp.14, tradução minha) 

 Os escoceses ardilosamente mandaram enviados para o rei da França 
[conspirando] contra o seu senhor, o rei Eduardo da Inglaterra [...]. Após o relato ter 
chegado aos ouvidos de meu senhor, o rei da Inglaterra, ele ficou furioso (e com 
razão!), e convocou repetidamente o rei da Escócia, ordenando-o a comparecer ao 
seu parlamento de acordo com sua obrigação legal tanto pelo reino da Escócia como 
por outras terras possuídas por ele dentro do reino inglês. Entretanto, ele [John 
Balliol] recusou-se incondicionalmente a comparecer, e o que foi pior, começou a 
reunir um grande exército para opor-se ao rei da Inglaterra. (LANERCOST, 1913: 
pp.114 – 115, tradução minha)  

  

 Sob a visão de tais cronistas, John Balliol desrespeita seu suserano, dando assim 

prerrogativas legais para que o governante inglês invadisse o reino da Escócia. Logicamente, 

tais relatos trazem consigo uma carga de valores concernentes a seus autores, que, como 

membros pertencentes da nobreza da Inglaterra, posicionam-se então favoráveis ao conflito 

contra Balliol e aos nobres rebeldes2, pois no mesmo ano inicia-se a invasão inglesa, e o 

número de relatos sobre a mesma começa a crescer. Nessa leva de informações que circulam 

sobre os eventos na fronteira, os cronistas ingleses tem acesso, dentre outros, a testemunhos 

                                                           
2  Segundo Given-Wilson (2004: pp.63), os homens que escreveram crônicas na Inglaterra em fins da 
Idade Média tinham nascido ou em classes donas de terras ou tinham como público alvo um público dono de 
terras, tanto laico como espiritual. 
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orais e acusam o rei John de ter perdido o controle sobre o reino, que teria passado a ser 

governado por doze magnatas3.   

 Entretanto, cabe contrapor àqueles excertos a carta que John Balliol escreve para o rei 

da Inglaterra, cujo registro data de cinco de Abril de 1296, justificando seus motivos para o 

início das animosidades entre ambos: 

[...] Você, e outros de seu reino (para seu próprio conhecimento, pois certamente 
você não deve ter ignorado o que eles fazem) tem (como todos sabem) infligido [...] 
pesados insultos, desprezo e injustiças sobre nós e aos habitantes de nosso reino [...] 
e em uma conduta que ofende a Deus e a justiça[...] tem confiscado nossos castelos, 
terras e posses, [...]. Até agora você veio até as fronteiras de nosso reino em 
formação de batalha, [...] e com um vasto exército reunido para deserdar-nos e aos 
habitantes de nosso reino[...]. Não podemos mais tolerar tais prejuízos, insultos e 
opressivas injustiças, nem estes ataques hostis, nem podemos permanecer sob sua 
vassalagem e homenagem [...] e desejamos nos declarar contra você, para nossa 
própria defesa e de nosso reino [...]. (STONES, 1970: pp.142 – 143, tradução 
minha). 

 

 Sob a ótica de John Balliol, seriam, portanto, os escoceses que estariam sob agressão, 

estando aquele monarca desobrigado a cumprir com suas obrigações para com seu suserano. 

Deste modo, sua quebra do juramento seria legitimável, uma vez que estariam praticando uma 

guerra justa contra um inimigo que pratica várias ofensas a seus súditos escoceses, ao seu 

vassalo e, mais gravemente, a Deus.  

 A arte da guerra era vista como uma função da providência divina projetada para punir 

o pecado e o crime (RUSSELL, 1975: pp. 292), e segundo tais preceitos ambos os lados 

trataram de justificar as incursões militares. Para os cronistas de Lanercost, o pecado dos 

escoceses havia sido a traição ao seu monarca de direito para se unirem com os franceses em 

“rebelião aberta e para repudiarem o juramento feito ao rei Eduardo” (LANERCOST, 1913: 

pp. 116, tradução minha). Entretanto, tal empreitada estaria fadada ao fracasso, e os autores 

utilizam-se do mal sucedido ataque naval realizado em 1 de Novembro de 1296, no qual 

“[Deus] destruiu e livrou-se completamente dos navios dos perjuros franceses, aparentando 

auxiliá-los, pois deste modo poderia mostrar-lhes que sua expedição era contra Ele e contra 

seu povo” (LANERCOST, 1913: pp. 124). Gray, em sua Scalacronica, também atribui a 

intervenção divina a vitória na batalha de Falkirk em 1298, uma vez que, após seu término, 

Eduardo I “dirigiu-se à Inglaterra, peregrinando até os sepulcros sagrados, agradecendo a 

Deus por sua vitória, como era de costume após esse tipo de acontecimento” (GRAY, 1907: 

                                                           
3
  Segundo Stones (1981), as evidências relacionadas a incursão de Eduardo I em 1296 são todas inglesas, 

e dificilmente poderiam ser consideradas como imparciais.   



45 
 

pp. 22, tradução minha). Neste sentido, vemos aqui uma das formas de se justificar a guerra 

para ambos os cronistas: Deus estava ao lado dos ingleses, e aqueles que se opusessem a eles, 

franceses ou escoceses, sofreriam o castigo divino4.  

Uma outra forma de se justificar o conflito é pela reivindicação de legitimidade de 

governança sobre o reino inimigo. Contra os franceses, Eduardo I possuía títulos sobre terras 

do outro lado do canal, o que posteriormente viria a desencadear conflitos de maior 

importância entre seus descendentes e os do rei Filipe II, que obviamente não trataremos aqui 

por extrapolar o recorte temporal pretendido neste artigo. Já contra os escoceses, há uma 

construção discursiva relativa ao direito de suserania que os reis ingleses teriam sobre os reis 

da Escócia, remontando à colonização da ilha pelos romanos, passando pelas invasões anglo-

saxãs, normandas, até finalmente chegar ao final do século XIII e início do XIV, período de 

reinado do monarca inglês. Uma das obras que serve para o embasamento de tal pleito é a 

Historia Regnum Britanniae (História dos Reis da Bretanha), escrita por volta de 1136 por 

Geoffrey of Monmouth, em que se desenvolve uma narrativa da colonização da ilha por 

Brutus nomeando-a Britain, pois “deste modo esperava perpetuar a memória de seu nome” 

(MONMOUTH, 1842: p.22, tradução minha). Ao desembarcar com seus irmãos após a 

derrota na guerra de Tróia, encontra uma raça de gigantes, derrotando-os e dando início à 

colonização. Ainda segundo Monmouth, os irmãos de Bruto governaram as terras adjacentes 

em sistema de vassalagem, justificando assim a submissão da Escócia aos reis ingleses 

(PRESTWICH, 2005: pp. 561).  

Embora tal manuscrito atualmente seja muito criticado quanto às fontes que o monge 

empregou e seja bem possível que ele tenha inventado a maior parte do que está escrito ali 

(GIVEN-WILSON, 2004: pp. 3), em fins do século XIII aquele discurso ainda se fazia 

presente no imaginário inglês. Em 1300, com o acordo de paz já selado entre Inglaterra e 

França, Eduardo I pode voltar suas atenções para a Escócia e consolidar seu domínio 

(PRESTWICH, 1980: pp. 46). Para isso:  

O rei convocou um parlamento em Lincoln, onde foi declarado que por 
todas as leis imperiais, civis, canônicas e reais, e pela tradição da ilha da Bretanha 
em todas as eras desde os dias de Brutus, que a autoridade suprema da Escócia 
pertencia a realeza da Inglaterra, como foi declarado ao Papa (GRAY, 1907: pp. 23, 
tradução minha). 

 
                                                           
4  Devries (1996) demonstra como se constrói esse tipo de narrativa embasada na figura de povo 
escolhido por Deus, e como em diferentes momentos tal discurso foi utilizado para justificar guerras tanto contra 
inimigos cristãos e não-cristãos. 
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Tal afirmação de Eduardo vinha de encontro a uma bula papal proferida por Bonifácio 

VIII um ano antes, que, em linhas gerais, defende a ideia de que o reino escocês não 

pertenceria aos ingleses, mas sim à própria Igreja. Utilizando-se também do argumento da 

memória e dos costumes5, o papa escreve que: 

 

[...] desde os tempos antigos o reino da Escócia pertenceu, com todo o 
direito, e ainda se sabe que pertence, à Igreja Romana. [...] E embora, como se anda 
dizendo, certas inovações não costumeiras tenham sido implementadas nos tempos 
em que o reino da Escócia carecia da proteção de um governante, [...] tais atos foram 
realizados por nobres do reino, que estavam então sem um guia, [...]. Eles o fizeram 
pela força [...], e não devem ter qualquer efeito legal, nem redundar em qualquer 
prejuízo para o reino da Escócia. É correto [...] que o reino da Escócia pertença a 
Igreja Romana, e não foi, nem está, dentro da lei, o seu domínio pela força, nem 
subjugá-lo ao seu governo, em detrimento da Igreja Romana e de um grande número 
de pessoas.  (STONES, 1970: pp. 169 – 171, tradução minha) 

 

 Independentemente se agiu segundo interesses próprios ou não6, o fato é que em 1301 

ele se coloca como o senhor supremo das terras escocesas, como sugere uma carta enviada 

por ele ao papa Bonifácio VIII, em que afirma que: 

 

O Todo Poderoso, [...] testemunhará como está gravado nas tabuletas de 
nossa memória com uma marca indelével, que nossos predecessores e progenitores, 
os reis da Inglaterra, por direitos de senhorio e autoridade, possuíram, desde os 
tempos antigos, a suserania do reino da Escócia e de seus reis em questões 
temporais, e todas as coisas anexadas àquele lugar, e que eles receberam dos 
mesmos reis, e de outros magnatas do reino, pois também desejavam homenagens e 
juramentos de fidelidade (STONES, 1970: pp. 193, tradução minha). 

 

Não obstante, os cronistas de Lanercost também não ficam alheios a questão, e 

justificam enfaticamente a necessidade de se combater os escoceses e que lhes seja imputada 

                                                           
5  Para Galloway (2009: pp.78), durante os períodos de grandes mudanças ou desafios, os princípios de 
autoridade, assim como os de ordem, convergiam para a história e a tradição, uma vez que o passado, em toda 
sua maleabilidade, fazia parte dos significados e usos do presente. Nesta mesma linha de pensamento, a linha 
argumentativa de Clanchy (1993: pp.296) vem complementar a questão, sublinhando que a verdade histórica 
vivia na memória das pessoas através da oralidade. Quando o uso de documentos escritos passa a aumentar, estes 
passam a reter a verdade que poderia ser ressuscitada a qualquer momento no futuro, como o foi tanto por 
Eduardo I como por Bonifácio VIII. 
6  Segundo Prestwich (2005: pp.231) Eduardo I teria tentado se tornar o senhor supremo da Escócia desde 
a morte de Alexandre III em 1286. Para isso, teria inicialmente proposto o casamento de seu filho, Eduardo II, 
com a herdeira do trono escocês, Margarete da Noruega, neta do falecido monarca. Entretanto, com sua morte 
precoce, Eduardo I viria a se aproveitar da Great Cause para “ganhar reconhecimento para sua reivindicação 
dúbia a senhor supremo da Escócia, ao invés de realizar a arbitragem independente que os escoceses buscaram 
em sua figura” (tradução minha). 
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a submissão ao monarca inglês. Um ponto que não pode ser negligenciado quanto a essa 

crônica é que, partindo da premissa de que ela tenha realmente sido composta no priorado 

homônimo localizado na região fronteiriça entre os dois reinos, àqueles homens vivenciaram 

o conflito de perto e possivelmente foram testemunhas da violência ocorrida na região, ou no 

mínimo provavelmente acederam a testemunhos oculares daqueles acontecimentos. Em um 

trecho referente a 1297, os cronistas relatam a passagem dos escoceses pela região de 

Lanercost: 

 

Neste saque, eles excederam em crueldade toda a fúria dos pagãos; quando 
eles não podiam capturar os fortes e jovens que fugiam, eles manchavam seus braços 
[...] com o sangue dos mais fracos, velhas, mulheres com crianças de colo e mesmo 
crianças com dois ou três anos de idade, [...] e erigiam crianças do tamanho de um 
palmo perfuradas com lanças [...]. Três monastérios [...] foram destruídos por eles – 
Lanercost, dos Cânones Regulares; e Hexam, da mesma ordem, e aquele das freiras 
de Lambley; e de todos estes a devastação não pode de modo algum ser atribuída ao 
valor de guerreiros, mas a conduta pusilânime de ladrões, que atacaram uma 
comunidade mais fraca onde eles provavelmente não encontrariam nenhuma 
resistência. (LANERCOST, 1913: pp. 193, tradução minha). 

 

Entretanto, tal comportamento belicoso por parte dos escoceses, em contraposição as 

queixas do autor da passagem supracitada, seria esperada por duas razões. Primeiramente, de 

acordo com Allmand (2003: pp. 258 – 260), a guerra no medievo, sob a visão de filósofos e 

juristas, seria considerada justa se fosse previamente declarada, o que de fato foi, como 

observado na carta de John Balliol citada previamente. Em segundo lugar, as incursões, 

utilizando-se de violência contra não combatentes, saques e pilhagem, eram comuns no 

período, em contraposição ao cerco de castelos e fortalezas, que poderiam se prolongar por 

períodos indefinidos e demandava altos custos, tanto de homens quanto de víveres e 

armamentos. Ainda segundo Allmand, as chevauchées7 ocorriam porque não era um costume 

escocês pagar seus soldados, pois se esperava que eles retirassem seus ganhos pela pilhagem. 

Além disso, essa forma de guerrear funcionava como uma “guerra psicológica”, criando medo 

e insegurança nas populações, garantindo prestígio por um lado para os escoceses e uma 

pressão da nobreza sobre o monarca inglês para que tomasse medidas relativas ao fim de tais 

ataques. 

                                                           
7  As chevauchées eram um método empregado na guerra medieval para enfraquecer o inimigo, 
consistindo na devastação, na queima e na pilhagem de seu território. Segundo Coredon; Williams (2004: pp. 
70), era uma estratégia para acabar com os víveres e o material de guerra dos oponentes.  
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Assim, tentamos identificar, ainda que de forma sucinta alguns dos mecanismos pelos 

quais fontes inglesas do período abordado justificam a incursão contra o inimigo escocês, 

atentando-nos sempre para as particularidades referentes à escrita da história no medievo8. 

Pretendemos, portanto, não teorizarmos a respeito da guerra em si, mas refletir sobre as 

possibilidades de construção de discursos presentes em tal documentação, com foco particular 

em crônicas, mas não nos abstendo de textos de outras naturezas. 
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Geisa Lourenço Ribeiro* 

Rafaela Domingos Lago**
  

Resumo 

Partindo de fontes de origem eclesiástica, procuramos destacar as possibilidades investigativas 

dos referidos documentos, especialmente para a História Regional. Concentramo-nos em livros 

de Batismo e de Casamento de duas freguesias da região Central da Província do Espírito Santo: 

Nossa Senhora da Vitória e São João de Cariacica. Aperar de tais documentos serem de natureza 

demográfica e quantificável, procurou-se não perder de vista a análise qualitativa para a qual 

somos convidados continuamente pelas próprias fontes. Diante disso, buscamos inquirir a 

respeito da construção cotidiana das relações sociais envolvendo a população cativa, analisando 

os enlaces matrimoniais e o compadrio. Apesar de nossa pesquisa se concentrar em duas 

freguesias espírito-santenses, durante o século XIX, pretende-se não apenas fazer parte de um 

esforço investigativo sobre o Espírito Santo, mas também despertar a atenção para as inúmeras 

oportunidades oferecidas pelos documentos que apenas recentemente se tornaram acessíveis aos 

historiadores. 

Palavras-chave: registros eclesiásticos, História Regional, Espírito Santo. 

 

I. Introdução 

Escrever a História do Brasil, total, única, já é considerada há algum tempo “uma tarefa 

pretensiosa e, aliás, impossível” (FAUSTO, 1996). Diante dessa impossibilidade, decorrente de 

                                                 
* Bacharelanda do curso de História da Universidade Federal do Espírito Santo, dedica-se ao estudo da escravidão no 
Espírito Santo, com ênfase nas famílias integradas por cativos. Parte do texto apresentado foi produzido a partir dos 
resultados da pesquisa de iniciação científica realizada entre agosto de 2008 e julho de 2009, último ano da 
licenciatura cursada na mesma instituição, sob a orientação da professora Dra. Adriana Pereira Campos. A pesquisa 
se intitulava “Diante de Deus e dos homens: escravos e relações familiares (São João de Cariacica-ES, 1850-1888). 
**  Bacharelanda do curso de História da Universidade Federal do Espírito Santo, dedica-se ao estudo da escravidão 
no Espírito Santo, com ênfase nas relações de compadrio envolvendo escravos. Parte do texto apresentado foi 
produzido a partir dos resultados da pesquisa de iniciação científica realizada entre agosto de 2008 e julho de 2009, 
sob orientação da professora Dra. Adriana Pereira Campos. A pesquisa se intitulava “Aos santos óleos: as relações 
familiares envolvendo escravos na freguesia de Vitória (1832-1836).” 
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inúmeras razões já bem demonstradas por diversos trabalhos, têm alcançado relevância as 

pesquisas de cunho regional. 

Acreditando na importância da História Regional para se compreender as especificidades 

brasileiras, e destarte, conhecer melhor o país em sua totalidade, torna-se impossível não notar a 

carência de estudos sobre diversas regiões – especialmente sobre aquelas consideradas durante 

muito tempo como periféricas de um ponto de vista que privilegiava os aspectos econômicos 

(leia-se, as grandes lavouras voltadas para a exportação) e as macro-explicações. Ora, não seria 

justamente essa lacuna a responsável pela generalização dos resultados de pesquisas realizadas 

sobre determinadas regiões para todo o país? Dessa situação, resultam diversos problemas. 

Uma História generalizante impede a visão sobre a história real, dificulta a apreensão da 

complexidade do processo histórico brasileiro ao ocultar fenômenos passíveis de observação 

apenas em âmbito regional. Diante dessa perspectiva, impõem-se o estudo de lugares como o 

Espírito Santo, distante dos centros econômicos mais dinâmicos da Colônia e do Império 

Brasileiros, ainda tão carente de pesquisas em diversas temporalidades e sob múltiplos aspectos. 

É sobre este recôndito de Brasil, o território espírito-santense durante a segunda metade do 

Oitocentos, que trataremos neste artigo. Pretendemos apontar as possibilidades investigativas 

derivadas de fontes de origem eclesiástica, sobre as quais têm crescido o interesse dos 

pesquisadores brasileiros, mas que ainda são, em boa medida, negligenciadas pelos estudiosos 

capixabas. 

 

II.  Registros eclesiásticos: vestígios do passado 

O corpus documental mais utilizado pelos historiadores da família no Brasil escravista, desde a 

década de 1970, assenta-se, de acordo com Sheila de Castro Faria, nas fontes eclesiásticas – os 

registros paroquiais de batizado, casamento, óbito e processos de banhos matrimoniais. Manolo 

Florentino e José Roberto Góes, por sua vez, informam que a incorporação dessas fontes, de 

natureza demográfica e quantificável, permitiu a revisão de vários pressupostos há décadas 

repetidos na historiografia brasileira, sendo fundamentais, por exemplo, para reescrever a 

História das relações familiares envolvendo escravos (FLORENTINO & GÓES, 1997).  
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A relevância da documentação eclesiástica para os pesquisadores da História da Família se deve, 

em grande parte, à influência da Igreja Católica na sociedade brasileira Oitocentista. O valor 

social adquirido pelos sacramentos ratifica a posição de destaque da Instituição religiosa no 

Brasil, desde o período colonial. Faria explica que: 

O batismo significava a comprovação de ser a pessoa filha dos pais e da terra alegados. 
A união matrimonial só existia se o casal tivesse recebido as bênçãos de um padre, com 
testemunhas e assentos em livros próprios. O registro de óbito paroquial representava a 
morte social. Quase todas as etapas dos momentos rituais da sociedade passavam pelo 
olhar e controle da Igreja. Pode-se até mesmo considerar que a cidadania se exercia pela 
aceitação, mesmo que estratégica, dos rituais católicos (FARIA, 1998: p. 307). 

Os rituais sacramentais, tão presentes em vários momentos da vida, eram regulados por uma 

legislação eclesiástica, cuja origem encontra-se no Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 

1563. Segundo Maria Beatriz Nizza Silva, vários regulamentos especiais fundamentaram-se nele, 

com destaque para os estatutos sinodais (SILVA, 1981). No caso da colônia portuguesa na 

América, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia – publicadas, em 1707, por Dom 

Sebastião Monteiro da Vide – constituem o único estatuto sinodal publicado no período colonial 

e sua utilização se estendeu durante o Império. Segundo o Dr. Ildefonso Xavier Ferreira, Cônego 

Prebendado e Lente de Teologia Dogmática, autor do prólogo de uma edição das Constituições 

publicada em 1853, 

Em o Synodo Diocesano, que na Bahia celebrou o muito respeitavel 5º Arcebispo Dom 
Sebastião Monteiro da Vide em 1707, forão aprovadas estas Constituições, em que desde 
1702 se estava trabalhando. Mão de Mestre retraçarão estas paginas, cuja doutrina foi 
por então adoptada: quase seculo e meio tem servido á Igreja Brasileira, e servirá 
sempre naquellas matérias, que não tem sido abrogadas pela mudança dos tempos, usos 
e costumes, e pelas Leis recebidas em nosso paiz, á vista da Fórma de Governo, que 
felizmente nos rege (CONSTITUIÇÕES, 1853). [grifo nosso]. 

As Constituições Baianas estabeleceram a forma pela qual a Doutrina Cristã deveria ser ensinada 

e os sacramentos administrados e registrados. Este detalhe é de fundamental interesse para o 

pesquisador, pois os registros são fontes preciosas de informações, como apontado desde o início. 

Entretanto, Sheila de Castro Faria e outros historiadores chamam a atenção para os problemas 

encontrados nas fontes brasileiras, destacando sua precariedade e descontinuidade.  

O Espírito Santo, infelizmente, não está muito distante da realidade nacional, encontrando-se aqui 

limitações semelhantes às apontadas para outras regiões do país. Muitos documentos se perderam 

por desconhecimento de seu valor por parte de seus depositários, no processo de deslocamento 

para os arquivos ou mesmo devido às péssimas condições de armazenamento. A desorganização 
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dos acervos e, muitas vezes, o desconhecimento de sua existência por falta de divulgação de seus 

responsáveis e/ou da dificuldade de acesso são outros problemas enfrentados pelos 

pesquisadores. 

Apesar desse lamentável panorama, devemos ressaltar que ainda se encontra importante base 

documental no Espírito Santo e que tem se observado nos últimos anos iniciativas importantes 

para a preservação da história capixaba. Este é o caso da Cúria Metropolitana de Vitória1 que 

guarda importante documentação histórico-religiosa referente ao Estado e que recentemente 

elaborou um projeto com o intuito de preservar e disponibilizar para a consulta interna o material. 

O acervo conta com Livros de Casamento, Batismo, Óbito, Receitas e Despesas de vários 

municípios que atualmente integram à jurisdição da Cúria, a saber: Afonso Cláudio, Alfredo 

Chaves, Anchieta, Brejetuba, Cariacica, Domingos Martins, Fundão, Guarapari, Marechal 

Floriano, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória.  

Outra iniciativa importante para a preservação de nossos documentos é realizada pelo Núcleo de 

Digitalização de Documentos Históricos da Escravidão no Espírito Santo.2 O NUDES, com o 

projeto pioneiro de criação de um banco virtual de dados para auxiliar as atividades de pesquisas 

sobre nosso Estado, disponibiliza virtualmente Livros de Batismo de vários municípios 

capixabas: Anchieta, Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória. São mais de 50.000 registros 

envolvendo toda a sociedade, livres e escravos. 

 

III.  Possibilidades e limites na exploração dos registros batismais e matrimoniais 

O batismo para a Igreja pode ser considerado o momento mais expressivo em termos de 

significado ritual. Também era entendido dessa maneira por muitos homens e mulheres durante a 

Colônia e o Império. Amplamente disseminado por toda a população, na prática cotidiana 

ultrapassava os limites espirituais, firmando-se como um importante instrumento de solidariedade 

e de relações sociais através do compadrio. 

Os trabalhos no campo da história da família dialogam freqüentemente com a história econômica 

e social. No entanto, muito pouco se tem pensado sobre as relações de poder e de hierarquias 

constituídas através dos vínculos familiares. Com o intuito de contribuir para mudar essa 

situação, Silvia Maria Jardim Brügger, aponta três possibilidades de análises úteis para 

compreender as relações familiares e políticas a partir de estudo referente ao compadrio na 
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sociedade de São João del Rei (Minas Gerais), pesquisada com base nos registros batismais 

compreendidos entre 1736 e 1850 (BRÜGGER, 2007a). 

O primeiro mecanismo utilizado para a compreensão dos significados sociais do compadrio é a 

análise da condição jurídica (livre, forro ou escravo) dos envolvidos. Outro dado pertinente a ser 

apreciado é a presença ou ausência de termos/expressões indicativos de algum prestígio social 

junto aos nomes dos pais e padrinhos, como patentes militares, cargos políticos e religiosos. Tais 

observações podem conduzir à caracterização do compadrio como uma possibilidade de “aliança 

para cima”. Segundo a historiadora, 

Para as escravas, a presença de homens livres como padrinhos de seus filhos já 
representava uma “aliança para cima” (visando, provavelmente, a possibilidade de 
ganhos para seus filhos ou para si). Para mães livres, a ocupação de cargos políticos, 
postos militares, funções de prestigio ou religiosa era uma qualidade a mais, valorizada 
na escolha de padrinhos, a indicar a possibilidade de uma “aliança para cima” 
(BRÜGGER, 2007a: p. 319). 

Também é interessante pensar na escolha de padrinhos cativos pelas mães escravas, o que 

contribuía para reforçar as teias sociais estabelecidas na própria comunidade cativa.3 Nesse caso, 

provavelmente predominavam as relações familiares consangüíneas e afetivas entre os futuros 

compadres.  

Cabe ressaltar que a hierarquia nas relações de compadrio não se limitava à condição jurídica dos 

indivíduos ou, no caso de livres, a distinção por meio de prestígio social: ela perpassava a própria 

comunidade cativa. Robert Slenes (1997, p. 264-272), em estudo sobre Campinas entre os anos 

de 1869 e 1875 afirmou que, nas relações de compadrio entre escravos do mesmo senhor, os 

cativos privilegiavam a escolha de compadres com ocupações qualificadas. Quando eram os pais 

que possuíam atributos, eles geralmente buscavam compadres com situação idêntica ou superior. 

Havia, portanto, certo caráter hierárquico na relação de compadrio mesmo entre cativos. 

Já o estudo sobre as recorrentes indicações de homens com patentes militares e sacerdócio como 

padrinhos seria o segundo ponto a ser trabalhado a partir dos livros de batismo. Esse dado é 

significativo no sentido de indicar a existência de um grupo de pessoas que sistematicamente era 

solicitado a apadrinhar, permitindo a construção ou integração de uma ampla rede de parentesco 

ritual. Dessa forma, o fato de lideranças políticas serem também padrinhos de muitos afilhados 

explicita a importância que o compadrio assumia na sociedade.  
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E por fim, não se pode perder de vista o fato de ter sido o compadrio uma relação social entre 

escravos e destes com indivíduos de estatuto social superior, o que pressupõe a existência de um 

mínimo de reciprocidade entre as partes4 (padrinho/afilhado), apesar de depositarem sentidos 

diferentes na relação. Quando era estabelecida entre indivíduos de estatuto social desigual, tanto 

os padrinhos podiam beneficiar-se dos trabalhos, dos préstimos e da fidelidade dos afilhados, 

como estes esperavam contar com o cuidado, a proteção e o reconhecimento daqueles – mesmo 

que fosse após a morte. Tal constatação por parte da historiografia revisionista recolocou o 

escravo na história como agente histórico, capaz de negociar em seus espaços de atuação (REIS 

& SILVA, 1989). O que vai de encontro à idéia de um escravo reificado, sem possibilidade outra 

de ação que não a total submissão ou a rebelião (CARDOSO, 1977). 

Cremos, portanto, que essas possibilidades de abordagens dos registros de batismo são 

extremamente pertinentes e aplicáveis ao caso do Espírito Santo. No desenvolvimento da 

pesquisa sobre o compadrio na capital da Província Capixaba, Vitória, já é possível perceber a 

recorrência na escolha de padrinhos que possuíam cargos políticos, postos militares ou funções 

de prestígio, ou seja, uma qualidade a mais a ser valorizada pelos pais do batizando.  A seleção 

teria, portanto, um caráter estratégico, pois podia determinar a escala de oportunidade de vida que 

se abria para a criança em uma ordem social rigidamente estratificada. Esse é o caso, por 

exemplo, do Capitão Joze Monteiro Rodrigues Velho, que apadrinhou dez crianças entre os anos 

de 1832 e 1836: 

Aos vinte e sette de Dezembro de mil oito centos trinta dous nesta Matris da 
Victoria o Reverendo Coadjutor Frei Joaquim de São João Baptista baptizou solenemente e 
pos os santos óleos a inocente Thereza, filha legiptima de Manoel Gomes do Espirito Santo, 
e de Maria da Conceição, neto por parte paterna de Pedro Alexandrino e Maria da Penha e 
pela materna de Francisco Pereira e Izabel Maria, foi protetora Nossa Senhora da Conceição 
e Padrinho o Capitão Joze Monteiro Rodrigues Velho: e para constar mandei fazer este 
assento em que asignei. Vigario Domingos Leal [grifo nosso].5 

Ainda sobre a idéia de “aliança para cima”, colocada por Brugger, é possível perceber sua 

recorrência em Vitória a partir do documento abaixo: 

Aos trinta hum de Novembro de mil oito centos e trinta três nesta Matriz da Victoria o 
Reverendo Coadjutor Francisco Antunes de Siqueira baptizou solennemente e pôs os 
Santos Olleos a inocente Floriana filha legítima de Jozê Gomes da Silva e de Francisca 
Maria da Conceição pardos livres forão padrinhos Jozê Ferreira e o Capitão João Pinto 
Ribeiro de Seixas por procuração; e para constar mandei fazer este termo em que me 
assignei. Vigário Domingos Leal [grifo nosso]. 6 

Os pais de Floriana, mulata, foram caracterizados como pardos livres e escolheram como 

padrinhos de sua filha dois homens, sendo um deles o Capitão João Pinto Ribeiro de Seixas que 
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reapareceu como padrinho em outros registros. Nesse caso é interessante salientar que apesar de 

concretizado o batismo, nota-se um efetivo descumprimento das Constituições Primeiras do 

Arcebispado da Bahia quando determinavam que, no batismo, houvesse um padrinho e uma 

madrinha, não se admitindo “juntamente dois padrinhos e duas madrinhas”. Em casos como esse 

fica ainda mais evidente o interesse em reforçar a busca de alianças para cima, através do 

compadrio. 

Possivelmente, Jozê e Francisca conseguiram a alforria ou são filhos de pessoas que a 

conquistaram e, porque não pensar, por meio de alianças como estas. Quiçá, resida aí, na 

tentativa de realizar uma aliança percebida como socialmente favorável, como vantajosa, a razão 

para o desrespeito às normas religiosas. 

Em relação a já referida intenção em reforçar as teias sociais estabelecidas na própria 

comunidade7 escrava, notamos na Freguesia da Vitória, casos como o do batizando Manoel. Filho 

de Maria, parda liberta, e Januario, escravo, o mulato teve como padrinhos Matheus e Apolinária, 

ambos na mesma condição jurídica de seu pai, como mostra o registro: 

A nove de Dezembro de mil oito centos trinta tres nesta Matriz da Victoria o Reverendo 
Antonio Ferreira Cardozo baptizou solennemente e pôs os Santos Olleos ao inocente 
Manoel filho legiptimo de Maria da Encarnação parda liberta, e de Januario escravo; 
forão padrinhos Matheus e Apolinaria captivos: para constar mandei fazer este termo em 
que me assignei. Vigario Domingos Leal. 8 

A comparação com as transcrições anteriores permite notar que os registros envolvendo escravos 

são os que trazem menos informações e, provavelmente, os mais problemáticos como notou 

Sheila de Castro Faria. (FARIA, 1998: 308). Às vezes, até mesmo a referência básica do cativo, 

seu senhor, não consta nos registros batismais dos ingênuos submetidos à escravidão. Como se 

poderia imaginar diante do ocultamento de uma informação tão elementar e útil à ordem 

escravista, outros dados, igualmente importantes, não receberam a merecida atenção, sendo 

sistematicamente negligenciados: origem, nome dos pais e principalmente dos avôs.  

Deste modo, é preciso considerar os responsáveis por transmitir as informações. Apesar dos 

padres consultarem os pais do batizando e padrinhos, e em ocasiões de casamentos, noivos e 

testemunhas, a interpretação e a redação final, ficavam a cargo deles. Nitidamente, o vocabulário 

classificatório transcendia as informações oferecidas pelos cativos. O mesmo pode ser 

considerado em relação aos registros de livres. Foram os padres a indicar, ou não, as marcas 

sociais dos forros e seus descendentes na sociedade, bastante impregnada de um forte princípio 
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hierárquico. Ou seja, a sistemática negligência de informações para determinado segmento da 

população pode estar a indicar a diferenciação entre os paroquianos ocultada sob o registro feito 

em livro comum.  

Por fim, de acordo com Sheila de Castro Faria, os padres foram os verdadeiros filtros das 

informações contidas nos registros. Além do mais, está claro que eles nem sempre transcreviam 

imediatamente para o livro a cerimônia realizada, pois os assentos, sejam de batismo ou 

casamento, não se encontram rigorosamente em ordem cronológica. De acordo com a 

historiadora, “mesmo que tenham sido os pais dos batizandos ou noivos a darem as informações, 

teriam que contar com a boa memória dos padres ou sua eficiência em rascunhar os dados para 

que pudessem reproduzir o que ouviram da boca dos próprios envolvidos” (FARIA, 1998: 311). 

Se o batismo é o sacramento mais significativo do ponto de vista ritual, o matrimônio – último 

dos sacramentos instituídos pela Igreja Católica – ocupava lugar de destaque do ponto de vista 

social. Casar-se, segundo Faria, “significava buscar uma estabilidade familiar e um respeito 

social, fundamental, no caso dos homens brancos de qualquer crença, e estratégico, no caso de 

escravos, forros e mestiços” (FARIA, 1998: 304). 

O casamento seria, então, um arranjo familiar calcado em interesses de ordem sócio-econômica 

e/ou política. Evidentemente, interesses pessoais podem estar presentes nesses enlaces, contudo, a 

prioridade dessa instituição, deve ser, como defende Silvia Maria Jardim Brügger, os projetos 

familiares (BRÜGGER, 2007).  

De maneira oposta ao matrimônio, quanto aos objetivos preferenciais, está o concubinato que 

abre espaço para a satisfação de desejos individuais e, mesmo que com base distinta do 

matrimônio, viabiliza a formação de famílias. A existência de filhos ilegítimos demonstra, 

segundo Brügger, a escolha por uma dessas instituições e pode ser verificada tanto nos Livros de 

Batismo quanto nos de Casamento. Esta constitui, então, uma das possibilidades investigativas 

oferecida pela fonte.  

A formação de uma família sem as bênçãos da Igreja poderia variar, segundo Brügger, de acordo 

com os grupos sociais. Nesse sentido, registros de cor, de condição jurídica, de termos indicativos 

de prestígio social etc., presentes nas fontes, servem para apontar o grupo social no qual os 

nubentes estão inseridos e para perceber se as constatações para outros lugares do país, como a 

província mineira, se aplicam ao caso do Espírito Santo. No caso de São João Del Rei, 
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pesquisado por Brügger, muitas famílias das camadas mais pobres da sociedade, especialmente 

escravos e libertos, optaram pelo concubinato.  

As famílias de cativos e forros enfrentavam, além das dificuldades vivenciadas pela população 

livre e pobre – custos com a cerimônia e, em especial, com as exigências legais feitas pela Igreja 

– a oposição de alguns senhores para a legalização de suas uniões. Como afirmam Adriana 

Campos e Patrícia Merlo, o sacramento do matrimônio, conferia certa proteção aos cativos, 

constituindo-se em um importante instrumento de socialização (CAMPOS & MERLO, 2005).  

É importante ressaltar que o concubinato não foi uma realidade vivida por muitos escravos como 

uma situação imposta pelos senhores. Como adverte Brügger, ele poderia consistir em uma 

opção. Adeptos de padrões culturais de origem africana, os cativos poderiam dispensar a sanção 

eclesiástica, ou em outras palavras, as bênçãos de uma religião que não seguiam.  

Graças as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, documento já citado, o registro de 

casamento seguia uma padronização em todo o Império, com pequenas modificações regionais – 

e de acordo com a acuidade do responsável por ele. A existência de um padrão para os assentos 

matrimoniais permite não somente à realização de análises quantitativas, como facilita a 

possibilidade de comparação entre estudos dedicados a diversas regiões brasileiras. Desta feita, o 

assento do matrimônio de Eduardo e Innocencia Maria, realizado em São João de Cariacica na 

segunda metade do Oitocentos, nos possibilita discutir elementos percebidos por Brügger na 

leitura dos documentos sanjoanenses. Acompanhemos o registro desse enlace antes de 

prosseguirmos, 

Aos des Maio de mil oitocentos e setenta e nove a Matriz desta Freguesia de São João de 
Cariacica, donde os nubentes são fregueses, depois das três denunciações Canônicas e 
demais deligencias, prescriptas pelo Sagrado Concilio de Trento e Constituições e 
Pastorais do Bispado, sem que apparecesse impedimento, em minha pressença e na das 
testemunhas Martiniano Pinto Ribeiro e João Gomes dos Remédios, infra assinados, 
receberão-se em matrimonio por palavras do prezente Eduardo Bernardo de Santa 
Leocádia e Innocencia Maria da Conceição; elle viúvo de Maria das Virgens Martins do 
Rozario; e ella filha ilegítima de Felicidade, escrava. Receberão as bençãos nupciais. E 
para constar lavrei este termo que assinei e as testemunhas supra declaradas [...]. 9 

Em primeiro lugar, há que se fazer uma observação sobre o registro: o vigário desta Freguesia, 

João Ferreira Lopes W., indica apenas uma cor para o casal e à margem da anotação, junto com 

outras informações ordinárias. Deve-se a isso, a razão da cor não aparecer na nossa transcrição 

(todavia, o casal é registrado como preto).  
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Como pode ser aferido no exemplo acima a anotação do sacramento do matrimônio exigia uma 

série de informações, podendo ter, no caso dos mais sistemáticos, os nomes dos pais dos noivos, 

o local de residência e de nascimento deles, o estatuto jurídico de todos os envolvidos (nubentes, 

seus genitores e testemunhas), os nomes dos proprietários dos pais (caso fossem escravos), a 

condição de viuvez, além dos dados mais burocráticos referentes às exigências eclesiásticas. A 

riqueza de informações, todavia, diminuía sistematicamente no caso de nubentes cativos – tal 

como notado para o primeiro dos sacramentos. 

Outro aspecto a ser trabalhado a partir dos livros de casamento é a pretendida “igualdade” dos 

nubentes. De acordo com Brügger, 

A igualdade entre os cônjuges era um pressuposto importante para o casamento. Não 
havia uma proibição legal à união de pessoas de condições diferentes, mas não eram bem 
vistas socialmente. As alianças familiares deviam ser seladas entre partes que tivessem 
valores a se oferecerem mutuamente, quer fossem de ordem financeira, de prestígio 
social e/ou político (BRÜGGER, 2007b: p. 125). 

Muitos trabalhos indicam que o casamento no Brasil se pautou pela igualdade social entre os 

noivos. Este princípio teve tão intensa difusão que a própria Igreja parecia aceitá-lo como 

necessário, o que pode ser percebido por meio de seu discurso. O vigário de São João de 

Cariacica oferece indícios de que compartilha dessa idéia. Vejamos: 

Aos dois dias do mês de Março do anno de mil oitocentos e oitenta e cinco, pelas sete 
horas da manhã, a Matriz desta Freguesia de São João Baptista de Cariacica, depois das 
três denunciações Canônicas e demais deligencias, prescriptas pelo Sagrado Concilio de 
Trento e Constituições e Pastorais do Bispado, sem impedimento e parentesco algum, 
em minha pressença e na das testemunhas Manoel Teixeira de Barcellos e José Martins 
de Queirós, infra assinados, estando os contrahentes preparados com confissão e 
communhão, na forma do Ritual Romano, segundo o Sagrado Concílio de Trento, 
receberão-se em matrimonio por palavras do presente Guilherme Augusto Fernandes, 
livre, solterio, com vinte quatro de idade, estrangeiro e lavrador; e Maria Pinto da 
Conceição, livre, solteira, com vinte annos de idade, brazileira e lavradora; elle filho 
legítimo de Fernado Sumach e de sua mulher Emilia de Tal, e ella filha natural de Maria 
da Penha de Lyrio. O contrahente nasceu no Reino da Alemanha e a contrahente nasceu 
e foi batizada nesta freguesia, donde ambos são moradores e fregueses. Não receberão as 
bênçãos intra missam por serem prohibidas neste tempo. E para constar lavrei este termo 
que assinei e as testemunhas supra declaradas [...]. 10 

O casal do exemplo acima foi identificado como pardo. Ora, será que o noivo “natural do Reino 

da Alemanha” era realmente da “cor” registrada pelo Vigário? Isto é, a pigmentação da pele de 

Guilherme, imigrante alemão que aportou em terras capixabas no século XIX, representava 

mestiçagem étnica? Dificilmente. Cremos ser possível pensar, então, o registro de uma única cor 

para os noivos como uma tentativa de igualar o casal, talvez quanto ao sangue – uma das 
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igualdades preconizadas pelos moralistas da Igreja, e que junto com a “fazenda” indicava a 

igualdade social (BRÜGGER, 2007b). 

A “cor” como referência à condição social mais do que propriamente à pigmentação da pele, 

como defende Roberto Guedes, é outro aspecto importante a ser abordado.11 Ambos os nubentes 

são descritos como lavradores e seu casamento foi um dos raros realizados gratuitamente. A 

razão da gratuidade é revelada pelo eclesiástico que anota junto à cor dos noivos, o seguinte: 

“Grátis por serem pobres”.  

A motivação da gratuidade do casamento de Guilherme Augusto Fernandes e Maria Pinto da 

Conceição nos leva a pensar em outra questão interessante a ser abordada: as dificuldades 

impostas pela burocracia da Igreja à realização do matrimônio. Para alguns pesquisadores, as 

imposições do Concílio de Trento aplicadas no Brasil na tentativa de “levar avante o processo de 

sacralização e moralização das uniões” (FARIA, 1998: 54), teria alcançado o objetivo inverso ao 

pretendido, impedindo a maior parte da população de receber o sacramento.  

Se a argumentação de Sheila de Castro Faria é pertinente ao caso do Espírito Santo, isso ainda 

precisa ser verificado. Contudo, pensamos que a gratuidade na realização de casamentos de 

pessoas “pobres” pode ser um indicativo de que pelo menos alguns padres, como o vigário João 

Ferreira Lopes W., de alguma forma, procuravam facilitar a união matrimonial. Mais ainda, a 

atitude deste religioso indica o potencial das fontes eclesiásticas, ainda pouco exploradas no 

Espírito Santo, mas, sem dúvidas, portadoras de importante contribuição à história do Brasil. 

 

Considerações finais 

A adoção de novos tipos de fontes e novas perspectivas, a partir da década de 1970, permitiu aos 

estudiosos uma compreensão acerca do Brasil que ressalta a sua diversidade geográfica e 

histórica e, portanto, aponta a necessidade de novas pesquisas para compreensão do país como 

um todo. Diante desse quadro, propomos indicar as possibilidades de um tipo específico de fonte 

que possibilita o conhecimento sobre a sociedade brasileira colonial e imperial, os registros 

elaborados pela Igreja Católica. 

Os documentos eclesiásticos tem se revelado campo profícuo de pesquisa para a História Social 

no Brasil sendo largamente empregados nas últimas décadas pela história demográfica e nas 
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investigações acerca da família, seja ela livre ou escrava. O uso de uma documentação de origem 

religiosa é explicada pela importância adquirida pelo Catolicismo na Colônia e mantida durante o 

Império que, afinal, a tornou religião oficial. Esse contexto transformava a busca pelos 

sacramentos em algo que ultrapassava a religiosidade daqueles fiéis uma vez que adquiriam 

valores sociais.  

O caráter uniforme e repetitivo, além de sua extensão no espaço e no tempo, é outro elemento que 

agrega qualidade à documentação eclesiástica. Foi justamente essa característica que permitiu as 

investigações sobre aspectos demográficos e sociais sobre a sociedade brasileira até, então, pouco 

conhecida.  

Contudo, é importante ressaltar, se a análise quantitativa é privilegiada pelas características da 

fonte, a apreciação qualitativa também é possível e não deixa de ser explorada pelos 

historiadores. Apontar algumas desses caminhos foi o objetivo deste artigo que, para tanto, 

concentrou-se nos registros batismais e matrimoniais de uma região do Sudeste distante da 

realidade das plantations: a capital da Província do Espírito Santo, Vitória, e uma freguesia 

periférica, intimamente ligada a ela, na segunda metade do século XIX. Sem nenhuma pretensão 

de esgotar o assunto, esperamos ter contribuído para alertar sobre a riqueza dos registros 

eclesiásticos. 

                                                 
 
1 Cúria Metropolitana de Vitória. Cidade Alta, rua Abílio dos Santos, 47, Colina São Francisco, Vitória. 

2 O NUDES está localizado no Centro de Ciências Humanas da Ufes e é coordenado pela professora Dra. Adriana 

Pereira Campos, do Departamento de História. O site do NUDES é: www.cchn.ufes.br/nudes 

3 A expressão “comunidade escrava” suscita debates na historiografia. Sobre esse debate ver: FLORENTINO, 

Manolo; GÓES, José Roberto. A Paz das Senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c. 1790-

c.1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997; SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: esperanças e 

recordações da família escrava – Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999; MATTOS, Hebe 

Maria. Das cores do silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste escravista. Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, 1998.   

4 Para Max Weber, “relação social” é o comportamento reciprocamente referido quanto a seu conteúdo de sentido 

por uma pluralidade de agentes e que se orienta por essa referencia. Ela consiste, portanto, completa e 

exclusivamente na probabilidade de que se aja socialmente numa forma indicável pelo sentido. Uma característica 

conceitual é a existência de um mínimo de relacionamento recíproco entre as ações de ambas as partes. Cf.: WEBER. 
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Max. Economia e sociedade: Fundamentos da sociologia compreensiva. V.1, 4ª. ed. Brasília: Editora Universidade 

de Brasília, 2000, 2009 (reimpressão). 
5 Arquivo da Cúria Metropolitana de Vitória. Livro Um de Batismo da Catedral. Vitória, 1831 a 1889, folha 29. 
 
6 Arquivo da Cúria Metropolitana de Vitória. Livro Um de Batismo da Catedral. Vitória, 1831 a 1889, folha 6. 
7 Entende-se como comunidade um conjunto de indivíduos que partilham símbolos, ritos, mitos e parentesco dentro 

do mesmo espaço socialmente ordenado.  Cf. ENGEMANN, Carlos. De laços e de nós. Rio de Janeiro: Apicuri, 

2008, p. 27. 
8 Arquivo da Cúria Metropolitana de Vitória. Livro Um de Batismo da Catedral. Vitória, 1831 a 1889, folha 29. 

9 Arquivo da Cúria Metropolitana de Vitória. Livro de Casamento da Freguesia de São João de Cariacica (1866-

1891), p. 105/106, assento nº 13. 

10 Arquivo da Cúria Metropolitana de Vitória. Livro de Casamento da Freguesia de São João de Cariacica (1866-

1891), p. 144. 

11 Ver GUEDES, Roberto. Sociedade Escravista e Mudança de Cor. Porto Feliz, São Paulo, século XIX. In: 

FRAGOSO, João [et al.] Nas Rotas do Império: Eixos Mercantis, Tráfico e Relações Sociais no Mundo Português. 

Vitória: Edufes; Lisboa: IICT, 2006. 
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A participação política das mulheres durante o regime militar sob a ótica do filme Que 

bom te ver viva 

                                                                                              Laís de Almeida Medeiros * 
                                                                                              Larissa Bernardes de Oliveira** 

 

 Resumo 

Este artigo tem como objetivo principal analisar o filme Que bom te ver viva (1989), de Lúcia 

Murat, que focaliza a participação política das mulheres durante a ditadura militar, mostrando 

como suas vítimas sobreviveram e como encaram aqueles anos de violência duas décadas 

depois. Nossa proposta é relacionar essa produção à historiografia produzida sobre o tema.  

Palavras- chave: Mulheres, Ditadura militar, Tortura, Memória. 

“Cinema e História, estão destinados a uma parceria que envolve intermináveis 

possibilidades. O Cinema enquanto ‘forma de expressão’ será sempre uma 

riquíssima fonte para compreender a realidade que o produz, e neste sentido um 

campo promissor para a História, aqui considerado enquanto área de 

conhecimento. Como ‘meio de representação’, abre-se para esta mesma História 

possibilidades de apresentar novas maneiras ao discurso e o trabalho dos 

historiadores, para muito além da tradicional modalidade da literatura que se 

apresenta sob a forma de livro. E, por fim, agora considerando a História como o 

vasto universo dos acontecimentos que afetam os homens ou que são por eles 

impulsionados, o Cinema apresenta-se certamente como um dos grandes agentes 

históricos da contemporaneidade. O Cinema interfere na História, e com ela se 

entrelaça inevitavelmente.” (BARROS, 2007: pág. 49.) 

      Através dessa citação podemos entender que a relação entre história e cinema tem sido 

cada vez mais íntima à medida que os filmes que retratam períodos históricos, acontecimentos 

ou personagens estão presentes como veículos de informação, influenciando e moldando 

concepções e valores de mundo e de sociedade.  

_________________________________ 

*Aluna de Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/Instituto Multidisciplinar. 

** Aluna de Graduação em História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/Instituto Multidisciplinar. 

 

 

Dessa forma, não podemos ignorar tais produções, porém devemos ter alguns 

cuidados ao analisá-las. Ao analisar um documentário, precisamos ter em mente que, por mais 
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que ele seja constituído por depoimentos de pessoas que viveram aquele fato, esse 

documentário possui uma proposta e está carregado de ideologias, não sendo capaz de ser 

imparcial. Além disso, é de extrema importância ressaltar que os filmes históricos ou 

documentários contribuem decisivamente para a construção de memórias sobre um 

determinado tema. No que diz respeito à memória, Michael Pollak afirma que esta é um 

fenômeno construído e que, nesse processo de construção, seleciona-se aquilo que se deseja 

solidificar na memória de um grupo ou de uma sociedade, assim como aquilo que se deseja 

apagar dessa mesma memória. Sendo assim, o cineasta, ao selecionar o que vai representar 

nas telas, está selecionando elementos que vão constituir a memória desse evento histórico.  

Partindo dessa definição, optamos por analisar o filme/documentário Que bom te ver 

viva – uma produção de Lúcia Murat que mostra a participação de oito ex-presas políticas que 

foram torturadas durante o regime militar na década de 60/70. Cabe ressaltar que esse 

documentário foi produzido na década de 80 no período pós-abertura política, às vésperas da 

primeira eleição direta para presidência após o regime militar. Nessa conjuntura havia uma 

tentativa de construir uma nova identidade para o país, buscando apagar qualquer ligação com 

o passado marcado pela ditadura e a violência que era materializada na tortura. Dessa forma, 

Que bom te ver viva contribuiu para a construção de uma memória que não estivesse ligada ao 

discurso oficial, dos militares, resgatando o outro lado da história, até então marginalizados, 

os setores de esquerda. Nesse contexto, é possível notar que havia uma disputa de poder pela 

interpretação dessa memória. De um lado havia o Estado em um esforço constante para 

apagar esse passado, e de outro, pessoas que vivenciaram aquele período mostrando, através 

do filme, que não era possível apagá-lo, cobrando da população essa lembrança. 

O filme de Lúcia Murat, ao utilizar depoimentos de ex-militantes, procura reconstruir 

a trajetória de vida dessas mulheres, dando voz a essa memória marginalizada. Nesse sentido, 

a história oral, ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e minorias, destacou 

a importância de memórias subterrâneas, conceito trabalhado por Michael Pollak. Segundo o 

autor, essas memórias subterrâneas são compreendidas como elementos de subversão do 

silêncio, elas emergem em tempos de crise e, portanto, encontram-se em disputa. Sendo 

assim, através desse filme podemos observar que, com o fim do regime militar, abre-se espaço 

para disputa na construção dessa memória. Nesse sentido, o filme, ao unir os depoimentos 

dessas mulheres, estaria resgatando uma memória “subterrânea”, e à medida que “as 

memórias subterrâneas conseguem invadir o espaço público (pois o filme Que bom te ver viva 
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foi exibido nas principais capitais do país), reivindicações múltiplas e dificilmente previsíveis 

se acoplam a essa disputa da memória.” 

Ao analisar historicamente o documentário tentando relacioná-lo com a bibliografia 

existente sobre o tema, percebemos que existe uma escassez de produções que analisam a 

participação política das mulheres na ditadura militar. Há somente duas obras de referência 

que tratam do assunto. A primeira é de Elizabeth F. Xavier Ferreira, que em seu livro 

Mulheres, militância e memória mostra a construção da memória social dos anos da ditadura 

militar através das recordações de ex-presas políticas, ou seja, de mulheres que vivenciaram o 

cárcere e a tortura nesse período. Para isso, analisa depoimentos de treze mulheres de classe 

média que foram presas políticas durante o regime militar em 1964. Utiliza conceitos de 

gênero e trabalha com as diferentes ideologias políticas do período e com a visão de mundo 

dessas mulheres marcadas pelas suas experiências. Outro trabalho é de Ana Maria Colling, 

que em seu texto A resistência da Mulher à ditadura militar no Brasil, estuda a participação 

da mulher nos movimentos de oposição à ditadura através dos depoimentos de seis mulheres e 

de dois homens ex-militantes. Para isso, perpassa pelas questões de gênero, não somente em 

relação à repressão, mas à sociedade como um todo.   

No entanto, consideramos importante utilizar outros trabalhos que abordam a 

participação feminina e a condição dessas durante esse período. 

 
 
 
 
As mulheres na Política 

              “A relação entre mulher e política tem sido tema tabu na sociedade brasileira. 

O lugar do homem é no comando do mundo político, à mulher resta o privado, onde muitas 

vezes os homens também comandam. Invadir o espaço público, político e masculino foi o que 

fizeram estas mulheres ao se engajarem nas organizações de esquerda, clandestinas para fazer 

oposição, juntamente com os homens, ao regime militar. Ousaram participar da política, 

espaço que marca a diferença e a exclusão.” (COLLING, 1997, p.7) 

     Com a instauração do regime militar em 1964, inicia-se um intenso debate no interior da 

esquerda, fomentando uma variedade de organizações e partidos entre eles Movimento 

Revolucionário 8 de outubro (MR-8), Ação Libertadora Nacional (ALN), Partido Comunista 

Brasileiro Revolucionário (PCBR), Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), Ala Vermelha, 

Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) entre outras. De acordo com Heloísa 

Buarque de Hollanda e Marcos Gonçalves: 
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                 A ‘Esquerda revolucionária’ como se designavam as novas organizações, 

compartilharia de uma mesma disposição prática, lançando mão de métodos 

militaristas, adotando a guerrilha e as ações armadas como táticas para a eclosão 

de um levante de massas contra o regime de 64. “O relativo prestígio dessas novas 

forças políticas entre os estudantes – onde se recrutava a maioria dos seus quadros 

militantes pode ser visto como um sinal do clima extremamente mobilizante que 

envolvia a juventude ao final da década.” ( HOLLANDA;  GONÇALVES, 1982. 

Cit., p. 72-73.) 

Na década de 60 as mulheres iniciaram sua militância política através dos movimentos 

estudantis, pois este era um espaço onde circulavam idéias e onde se formavam novas 

lideranças. Essas Militantes pertenciam em sua maioria à classe média e possuíam em média 

entre 14 e 24 anos, como fica claro nos depoimentos exibidos no documentário.  Dessa forma, 

torna-se necessário conhecer um pouco da trajetória dessas oito personagens do filme, que na 

realidade são nove, pois a diretora Lúcia Murat também é uma personagem, mas, num esforço 

de distanciamento, suas experiências são interpretadas pela atriz Irene Ravache. 

Lúcia Murat nasceu no Rio de Janeiro em 1948, filha de médico, cresceu na zona sul e 

em 1967 entrou pra Faculdade de Economia da UFRJ, integrando o diretório acadêmico, onde 

é eleita como vice- presidente. Em 1968 é presa no congresso da UNE e,  ao sair da prisão, 

passou a integrar o Movimento Revolucionário (MR-8) e utilizava o codinome Margô. Na 

organização, ela ajudava na panfletagem em fábricas com o apoio armado, além de 

expropriações de carro e outras ações para ajudar no levantamento de fundos para a luta 

armada.1 

Assim, através de suas experiências como militante, surge a ideia do projeto do 

filme/documentário Que bom te ver viva: 

              “Certo dia acordei com a ideia do que viria a ser ‘Que bom te ver viva’, 

uma possibilidade de trabalhar com documentário e ficção, ego e superego, 

intimidade e distanciamento. Acordei com a estrutura do filme sobre mulheres 

torturadas na época da repressão, que depois fui depurando. A estréia de Que bom 

te ver viva foi muito profunda, emocionante, não só para mim como para todos que 

participaram do filme. Foi uma sensação prazerosa; pela primeira vez, depois de 

tanta violência sofrida, podíamos falar. A repercussão do filme foi enorme”. 

(NAGIB, 2002 p.324.) 

 

                                                 
1 Essas informações foram retiradas da entrevista da diretora Lúcia Murat ao Núcleo de História Oral do 
Laboratório dos estudos do tempo presente (IFCS/UFRJ) no período de julho de 2002 á setembro de 2003 e 
foram utilizadas por Natalia de Souza Bastos em sua dissertação Mulheres em armas sob supervisão de Maria 
Paula de Araújo e estão disponíveis para consulta no Núcleo. 



68 
 

         O filme inicia-se com uma pergunta que orienta toda história, em vez de perguntar, “por 

que sobrevivemos?”, Irene Ravache pergunta, “como sobrevivemos?” Isso foi feito com o 

intuito de promover conexões entre o passado e o presente, rememorando as experiências 

daquelas mulheres após vinte anos de suas prisões. Por isso, no início do filme a diretora 

retrata o perfil de cada uma dessas mulheres, mesclando com informações sobre suas vidas 

atuais, mostrando que a memória representada por essas mulheres durante o documentário é 

dinâmica e pode sofrer transformações ao longo do tempo. Ao trabalhar no filme essas 

histórias de vida, percebemos o quanto é difícil para as mulheres falarem do que passaram na 

prisão, muitas se emocionam ao ponto de não conseguirem falar. A primeira depoente é Maria 

do Carmo Brito que foi comandante da organização guerrilheira Vanguarda Popular 

Revolucionária (VPR), presa em 1970 e torturada durante dois meses. Trocada pelo 

embaixador alemão, ficou 10 anos no exílio. Em 1989 estava casada e tinha dois filhos e 

trabalhava como educadora. Em meio a seu depoimento, aparecem diversas imagens de 

jornais que mostravam fotos dessa militante no momento em que foi trocada pelo embaixador, 

dando uma espécie de veracidade à sua fala. O interessante no filme é que a personagem de 

Irene Ravache faz uma ponte entre os depoimentos suscitando provocações a quem está 

assistindo o filme, mostrando a todo o momento a importância de falar sobre o que essas 

mulheres vivenciaram, se incluindo no discurso demonstrando seus medos e angústias. 

Maria do Carmo Brito2 deixa claro em seu depoimento que sua maior mazela em 

lembrar-se daquela época foi o pacto de morte que fez com seu marido caso fossem pegos, em 

que um mataria o outro e depois se suicidaria. O pacto não foi cumprido por ela, pois em vez  

de atirar no marido, ela atirou nos policiais, porém o marido puxou a arma da mão dela dando 

um tiro no próprio ouvido. No entanto, na época em que deu depoimento ela reconhece que 

não ter cumprido o pacto foi um ato de sanidade. 

Enlouquecer ou continuar vivendo? Esses eram os dois únicos caminhos de quem 

vivenciou essas experiências, pois mesmo com o passar do tempo ficariam marcadas por essas 

lembranças. Verificamos que continuar vivendo foi a escolha de Estrela Bohadana que era 

militante da organização clandestina do Partido Operário Comunista (POC), que foi presa e 

torturada em 1969, no Rio de Janeiro e, em 1971, em São Paulo. Ao sair da prisão, decidiu 

ingressar na faculdade de Filosofia, pois buscava a todo o momento compreender loucura da 

tortura. É casada, e teve dois filhos, no entanto deixa claro que seus filhos têm dificuldades 

                                                 
2 
 Todas as informações sobre as ex-militantes e seus relatos foram retiradas do próprio documentário Que bom te 
ver viva. 
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em ouvir suas histórias, cobrando dela um esquecimento e um silêncio para que não tenham 

contato com essa dor. Seu marido é psicanalista e no depoimento revela que conversou muito 

com Estrela sobre a tortura, porém ressalta que não se deve esquecer, mas também não se 

deve só falar disso, pois assim não seria possível continuar vivendo. Estrela demonstra que 

viver com o sofrimento sem perder o prazer de pensar é difícil, pois, ao tratar do assunto com 

algumas pessoas, acaba por mobilizar as pessoas de tal modo que gera um constrangimento. 

Outra ex-presa é Maria Luzia G. Rosa (Pupi), que foi militante ligada ao movimento 

estudantil, e também foi presa e torturada quatro vezes nos anos 70. Separou-se, tem dois 

filhos e é médica sanitarista. Em seu depoimento revela que, no momento no qual foi presa, 

tinha uma sensação de poder, pois como acreditava muito no que estava fazendo, achava que 

iria conseguir transformar o mundo, por isso se sentia segura. Esse depoimento nos mostra 

que as mulheres tornaram-se militantes mais por suas convicções políticas do que pelo fato de 

serem mulheres, entretanto a militância representava uma mudança radical no modo de vida. 

Outro relato é de Regina Toscano, militante do Movimento Revolucionário 8 de 

outubro (MR-8), que foi torturada e ficou um ano na cadeia em 1970. Tem três filhos e 

trabalha como educadora. Em seu depoimento, como também nos das outras, fica claro que a 

maternidade representou uma motivação na época para continuar vivendo. Regina relata que 

foi presa grávida assim como Criméia de Almeida, sobrevivente da guerrilha do Araguaia, em 

1972. Ambas sofreram torturas e mostraram que a maternidade foi uma resposta aos 

torturadores, pois enquanto estes tentavam silenciar suas vidas, elas respondiam gerando 

outras vidas. 

Para Rosalina Santa Cruz (Rosa), que era militante da esquerda armada e foi presa e 

torturada duas vezes, sua maior dor em lembrar-se daquela época é devido ao fato do 

desaparecimento de seu irmão mais novo durante aquele período. Passado algum tempo, ela 

ainda não se conformava de seu irmão ter morrido e ela ter continuado viva, pois era mais 

antiga na militância do que ele. Segundo Rosa, pior talvez do que a tortura foi o 

desaparecimento, pois sem o corpo não teria como aceitar a morte do irmão. Assim 

percebemos em seu relato que isso a marcou profundamente de modo que ela não se permitia 

viver alegrias, sabendo que seu irmão poderia estar morto. Ela tem três filhos, e continua 

fazendo política, pois é professora universitária e lutou muito para continuar falando desse 

assunto em uma época que era praticamente impossível. 

Enquanto vemos o esforço de algumas mulheres para não deixar essa memória se 

apagar, há outras que se esforçam no sentido contrário. Esse é o caso de uma ex-militante 

anônima que participou da organização guerrilheira que ficou quatro anos na clandestinidade 
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e quatro anos na cadeia, e depois passou a viver em uma comunidade mística. O ódio que 

sentiu é tudo que ela queria esquecer e talvez seja por isso não quis gravar seu depoimento, 

mandando-o por escrito. O depoimento foi lido por Irene Ravache no filme, e em seu relato, a 

ex-militante expressa o desejo de que sua mensagem não fosse interpretada como vítima, pois 

para ela não há mocinhos nem bandidos, o que existe é ignorância e muito sofrimento, por 

isso não quer relembrar desse passado.  

 O depoimento que mais transmite emoção e fragilidade da depoente em tratar do 

assunto foi o de Jessie Jane que foi presa durante o seqüestro de um avião, em 1970. Foi 

torturada durante três meses e permaneceu nove anos na cadeia. Revela que na época havia 

um sentimento de que estavam em uma ação armada e sabia que todos iriam morrer. Para ela, 

ver um companheiro no pau-de-arara ou ver um companheiro morrendo não fazia diferença na 

qualidade da emoção que se sentia. Fala que sua família e parentes também tinham sido 

presos e eram torturados juntamente com ela. Ao relembrar, Jessie se emociona muito, e diz 

que o que mais sentiu foi a separação da filha quando esta nasceu, pois segundo ela, sua filha 

nasceu na cadeia  e ela não tinha perspectiva de sair daquele lugar. Ressalta ainda que se 

tivesse cumprido a pena integralmente, ainda estaria na cadeia, pois sua pena terminava no 

“ano dois mil e pouco”. Ela saiu da cadeia com a anistia e, segundo ela, sua maior vitória foi 

ter sobrevivido sem enlouquecer. 

 
Tortura Nunca Mais! 
   

Para o aparato repressivo militar, não era suficiente apenas prender, Segundo Colling: 

         
                “era necessário destruí-los e/ou dominá-los fisicamente. Este é o sentido 

da Violência política: como intervenção voluntária que tenta impedir fisicamente a 

Ação de um determinado grupo político. “A violência é sempre uma forma de ação 

que se dirige ao corpo do indivíduo, seja para destruí-lo, seja para dominá-lo.” 

(Colling, 1997) 

 

        A violência materializada na tortura cumpria o papel de destruir e dominar fisicamente e 

psicologicamente os presos políticos. A prisão das mulheres militantes seguia a lógica política 

da repressão, a fim de eliminar a oposição ao regime, não estabelecendo diferenças entre a 

tortura sofrida por homens e mulheres. O objetivo fundamental da tortura era fragilizar, 

amedrontar, coibir, deixando nítida sua posição de inferioridade em relação ao poder 

instituído. Cabe ressaltar que as mulheres eram torturadas por homens o que já lhes deixavam 

em situação vexatória. Podemos constatar essa situação no depoimento de Rosalina: 
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                             “Senti-me inteiramente amedrontada, um sentimento de solidão 

de medo totalmente desprotegida diante daqueles homens que me levavam para uma 

sessão de tortura, pois o que estava em jogo não era a informação que eles queriam 

tirar de mim, o objetivo era a minha desestruturação, era uma punição por eu ter 

me rebelado contra o regime e contra os valores da época.”  

          
                    Essa questão da “rebeldia” da militante é trabalhada por Ana Colling em seu texto 

Mulheres e a ditadura militar no Brasil. Nesse trabalho, a autora ressalta que a mulher 

militante política é encarada como um ser desviante, não uma mulher normal e desejável. Ela 

estava no espaço a ela destinado, no santuário do lar, cuidando do marido e dos filhos. A 

mulher militante, nos partidos de oposição à ditadura militar, cometia dois pecados aos olhos 

da repressão: de se insurgir contra a política e de negar o lugar destinado à mulher, rompendo 

com os padrões estabelecidos. Assim, a repressão caracteriza a mulher militante como Puta 

Comunista, ambas as categorias desviantes dos padrões estabelecidos pela sociedade que 

enclausurava a mulher no mundo privado e doméstico, negando a ela o espaço público e 

político, pois este era masculino. De tal modo, para a repressão, a mulher militante é sempre 

promíscua. Se não está nos partidos – espaços masculinos por excelência – à procura de 

homens,está porque é homossexual. Esse é o discurso e a imagem que se construiram na 

tentativa de desmerecer e desqualificar a mulher como um sujeito político. A mulher que 

ousou invadir o espaço político masculino, não é bem vista pela sociedade. Enfrentavam a 

oposição de mulheres que não eram militantes, que questionavam sua condição feminina, 

além de enfrentar oposição da família que quase nunca aceitavam essa opção pela militância. 

                      Durante esse período que se dispuseram a lutar em oposição do regime as mulheres 

militantes, sofreram torturas físicas, eram colocadas em um espaço sempre nuas e então 

começavam as diferentes maneiras de torturas. O tipo de tortura fica claro nos depoimentos de 

Estrela, Regina, Maria Brito, Criméia e na própria fala de Irene Ravache que interpreta a 

própria diretora Lúcia Murat. 

 
                    “A pior parte da tortura pra mim foi o que eles chamaram de procissão, 

que aconteceu em Barra Mansa, onde havia um padre também preso. Os 

torturadores colocavam todo mundo nu com uma vela na mão, essa vela amarrada 

em fio elétrico e todo mundo tinha que cantar Jesus cristo eu estou aqui. Quem não 

cantasse iria para o pau- de- arara.” (Estrela) 

 
                “A violência começava quando eu era despida, os 

torturadores procuravam até dentro da minha xoxota se havia alguma arma, coisa 
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que não iam achar porque eles sabiam que não tinha, era algo muito mais pra me 

degradar” (Regina) 

                          “Eu tenho medo de barata, mas o meu medo é 

nobre, não é uma neurose porque eu fui torturada com baratas e meu pavor tem 

lógica.” (Irene Ravache, auterego da diretora Lúcia Murat)  

                             
“Ficava horas no pau-de-arara sem poder beber água, levando choques  elétricos na 

vagina, no ouvido, na boca, mesmo quando estava menstruada.” (Maria Brito) 

 
“Outro tipo de tortura era mostrar imagens das cabeças decapitadas dos 

guerrilheiros, isso foi uma prática usada com os presos políticos e isso me marcou 

muito.” (Criméia Almeida)  

 

Através desses relatos notamos que a tortura deixou profundas marcas. Marcas essas, 

que continuam vivas na memória de quem vivenciou essa violência. Podemos observar essas 

sequelas deixadas pela tortura nas falas de Maria Brito e Estrela:  

 
“Eu sou capaz de adoecer só de pensar em alguma tragédia. Por exemplo, se meus 

filhos saem de casa e começa a chover, eu começo a pensar que um raio pode cair 

na cabeça deles e aí já começo a vomitar, ou seja, a minha imaginação já me faz 

adoecer, e antes de passar pela tortura eu não tinha isso. Isso foi uma sequela da 

tortura.”  (Maria Brito) 

 

“Ao ver uma lagartixa eu tenho uma crise de choro, ou saio correndo pedindo 

socorro. Eu desenvolvi esse trauma, pois fui torturada com jacarés. Eu sei que a 

largatixa não vai virar um jacaré, o problema é o que ela suscita, ou seja, quando 

eu olho a largatixa volta à memória todo o que foi aquela  situação , e não só 

aquela situação, mas a situação de prisão e tortura.”  (Estrela) 

           

          O filme para não se restringir somente a essa questão da tortura também levanta várias 

questões sobre como essas mulheres continuam vivendo, por isso a diretora faz questão de 

mostrar como é a vida dessas mulheres, passados vinte anos após aquele período. A inserção 

dessas na sociedade e no mercado de trabalho foi bastante delicada e podemos perceber 

através das falas das depoentes que o preconceito pelo fato de terem sido militantes 

continuava, visto que os jornais e revistas ao se referirem às presas políticas as caracterizavam 

como terroristas.  

“Nós éramos presas políticas consideradas terroristas, ou seja, toda a questão da 

anistia vinha junto com um preconceito contra a luta armada, isso ocorre até hoje, 
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pois se você assume que roubou banco, seqüestrou avião, você é descriminada até 

mesmo pela própria esquerda, pois é considerada terrorista” (Jessie Jane) 

 

Outra questão pertinente na fala das depoentes é que após a anistia ampla geral e 

irrestrita, havia uma cobrança para que elas esquecessem o passado, passar uma borracha no 

que aconteceu. No entanto, como poderiam esquecer algo que ficou tão entranhado no corpo e 

na mente? Essa questão é muito trabalhada no filme e através dos depoimentos de algumas 

mulheres notamos que do que depender dessas militantes elas vão continuar falando, pois 

consideram necessário falar para reconstruírem suas próprias identidades e reformularem suas 

vidas, além de fazê-lo para que essa memória não seja esquecida. Criméia chega a dizer “que 

persiste na cobrança, que não fez parte desse acordo de silêncio”. 

Assim, cada uma dessas mulheres continua mantendo de certa forma sua relação com 

a política, algumas continuam, atuando em organizações de mulheres contra violência 

doméstica, como é o caso de Regina. Rosalina e Criméia fazem parte do Grupo Tortura 

Nunca Mais. Lucia Murat continua abordando a questão da tortura no cinema como veículo 

de denúncia, e outras perpassam suas trajetórias através de seus relatos, fazendo com que essa 

memória continue viva não só para quem vivenciou esse período.   

Para essas mulheres a maior vitória é poder se encontrar depois de vinte anos e poder 

dizer a outra: Que bom te ver viva. 

 

Considerações finais 

Ao longo da pesquisa, percebemos que através de um documentário, o historiador 

pode levantar diversas questões a respeito do período trabalhado. No entanto, deve estabelecer 

critérios para que sua pesquisa fique o mais isenta possível de julgamentos morais. Além 

disso, verificamos as dificuldades que as mulheres militantes enfrentaram para entrar no 

espaço político, pois na visão da sociedade, esse seria um lugar essencialmente masculino. 

Por isso, pagaram um preço, tendo que deixar as questões femininas em segundo plano e lutar 

juntamente com os homens pela causa maior: a luta pela redemocratização do país. Dessa 

forma, apesar de terem papel importante nessa luta, enfrentaram diversos preconceitos, sendo 

chamadas de putas, lésbicas, subversivas, não sendo encaradas como sujeitos políticos pela 

repressão. As organizações de esquerda estavam preocupadas com a luta maior, não havendo 

espaço para discutir as condições sociais da mulher. Além disso, o militante também entendia 

que o comando político deveria ser dos homens. Porém, para que, de certa forma, fossem 

aceitas pela esquerda, já que a sociedade via a luta armada como uma luta de homens, essas 
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mulheres tentavam se igualar a eles, camuflando sua sexualidade numa categoria sem sexo: a 

militante política. Isso pode ser visto no movimento feminista que toma força durante a 

década de 70, quando a esquerda se reorganiza visando não mais a ação armada, mas se 

reorientando pela opção da luta democrática3. No movimento feminista, essas mulheres 

discutiam questões sobre o papel feminino na sociedade, reivindicavam igualdade salarial e 

seus direitos sociais, mas o movimento não conseguia ter muito apoio e encontrava muitas 

dificuldades para se manter. Assim, uma das “estratégias” utilizadas por essas mulheres que já 

tinham experiência na luta armada, foi deixar as questões feministas em segundo plano e 

lutarem pela causa maior, para terem um apoio maior da esquerda e da sociedade4. Dessa 

maneira, notamos que apesar do movimento feminista ter alcançado muitas conquistas e o 

fato da participação política das mulheres de forma efetiva durante a ditadura não foram 

suficientes para essas mulheres obterem um espaço na história da ditadura. Isso porque a 

“história da repressão durante a ditadura militar é uma história de homens, já que a mulher 

militante não é encarada como sujeito histórico, sendo excluída do jogo do poder” 5. Podemos 

perceber isso pela historiografia que foi produzida a respeito do tema e que é muito limitada, 

tendo pouquíssimos livros que abordem a participação das mulheres na ditadura. 

No entanto, enquanto essas histórias de vida não são muito abordadas pela 

historiografia, elas têm sido passadas oralmente, através das famílias, dos amigos e de pessoas 

que vivenciaram aquele período. Para essas pessoas, aquelas mulheres são vistas como 

sujeitos políticos, são vistas como mulheres de coragem que enfrentaram as forças repressivas 

pela sua ideologia. Através do filme, isso fica bem claro, pois as ex-presas políticas ao serem 

entrevistadas se colocam como sujeitos da história e entendem que o que vivenciaram deve 

ser divulgado por meios de filmes, literatura e outros meios. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Ver ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. “Lutas democráticas contra a ditadura” In: Revolução e democracia. 
Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti e Rodrigo Motta (orgs) 
 
4 Ver SOIHET, R.; ESTEVES, F. C.O Centro da Mulher Brasileira (CMB-RJ) e suas experiências nos anos 
1970 e 1980.  
 
5 Citação de COLLING, Ana Maria no texto As mulheres e a Ditadura Militar no Brasil. In: História em revista 
2010. 
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Idealização política em Buenos Aires: la Revolución de Mayo (1810) 

Leandro Marlon Barbosa Assis* 

Resumo: Os enfoques deste trabalho são as idealizações centralizadoras de Buenos Aires e, 

além disso, os mecanismos possíveis de se traçar pelo desejo por independência. Devemos 

nos atentar, então, para esta modalidade de atuação que, de maneira propícia, se faz presente 

no cerne deste trabalho: la Revolución de Mayo. Para melhor fundamentação e 

desenvolvimento, lança-se mão das Atas do Cabildo portenho referente aos dias 21 e 28 de 

maio de 1810, utilização essa que permite ampliar os olhares e discussões acerca deste 

período pouco estudado pela historiografia. Ainda percebemos a complexidade e 

potencialidade dos elementos sociais e políticos da região estuda e, com essa mentalidade, 

ampliam-se os focos para todos os acontecimentos desenrolados posteriormente, 

possibilitando o entendimento acerca da atuação social de sua elite administrativa. 

Palavras-chaves: Revolução de maio, Cabildo, Independência. 

 

Introdução 

Com o desenrolar dos anos e a necessidade de uma porta de entrada e saída para os 

metais extraídos de Potosí, a cidade de Buenos Aires tornou-se necessária e, portanto, 

pertinente aos interesses metropolitanos. 

 Contudo, não é pelo início das ações efetivamente implementadas pela monarquia que 

o contrabando e aqueles grupos poderosos por meio dele, ou ainda os descendentes daquelas 

primeiras expedições, irão perder sua força local. 

 Como era de se supor, na lógica administrativa dos Habsburgos, existia a presença da 

dinâmica de direitos e deveres entre a figura do Rei e de seus reinos, alimentando o 

sentimento de liberdade, pertença e soberania por parte da elite dirigente. 

 Sendo assim, com a subida da nova linhagem dirigente no trono espanhol, os 

Bourbons, e sua política centralista, a insatisfação marcou e determinou os rumos de ambos os 

lados nos processos que se desencadeariam posteriormente. 

                                                           
* Graduado em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Artigo desenvolvido como versão 
condensada da monografia intitulada A INVENÇÃO COSMOPOLITA ARGENTINA: CENTRALIZAÇÃO 
POLÍTICA EM BUENOS AIRES PELA REVOLUCIÓN DE MAYO (1810), sob orientação da Profª Drª Graciela 
Bonassa Garcia, defendida e aprovada na referida instituição. 
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 Uma Coroa buscando reforçar seu poder e grupos locais, da América Hispânica, 

buscando seus direitos e deveres, gerou o choque político-administrativo que precisava apenas 

de algum elemento para desencadear as movimentações pelas emancipações e independências 

no território colonizado. Este acontecimento se deu, então, pela tomada do trono espanhol 

pela invasão de Napoleão Bonaparte, em 1808, levando à recorrência de direitos antigos e 

fundação de juntas diversas e com amplos desejos dos envolvidos no processo. 

Evidentemente que a variedade de possibilidades no interior do movimento juntero, para nos 

utilizarmos da expressão clássica de Antonio Moliner Prada, era existente e, mais ainda, 

pertinente relatar.  

Em suma, como os enfoques deste trabalho são as idealizações centralizadoras de 

Buenos Aires e, além disso, os mecanismos possíveis de se traçar pelo desejo por 

independência, devemos nos atentar, então, para esta modalidade de atuação que, de maneira 

propícia, se faz presente no cerne deste trabalho: a Revolução de Maio. 

 

La Revolución de Mayo e a historiografia 

Ao pretendermos considerar todos os acontecimentos relatados anteriormente, em 

âmbito internacional, como a substituição da dinastia regente (iniciada em 1700) e a invasão 

de Napoleão (no ano de 1808) e, focado nas ações internas, como as invasões inglesas (1806-

1807), devemos perceber as efervescências políticas que se tornavam palatáveis aos mais 

diversos grupos sociais, especialmente, os da elite dirigente criolla.  

Podemos, portanto, perceber por tais atuações políticas e futuras manifestações 

desenvolvidas, que “(...) os Cabildos deram aos crioulos uma boa experiência de governo. (...) 

[representando, assim] uma contribuição apreciável para o exercício do autogoverno [por eles 

mesmos].” (RIBEIRO, 1995: p. 113) 

Ainda completando esse cenário, existe uma “(...) oposición local organizada [que] 

separan a Buenos Aires de la metrópoli (...)” (HALPERIN DONGUI, 1972: p. 161) e tal 

situação é de possível compreensão ao apresentarmos que  

 

(...) a comienzos de 1810, la Junta de Sevilla es reemplazada por un Consejo de 
regencia. Los criollos se niegan a jurarle fidelidad, pues esse Consejo, a su juicio, 

sólo representa los intereses de los comerciantes de Cádiz. (BERNAND, 1999: 
p. 109) 
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Desta maneira, as ações relatadas como palatáveis, pelos controladores da atuação do 

Cabildo, devem ser entendidas como manifestações de caráter protecionista às estruturas 

sócio-administrativas da província de Buenos Aires em relação à Metrópole. Ou seja, o estudo 

proposto pelo presente trabalho, guia-se pelas ações políticas desenvolvidas pelos membros 

do Cabildo da região portenha e as atuações de um amplo leque de indivíduos, basicamente 

constituintes da elite dirigente local.1 

Diante deste quadro, um ponto fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa é 

salientar que 

 

(...) as chefias revolucionárias regionais da América haviam visto na deposição de 
Fernando VII e na acefalia política da Espanha, causada pela guerra contra os 
franceses e pela multiplicidade de juntas locais, uma excelente oportunidade para 
controlar os governos regionais, impondo suas diretrizes, a princípio, nos terrenos 

administrativos e econômicos e, mais tarde, na orientação política. (RIBEIRO, 
1995: p. 55) 

 

Como primeira medida, na cidade de Buenos Aires, procuram gerar uma expansão de 

representatividade por, em certa medida, pressão de algumas personas influentes, enviando, 

assim, dois emissários ao até então Vice-Rei, Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros com um 

ofício solicitando o direito da realização de um Cabildo Abierto. O objetivo deste envio 

oficial se dá pela necessidade, por parte do cabildo, de “que se oyese al pueblo2”, sendo tal 

atitude um dos mecanismos possibilitadores de manutenção da ordem e tranquilidade da 

província, ou seja, salvaguardar seus interesses. 

Pelo conteúdo do ofício enviado, temos uma síntese da mentalidade empregada por 

meio dos constituintes da referida instituição municipal e, também, das hierarquizações 

sociais da cidade de Buenos Aires. Em especial nos trechos concernentes às pessoas 

participantes de tal agrupamento e, ainda, da separação das mesmas do resto da sociedade 

portenha, visto que, necessita-se de guarnições nas entradas da praça. 

Neste sentido, temos a concordância ao afirmar que 

 

(...) em maio de 1810 se deu a confluência de vários setores com diferentes idéias a 
respeito do destino destas terras. É possível que alguns dos que participaram das 
Jornadas de Maio – por exemplo Moreno e Castelli – tenham pretendido iniciar 

uma singradura rumo à independência. (LUNA, 1995: p. 32) 
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Estes indivíduos proponentes da grande reunião e que influenciaram os argumentos e 

desejos do cabildo devem ser compreendidos já em sua maioria, como membros da elite, 

resguardando o argumento de totalidade, pois, conforme está presente em ata teriam “(...) que 

sin embargo de haber insistido los Comandantes y particulares en que para el efecto se 

hiciese acuerdo el dia de ayer (...)”. 3 

 Para conseguirem o cumprimento deste desejo, já demonstram via ofício que as 

pessoas a serem convocadas deveriam se apresentar como respeitáveis4 e plenamente 

defensoras da manutenção da localidade com os interesses já explícitos do Rei deposto, Sr. D. 

Fernando VII, conforme se pode perceber quando afirmam que a ocorrência de tal reunião 

seria necessária 

 

(…) para evitar los desastres de una convulsion popular, desea tener de 
V.E., un permiso franco para convocar, por medio de esquelas, la principal 
y mas sana parte de este vecindario, y que un congresso publico exprese la 
voluntad del pueblo, y acuerde las medidas mas oportunas para evitar toda 

desgracia y asegurar nuestra suerte venidera. 5 

 

Ou seja, podemos perceber que existia uma manifestação de diversos setores e 

causando os temores da elite detentora do poder municipal. Por esta dinâmica, busca-se 

apaziguar a agitação popular pela realização do Congreso General, que também pode ser 

entendido como sinônimo de Cabildo abierto. 

Ribeiro analisa esse movimento como ocasionado por um mecanismo político, em que 

isto seria “(...) apenas uma máscara adotada, e prontamente rejeitada, pela chefia 

revolucionária, para evitar oposição inicial ao novo tipo de governo que criavam” (RIBEIRO, 

1995: p. 115). 

Tal concepção tende a ser perigosa pois, considerar a existência de uma fachada 

política para o desenvolvimento de outra que, segundo as correntes historiográficas, só 

ocorreu na segunda metade do século XIX, pode ser a busca pelos “mitos de origens” que 

Marc Bloch (2001) tanto criticava e que Chiaramonte (2003) também salienta ao tratar sobre a 

questão nacional. 

Assim, penetrando nas discussões sobre os sentimentos de pertencimento possíveis de 

se configurarem e ampliando o cenário conjuntural da América, podemos argumenta que 

 
(...) a questão da “nação” teve relevância crucial para homens e mulheres que 
protagonizaram o processo histórico no século XIX. Na América Latina, foi em 
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nome da nação que, na maior parte dos casos, deu-se início à construção das novas 
organizações políticas soberanas, em substituição às instituições coloniais, 
empreitada colocada na ordem do dia com o advento das independências.  
(SCHEIDT, 2008: p. 11) 

 

Ao considerarmos, portanto, esta proposição presente nas análises de Scheidt, é 

imprescindível traçar análises referentes às propostas de “nação” a serem trabalhadas no 

presente trabalho. Para tal, recorreremos ao argumento que “(...) es consabida la dificuldad 

para definir el concepto de la nación” (RIEKENBERG, 1993: p. 89), proposição já defendida 

por diversos outros pesquisadores. 

Não pretendendo realizar um debate conceitual acerca de nacionalidade, buscando 

somente sedimentarmos nossa visão, acreditamos que o proposto por Anderson é o mais 

procedente para nossa análise, opinião esta que se apresenta pela definição de que “(...) o 

nacionalismo não é o despertar das nações para a autoconsciência: ele inventa nações onde 

elas não existem” (ANDERSON, 2008: p. 32). 

Contudo, não podemos cair no equívoco, que Chiaramonte nomeia como sendo o do 

“mito das origens” na América Latina. Isto se deve ao fato de que, conforme é sensível em 

suas pesquisas, associar os processos de emancipações com uma realidade nacional pré-

existente seria um anacronismo. 

Por esta razão, possuímos a associação das palavras de Chiaramonte com as 

proposições de Anderson, como sendo bastante pertinentes. Desta forma, não existia uma 

nacionalidade naquela região portenha, porém, temos de aceitar a presença de um grupo 

dirigente bastante coerente e defensor de seus interesses locais. Portanto, consideramos nesta 

conjuntura o nascimento das fomentações idearias que foram ampliando-se até chegar à 

efetiva incorporação e fortalecimento em fins da segunda metade do século XIX. 

Assim, ao objetivarmos a sociedade provincial de Buenos Aires, entre meados do 

século XVIII e o início do século XIX, podemos perceber que a dinâmica social era pouco 

igualitária, compreendendo ainda que os detentores de símbolos de distinção, como a 

nomenclatura Don e, também, pela questão social – sendo estas as atividades desempenhadas 

– propiciam, o prestígio necessário para ser reconhecido dentro daquela localidade. E, neste 

sentido, podemos comprovar a assertiva de que “(...) el proceso de formación de la nación fue 

un proyecto político hegemónico de las élites criollas (…)” (RIEKENBERG, 1993: p.90). 

 Neste sentido, argumentando com nosso leque de fontes, podemos perceber uma 

atuação dos grupos representativos como da melhor qualidade em defesa de seus interesses 
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salientando, inclusive, menções de agitações de outros indivíduos pelos desejos não realizados 

pelo Cabildo abierto. 

Nesta situação conjuntural, por solicitações, conforme o relatado pelo documento, o 

Senhor Vice-Rei pede a obediência ao Rei cativo, Dom Fernando VII e, também, a garantia 

de que as pessoas ingressantes na assembléia que discutiria os futuros da região sejam da mais 

pura distinção. 

Portanto, quando se obtêm a permissão da autoridade máxima, o Vice-Rei, e a 

disposição de tropas, para garantir a ordem da multidão a se reunir, os membros da referida 

instituição municipal iniciam a distribuição das esquelas6 para que o Cabildo Abierto ocorra 

já ao dia seguinte do ofício, 22 de maio de 1810. 

Como conteúdo dessa convocatória, percebemos já diversas possibilidades de 

argumentação sobre a organização institucional-administrativa da sociedade portenha e desta 

forma, para o dia em que todos foram convocados, ou seja, dia 22 de maio de 1810, 

possuímos a ata mais rica de informações quantitativas e também qualitativas, o que 

possibilita maiores investimentos dentro da dinâmica analítica proposta para o presente 

trabalho. 

 Assim, podemos sistematizar aos elementos articuladores do processo da Revolución 

de Mayo um caráter como pertencentes de uma, ou várias, corrente(s) de pensamento que os 

qualificam como possuidores de uma cultura política7 a ser desenvolvida na escrita do 

trabalho ao qual se refere nossa proposta. 

Tal proposição leva em consideração, evidentemente, que todo o desenrolar da 

implantação de modelos de governos ou mesmo de trocas de figuras atuantes no cenário 

político obedece também à subsistência de determinadas culturas e elementos imagéticos. 

Neste ponto, o processo de formação de novas culturas políticas também pode – e ocorre com 

demasiada frequência – sustentar-se com a aglutinação de elementos diversos das culturas 

anteriores, como uma forma de garantia de resistência ao longo do tempo. A apreensão dos 

elementos ativos da sociedade portenha na conjuntura revolucionária permite a formação, 

portanto, de um ideal de pertencimento e/ou fortalecimento da província perante as demais 

regiões da até então Coroa espanhola. 8 

 Assim, podemos compreender que a existência de um ideal de fortificação da 

província, perante os diversos contratempos ocorridos, potencializa sua força atuante dentro 

das relações políticas coloniais e do período posterior à Revolución de Mayo. Dessa forma, 
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esclarecendo a potencialidade desta linha interpretativa, temos a proposição feita por 

Bourdieu de que 

 

(...) o regionalismo (ou o nacionalismo) é apenas um caso particular das lutas 
propriamente simbólicas em que os agentes estão envolvidos quer individualmente e 
em estado de dispersão, quer colectivamente e em estado de organização, e em que 
está em jogo a conservação ou a transformação das relações de forças simbólicas e 
das vantagens correlativas, tanto econômicas como simbólicas (…). 

(BOURDIEU, 2010: p. 124) 
 

La Revolución de Mayo e suas fontes 

Com toda essa discussão citada, podemos retirar importantes conteúdos sobre o 

movimento ocorrido, pois nos é informado que estariam presentes 244 aptos a votar, ou seja, 

referente aos presentes – votando somente o montante de 2249 -, de um total de 450 esquelas10 

distribuídas.  

Talvez pelo curto espaço de tempo e distância entre os Senhores convocados, 

considerando o tamanho do Vice-reinado,  a presença no Cabildo Abierto se fez com somente 

54,22% dos convocados.  

Basicamente a proposição principal girara em retirar ou não a autoridade do Exmo. 

Senhor Vice-Rei Baltazar Hidalgo de Cisneros e se sub-rogar a outro, tendo que se explicitar 

a quem. Assim, dos 224 votos relatados, 156 manifestaram-se favoráveis à destituição do 

Senhor Vice-Rei, uma ampla maioria, mas não determinante a quem o poder deveria ser 

concedido. 

Neste sentido, considerando o estudo mais aprofundado de alguns membros e questões 

referentes ao vocabulário empregado ao longo das atas, incluindo os utilizados pela votação 

do Cabildo Abierto, poderemos continuar a traçar a linha analítica de uma elaboração de um 

discurso de libertação do julgo espanhol. 

Para apresentar esta proposta, podemos recorrer às informações das atas que 

constituem o acervo para o desenvolvimento desta pesquisa, visto que são – entre os dias 23 e 

25 de maio – uma abertura ao surgimento de questões que antes poderiam ser camufladas por 

jogos de palavras ou mesmo por desejo dos membros do Cabildo. Tais afirmações são 

pertinentes no momento em que se constitui uma Junta Gubernativa oficialmente no dia 24 de 

maio de 1810, estando presente e com poderes presidenciáveis o destituído, do cargo de 

Exmo. Vice-Rei,  Sr. D. Baltazar Hidalgo de Cisneros.  
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A ação do Cabildo, foi baseada nas amplas interpretações que a votação do dia 

anterior possibilitou, acarretando, conforme a própria Junta relata ao dia seguinte de sua 

posse, um fervilhar de idéias e oposições, gerando um ofício informativo da Junta atuante ao 

Cabildo, em que afirma que abdicariam do poder. 

Contudo, a resposta do Cabildo, da mesma maneira como já era sensível na ata de 

instalação do referido ajuntamento, é expressa com a convocação dos chefes militares para 

que garantissem o cumprimento das ordens dadas outrora. Ou seja: poderia a Junta utilizar dos 

dispositivos bélicos para garantir a autoridade daquela congregação administrativa recém 

formada. Portanto, por este indicativo, inclusive, os membros da Junta Gubernativa, que 

estivessem em comando de armas, deveriam utilizar desse mecanismo para garantir a paz de 

toda a província.  

Neste momento, temos o percebimento de outro dado interessante, pelo fato de que é 

relatado pelos Comandantes militares que pouco se poderia ser feito, pois  

 

(…) el pueblo y las tropas estaban en una terrible fermentacion, y era preciso atajar 
este mal con tiempo, contrayendo á el solo por ahora los primeiros cuidados; poque 

así lo exigia la suprema ley, sin deternese en los demas que se temian y recelaban. 
11 

 

E mais adiante, quando relatada uma agitação ao lado de fora da reunião dos membros 

do Cabildo com os Comandantes militares, existe a confirmação de que “las gentes que 

cubrian los corredores dieron goles por varias ocasiones á la puerta de la Sala Capitular 

(...)” . Tal passagem é importante por relatar uma alteração do vocabulário empregado. 

Todavia, nos dicionários de época pesquisados, pueblo é compreendido como “(...) el 

conjunto de gentes que habitan el lugar (...)” (RAE, 1817)12, ou seja, não diferindo da 

terminologia gentes.13 

Todavia, dentro dessa dinâmica, Scheidt traz uma importante contribuição acerca 

dessa problemática ao afirmar que  

 

(...) a palavra pueblo é de difícil tradução para o português neste contexto, pois pode 
significar tanto “povo” quanto “povoado” ou “cidade”. Durante o século XIX, o 
vocábulo era freqüentemente empregado na referência ora de povo, ora de cidade. 
Nos dois casos, porém, havia uma forte conotação política. O “povo” não era o 
conjunto de pessoas, mas sim a população politicamente atuante, ou seja, os 
cidadãos. Quando se refere à “cidade”, o vocábulo pueblo alude a uma cidade 

organizada politicamente. (SCHEIDT, 2011: p. 14) 
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Portanto, podemos passar para a afirmação possível, pela bibliografia desenvolvida e 

fontes trabalhadas, de que a distinção estaria pela classificação na categoria de vecino, citada 

como elemento de qualificação social, principalmente, da ata do dia 22 de maio de 1810 e 

contida na convocatória para o Cabildo abierto, como vemos no trecho que segue: “(...) el 

Exmo. Cabildo convoca á Vd. para que se sirva asistir precisamente mañana, 22 del 

corriente á las 9, sin etiqueta alguna, y en clase de vecino, al Cabildo abierto (…)”. 14 

Sintetizando então esta fundamentação temática, podemos perceber que as atas são 

ricas de informações de diversos tipos e questões proponentes das mais variadas 

interpretações. Desta maneira, o pretendido é analisar o processo tido como a Revolución de 

Mayo é pautado pela lógica da administração municipal, reconhecendo os atores sociais mais 

presentes.  

Diante disto, ao insistirmos em salientar que as questões dos desejos pela formação do 

ideário de nação, Riekenberg apresenta um ponto fundamental para o entendimento proposto 

pelo presente trabalho. E basicamente se busca um grupo administrativo que garanta os 

discursos de defesa dos interesses de Fernando VII.  

Além disso, o Cabildo traz para si a responsabilidade e poder de nomeação dos 

membros componentes caso ocorra mortes ou enfermidades aos nomeados. A importância 

desses pontos se faz presente ao caráter comparativo que se pretende, pois, na situação de 

críticas e agitação popular, no dia 25 de maio, pelas críticas sofridas e instabilidade social,  

 

(...) algunos individuos del pueblo, á nombre de este, se personaron en la Sala, 
exponiendo que para su quietud y tranquilidad y para evitar cualesquiera resultas 
en lo futuro, no tenia por bastante el que el Exmo. Sr. Presidente se separase del 
mando; sino que habiendo formado idea de que el Exmo. Cabildo en la eleccion de 
la Junta se habia excedido de sus facultades, y teniendo noticia cierta de que todos 
los Señores Vocales habian hecho renuncia de sus respectivos cargos, habia el 
pueblo reasumido la autoridad que depositó en el Exmo. Cabildo, y no queria 
existiese la Junta nombrada, sino que se procediese á constituir otra, eligiendo para 
Presidente Vocal, y Comandante General de Armas, al Sr. D. Cornelio de Saavedra; 
para Vocales, á los Señores, Dr. D. Juan José Castelli, Licenciado D. Manuel 
Belgrano, D. Miguel de Azcuenaga, Dr. D. Manuel Alberti, D. Domingo Mateu y D. 
Juan de Larrea; y para Secretarios, á los Doctores D. Juan José de Passo y D. 

Mariano Moreno. 15 
 Diante disto, percebemos que as manifestações pela nomeação desta nova composição 

partem da esfera externa ao Cabildo, tornando-se, assim, uma das primeiras distinções 

pertinentes à nossa análise. Por essa pressão, o órgão municipal em comunicações oficiais 

informa a renúncia de toda àquela associação.  
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 Desta forma, dos balcões do Cabildo, saudaram e manifestaram uma seqüência de 

questionamentos acerca da nova Junta a ser constituída. O procedimento desta nomeação e 

funcionalidade se daria pela manifestação verbal do agrupamento presente.  

A importância desta segunda nomeação reside, primeiramente, numa ação impositiva 

de um grupo sobre as ações e determinações do Cabildo e até mesmo do primeiro grupo 

administrativo até então. Posteriormente, o ponto mais importante está na segunda 

manifestação que, quando se propõe que a conduta dos membros da nova composição estaria 

sob a tutela do órgão administrativo municipal, os grupos da praça se manifestaram 

contrários, ou seja, conquistaram o direito de que as causas e conseqüências deveriam ser de 

conhecimento do pueblo. 

Contudo, devemos salientar que “(...) os primeiros documentos da nova junta não 

fazem menção ao termo ‘nação’ (...)” (SCHEIDT, 2008: p. 29), mas sim um procedimento de 

mover-se “(...) em nome dos ‘interesses americanos’ ameaçados pelos espanhóis aliados às 

forças estrangeiras (leia-se Napoleão).” (SCHEIDT, 2008: p. 30) 

Portanto, podemos compreender discussões pertinentes a questão de soberania como 

sendo “(...) a passagem [dela] dos reis para a nação” (SCHEIDT, 2011: p. 2). Isto seria 

possível graças à emergência da “modernidade política” presente na obra de François-Xavier 

Guerra. 

 

La singularidad de la nación moderna en Iberoamérica, en efecto, es considerable, 
puesto que, como los Estados Unidos, los estados latino-americanos – que muchos 
aún consideran países nuevos – preceden como estados, como “naciones 

soberanas”, a la mayoría de los estados europeos (…). (GUERRA,  1992: p. 
8) 

  

Ou seja, 

 

(…) la aparición de estas nuevas “naciones” no está precedida por movimientos 
que podrían ser calificados de “nacionalistas”, sino que resulta de la 
desintegración de (…) construcciones políticas originales (…). 
(PIETSCHMANN, 2003: p. 9) 

 

Assim, podemos afirmar que a análise esteve pautada pela interpretação dos discursos 

empregados pela instituição do Cabildo, enquanto produzia suas atas e também na análise dos 

indivíduos atuantes e suas retóricas, buscando sempre relacionar tais ações com sua origem 
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social. Mais ainda, buscou-se o sentimento e desejo de se desenhar idéias de independência do 

que as que são relatadas por aí. 

Pedro Freire Ribeiro, sobre os resultados do processo, apresenta uma interpretação 

para os dados obtidos, que se colocam como conservadores em transformações, resultado 

como sendo o fruto de 

 

(...) um firme desejo de independência [existente] desde muito cedo entre os 
patriotas de Buenos Aires e que sua relativamente tardia declaração de 
independência sob uma forma republicana (não declarada) se deveu a uma prudência 
excessiva e talvez desnecessária, já que defendera de armas nas mãos, contra os 

espanhóis do Peru e Alto Peru, a efetiva autonomia obtida em 1810. (RIBEIRO, 
1995: p. 87) 

 

Concluindo esta idéia, temos de ter em mente a ampliação dos conceitos e elementos 

desse período. Tais fontes nos fornecem elementos bastante conexos com o desenrolar 

posterior da região que passou a ser conhecida como Argentina, mas não este o foco 

pretendido no presente trabalho. 

Pois, em caráter de exemplificação, pela simples análise e leitura das atas, percebemos 

que a análise de Jorge Myers, sobre o período, abre um precedente à críticas quando afirma 

que tal contexto informado , ao desencadear uma série de inquietações acerca do futuro da 

localidade, teve como reação o fato de que 

 

(...) o próprio Vice-Rei procurou criar uma Junta de Governo presidida por ele, em 
22 de maio de 1810. Rechaçado esse propósito pelas principais corporações do 
Vice-Reinado, Cisneros foi destituído a partir desse mesmo dia e após uma breve 
interinidade durante a qual o Cabildo de Buenos Aires encarregou-se do governo, no 
dia 25 de maio, foi celebrado um “Cabildo aberto”, ou seja, uma assembleia política 
formada pelos principais moradores da cidade que nomearam uma Junta autônoma 

de governo (…). (MYERS, 2008: pp. 34-35) 
 

Podem ser analisadas como críticas pontuais, contudo, pelo trabalho já apresentado e 

aprofundado, é sensível a existência de pontos em discordância que podem possibilitar novas 

impressões acerca da problemática.  

Os alicerces das críticas a Myers estarão fundamentados nas fontes obtidas para a 

realização da pesquisa. O primeiro alvo de interpretações questionáveis está no que se refere 

ao fato de que o próprio Vice-Rei procurou elaborar uma Junta presidida por ele. Conforme já 

vimos, foi o Cabildo, interpretando os resultados do Congreso general de 22 de maio que 
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determinou a permanência do Sr. Baltazar Hidalgo de Cisneros como membro administrativo, 

no caso, Presidente da Junta. 

O segundo elemento a ser esclarecido é o da realização das datas de Cabildos 

Abiertos, importante para traçar outras análises de possibilidades de componentes. Isto se 

deve ao fato de que, já ocorreram outras reuniões como essas e, na visão do referido autor, 

considerar somente uma data como determinante é renegar 22 de maio, dia este que possibilita 

uma ampla interpretação de agentes e grupos sociais constituintes da sociedade portenha. 

 

Conclusão 

Assim, apesar do recorte cronológico pautado na semana da conhecida Revolución de 

Mayo, nossa fundamentação tem por foco a análise nas interpretações que poderiam ter 

levado às colônias – caso especial da província de Buenos Aires -, assim como em 

possibilidades de fatos e ações para seus resultados posteriores. 

Portanto, o presente trabalho, no que concerne às propostas analíticas, soma-se em 

exemplificações com o que “(...) el resultado es uma decisión que establece sin duda la 

quiebra con el antiguo orden, pero que deja al cabildo la tarea de establecer un nuevo 

gobierno” (HALPERIN DONGUI, 1972: p. 164). Todavia, tendo como foco principal o 

excesso de prudência por parte de seus agentes e, reconhecendo, suas ações mais inflamadas 

como já como pólos de irradiação da idéia centralizadora em torno da província supracitada, 

os discursos seguiram sendo prudentes na lógica agente. 

 Concluindo então a idéia da Revolución de Mayo, pela perspectiva que cremos ter 

inaugurado na história política portenha, temos as palavras de síntese desse processo que pode 

ser entendido como relacionando com questões sociais mais ampliadas. Neste sentido, 

 

(...) desde mayo de 1810 la presencia plebeya se hace sentir como nunca en el 
pasado, y en ciertos momentos las preferencias de esa nueva clientela política no 
dejan de tener consecuencias en el curso de las crisis internas del régimen 

revolucionario. (HALPERIN DONGUI, 1972: p. 176) 
 

 Em outras palavras: pela atuação dirigente da elite por seus desejos comerciais e de 

reforço da administração política, podemos perceber e possibilitar por interpretação que esse 

processo desencadeou e se materializou como um dos primeiros momentos de luta pela 

independência. Portanto, iniciaram-se os motores da inclusão popular, mesmo que em escala 

reduzida no princípio, mas que se potencializaram com a melhor fundamentação política 
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emancipacionista portenha, buscando em períodos posteriores a centralização emanada de 

Buenos Aires. 
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continuidade desta pesquisa por meio do mestrado. 

3Actas del Cabildo de Buenos Aires : días de mayo. La Plata: Joaquim Sesé, 1910. Disponível em < 
http://200.69.147.117/salavirtual/ > - acessado em 18 de junho de 2011, às 09:32. Tratadas de forma sintéticas 
nas notas posteriores com a expressão do dia em análise e presentes como notas de fim. Ata do Cabildo de 21 de 
maio de 1810. 

4 O entendimento da constituição desta seleta lista de nomes a serem convocados pode ser entendido como sendo 
os dos constituintes de uma elite. Conforme se têm em Norberto Bobbio, por este conceito “se entende a teoria 
segundo a qual, em toda a sociedade, existe, sempre e apenas, uma minoria que, por várias formas, é detentora 
do poder, em contraposição a uma maioria que dele está privada”. Cf: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, 
Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. Brasília: Editora da UnB, 11ª ed., vol. 1, pp. 385-389. 

5 Ata do Cabildo de 21 de maio de 1810. 

6 Para a melhor compreensão do termo esquela, devemos salientar a importância do cuidado com a linguagem de 
época nos trabalhos historiográficos, pois, conforme é percebido, o termo utilizado possuía outra conotação da 
utilizada atualmente, que faz menção a obtuários. Conforme consta no Dicionário da Real Academia Espanhola 
de 1817, esquela seria a “(...) cuartilla de papel doblada à lo largo em que esta escrita alguna cosa. Sirve 
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comunmente para citar ó convidar a algunas personas.” Disponível em < http://buscon.rae.es/draeI/ > acesso em 
03 de junho de 2011, 17:46. A busca deve se realizar pela seção de “otros diccionarios académicos”. No novo 
link, que não funciona de forma direta, a consulta se dá pelos dicionários escolhidos. 

7 Sendo que “la cultura politica constituia un conjunto coherente cuyos elementos están en relación estrecha con 
otros y que permiten definir una forma de identidad del individuo que se asume como tal”. Cf: BERSTEIN, 
Serge. La Cultura Política. In. RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François (dir.). Para una Historia 
Cultural. México: Taurus, 1999. pp. 389-405 

8 Para maiores informações, Cf: RIBEIRO, Pedro Freire. Raízes do pensamento político da América Espanhola 
(1780-1826). Niterói: EDUFF, 1995. 347 p.; BETHELL, Leslie (org.). História da América Latina – Da 
Independência a 1870. Trad. Maria Clara Cescato. São Paulo: EDUSP, 2001; GOLDMAN, Noemi (Dirección de 
Tomo). Nueva Historia Argentina: Revolución, República, Confederación (1806-1852). Buenos Aires: Editorial 
Sudamericana, 2005. Tomo III. 445 p. 

9  Ata do Cabildo de 22 de maio de 1810. 

10 A informação da quantidade de esquelas distribuídas está presente na no documento do dia 23 de maio. Cf: 
Doravante Ata do Cabildo de 23 de maio de 1810. 

11 Ata do Cabildo de 25 de maio de 1810. 

12 Disponível em < http://buscon.rae.es/draeI/ > acessado em 03 de junho de 2011, 17:46. A busca deve se 
realizar pela seção de “otros diccionarios académicos”. No novo link, que não funciona de forma direta, a 
consulta se dá pelos dicionários escolhidos. 

13 Diante disto, o aprofundamento dos estudos referentes às terminologias empregadas deverá ser desempenhada 
num trabalho futuro, com bibliografias voltadas para esta discussão e, assim, garantir o melhor desempenho das 
atividades pretendidas. 

14 Ata do Cabildo de 21 de maio de 1810. 

15 Ata do Cabildo de 25 de maio de 1810. 
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A Luta Armada Revisitada: agora a batalha é pela memória  

 

 

Resumo: Este artigo visa analisar diversas interpretações acerca do filme “O que é isso 

companheiro?”, adaptação cinematográfica do livro homônimo de Fernando Gabeira.  Duas 

questões norteiam o contexto do trabalho: as possíveis veracidades apresentadas pelo filme e 

se em alguma medida fora preenchido com ficção. Tal análise não se confunde com uma mera 

critica de cinema, mostra-se mais complexa, pois tal filme expõe tema e personagens reais, 

muitos dos quais são coevos e ativos em diversas áreas, desde a política até a imprensa. 

Destarte, a luta doravante é pela (re)construção da memória desse evento de acordo com a 

vertente dos participantes. E é o que muitos deles e outros estudiosos fazem lançando obras e 

filmes. A proposta deste trabalho é analisar tais reconstruções do fato, cujo corolário é a 

construção da memória.  

  

Palavra-chave: Luta Armada na Ditadura; Memória; Sequestro de Charles Elbrick. 

 

 

Introdução 

Neste trabalho pretendemos fazer uma breve análise do filme de Bruno Barreto, 

lançado em 1997, “O que é isso companheiro?” (adaptação cinematográfica do livro 

homônimo de Fernando Gabeira), que aborda o seqüestro do embaixador norte americano 

Charles Elbrick, em 1969, no Rio de Janeiro, por parte de jovens militantes de grupos de 

esquerda, grupos estes que pegaram em armas para lutar contra a ditadura civil-militar 

brasileira instaurada a partir de 1964. 

O intuito é mostrar como este filme foi apreendido por historiadores, suas críticas e as 

diversas possibilidades de interpretação que um mesmo fato pode receber.  

A construção da memória1 é um tema que sempre deve ser discutido, pois não é 

possível entender uma obra – em nosso caso, o cinema – como algo sem ideologia ou isento.  

Ainda mais no caso de fatos históricos coevos cujos personagens encontram-se em 

vida e atuando em diversos ramos políticos, econômicos e na imprensa. Tal analise mostra-se 

                                                 
1 O conceito de memória não é consensual, então o utilizamos nesse artigo de acordo com a definição de Michel 
Polak, Cf. POLLAK, Michel. Memória, Esquecimento, Silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, 
1989, p. 3-15. Ver também, POLLAK, Michel. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
vol. 2, n. 3, 1989, p. 3-15.    
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imprescindível nesse sentido. Quando o historiador debruça-se sobre fontes cujos autores não 

respiram mais, ele recebe certo aval para interpretá-lo sem interferências e influências. No 

nosso caso, a ditadura militar, encontra-se muito viva, com consequências ainda em 

desdobramento, com lideres ainda em posições de destaque. 

O episódio do seqüestro do embaixador norte americano é mais um desses fatos, cuja 

repercussão não foi apenas imediatista. Como veremos a seguir, fora demais importante no 

contexto de resistência da esquerda à repressão militar. Pegar em armas foi opção de alguns – 

não necessariamente a mais correta ou mais eficaz – e segundo eles, teve resultado. Tanto no 

sentido dos objetivos diretos – libertar os presos listados – quanto no impacto de tal 

movimento no aparelho ditatorial. 

Sem falar no escândalo na imprensa: os opositores do regime mexeram com a 

estrutura da ditadura. As armas foram eficazes justamente contra os profissionais que as 

manejam.  

Apesar de a ditadura pintar esses opositores do regime com cores marginalizadas, de 

comunistas à terroristas, eles tinham seus objetivos, e alguns deveriam ser alcançados através 

da força. 

E a memória de tal feito é disputada por vários grupos e personagens. Desde o 

protagonismo do evento, os participantes, os supostos donos das ideias, enfim, estão em jogo 

as interpretações e reinterpretações movediças de um fato histórico vivo, que mesmo sendo 

violento significou, para grupos de esquerda, um ato de bravura contra o sistema. E hoje o 

mesmo não mais legitimado pela sociedade e derrotado, os responsáveis acotovelam-se para 

receber os louros. 

Em resumo, este trabalho visa debater as (re)visões sobre o seqüestro, tendo em mente 

sua importância para além da historiografia: é política. Dedicaremos algumas palavras a 

seguir para tratar de alguns autores que versam sobre o fato e perceberemos o quão importante 

é a construção da memória social. E a sua reconstrução é um exercício constante, renovando 

as leituras e os ícones de tal acontecimento. 

Todo conteúdo de História está a risco de ser revisado, mas esse ponto é fundamental, 

pois os próprios autores podem refazê-lo.   
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PCB, ALN e MR-8 

 

   Antes de entrar da discussão do filme mais detidamente, é importante fazer uma breve 

análise dos grupos de esquerda no Brasil (sobretudo a ALN e o MR-8) e os acontecimentos 

que levam alguns desses grupos a fazer uma opção pela luta armada no país a partir da 

segunda metade dos anos 1960.  

   Alguns dos grupos revolucionários de esquerda no Brasil a partir da segunda metade 

da década de 1960 optaram pela luta armada e colocaram, com isso, sua vida em risco, até 

porque o aparato ditatorial do ponto de vista de um enfrentamento armado era muito mais 

preparado quantitativa e qualitativamente. 

   Mas a luta armada foi uma opção e não pode ser entendida como algo feito por um 

grupo desconexo da sociedade, pois havia um amplo movimento de politização na sociedade 

brasileira naquele período. Além disso, segundo Jean Salles, a opção pela luta armada não se 

dá apenas pós-64: havia organizações anteriores a esse período que já consideravam a luta 

armada como uma opção de luta (as Ligas Camponesas, por exemplo).2 Nesse aspecto, o PCB 

teve papel preponderante na criação de várias organizações de esquerda, pois uma das críticas 

de muitos de seus – até então – membros era quanto ao imobilismo do partido, além da crítica 

de que o partido vinha filtrando as questões mais radicais para que tivesse maior aceitação na 

sociedade brasileira: a revolução em duas etapas (uma burguesa e outra proletária) é um 

exemplo desse discurso menos radicalista do PCB.3 Ao defender a revolução em duas etapas, 

o PCB perdeu alguns de seus membros, que irão criar novas organizações de oposição à 

ditadura. É nesse sentido, como produto de divergências doutrinárias, que surge o PC do B 

(como já mencionado, esse é outro exemplo de opção por luta armada antes de 1964), com um 

ideal de mobilização da população. 

   Porém, já no período pós-golpe de 64, a opção pela luta armada se intensifica e são 

criadas novas organizações que seguirão essa ideia. Dentre esses grupos podemos destacar 

inicialmente a Aliança Libertadora Nacional (ALN), liderada por Carlos Marighella, que fora 

membro do PCB até 1967.  

Marighella estava insatisfeito com a mudança da forma de atuação do partido, que 

buscava já nos anos 1950 um caminho pacífico, aliando-se a burguesia nacional. Para 

Marighella, com isso não se preparou as massas para que pudessem resistir ao golpe. Essa 

                                                 
2 SALES, Jean Rodrigues. A luta armada contra a ditadura militar: A esquerda brasileira e a influencia da 
revolução cubana. São Paulo: Editora da Fundação Perseu Abramo, 2007, p. 54. 
3 Ibid. p. 58 
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visão era compartilhada por outros indivíduos, ficando clara no “Esquema para discussão”, de 

1964, no qual Gorender, Mário Alves, Telles, Apolônio de Carvalho e o próprio Marighella 

irão expor suas críticas ao PCB. 4 Marighella fora expulso do partido devido a sua 

participação na conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade (OLAS), em 

Cuba, no ano de 1967, já que o PCB se negou a participar da conferência. Nessa conferência 

Cuba indicou a luta guerrilheira como o caminho a ser seguido para a maioria dos países 

latino-americanos.  

   Com isso, Marighella teve contato com as estratégias cubanas em 1967 e seu discurso 

se tornou mais radical, passando a defender a guerrilha como única forma de luta contra a 

ditadura, se aproximando da ideia do foquismo. Ao voltar ao Brasil, Marighela, junto a outros 

companheiros, forma a ALN, que teria mais um aspecto de organização militar do que de 

partido. A atuação da ALN ao longo de 1968 se caracterizou por assaltos (a carros-forte, 

bancos, etc.) com o intuito de angariar recursos para implementar uma guerrilha. 

   Outro movimento de esquerda importante na luta contra a ditadura é o MR-8, que 

utiliza essa nomenclatura a partir de 1969. Até este ano, a organização era chamada de 

Dissidência da Guanabara. O MR-8 é mais uma organização que nasce a partir da crítica 

relacionada a opção por caminho pacífico para a revolução brasileira. 

   O MR-8 tal qual a ALN, também se caracterizou por assaltos para manter 

financeiramente o grupo, além de seqüestros como meio de tentar viabilizar a liberação de 

presos políticos. Porém, demorou a aderir a luta armada, talvez pelo fato de sua origem estar 

ligada ao movimento estudantil. A opção pela guerrilha se dá por elementos como a prisão de 

estudantes no XXX Congresso da UNE, o fechamento do regime com o AI-5 e pela própria 

ação de outros grupos que pegam em armas. 

 

O Seqüestro de Charles Elbrick 

 

   O foco deste trabalho na ALN e no MR-8 se justifica porque são essas organizações 

que, em 1969, irão pôr em prática o seqüestro do embaixador norte americano Charles 

Elbrick, no Rio de Janeiro, tema central na discussão que faremos do filme “O Que é isso 

Companheiro?”, de Bruno Barreto. 

   O seqüestro de Elbrick, ocorreu em 4 de setembro de 1969. A direção do MR-8 optou 

pelo sequestro do embaixador norte-americano, como forma de denunciar publicamente a 

                                                 
4 VINHAS, Moisés. O partidão. A luta por um partido de massas (1922-1974). São Paulo, Hucitec, 1982, p. 237. 
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ditadura e libertar presos políticos. Contou para isso com a ajuda da ALN paulista, que 

possuía mais experiência militar. Em 4 de setembro, Semana da Pátria, o embaixador fora 

capturado por um comando composto por Virgílio Gomes da Silva (o Jonas, comandante da 

operação), Manoel Cyrillo de Oliveira, Paulo de Tarso Venceslau — todos da ALN —, além 

dos membros do MR-8: Franklin Martins (idealizador do seqüestro e autor da carta-manifesto 

divulgada pelos guerrilheiros), Cláudio Torres, Cid Benjamim, João Lopes Salgado, Sérgio 

Torres, Sebastião Rios e Vera Sílvia Magalhães. Os integrantes da operação (com exceção de 

Paulo de Tarso, Sérgio Torres, Sebastião Rios e Vera Sílvia) ficaram escondidos com o 

embaixador numa casa no bairro do Rio Comprido, onde também estavam Fernando Gabeira, 

jornalista ligado ao segundo escalão do MR-8, que alugara a casa, e Joaquim Câmara Ferreira, 

o Toledo, principal dirigente da ALN, depois de Marighella.5 

Os militares libertaram os quinze prisioneiros políticos pedidos pelos revolucionários, 

que receberiam a pena de banimento do território nacional. Em troca, o embaixador foi solto, 

em 7 de setembro de 1969, contra a vontade de alguns focos militares de extrema direita, 

inconformados com os “terroristas”. 

   Nesse aspecto, o seqüestro de Elbrick foi bem sucedido e gerou repercussão entre os 

demais grupos de esquerda revolucionários. Além da libertação dos presos, foi lido e 

publicado um manifesto dos seqüestradores no qual criticavam a ditadura, sobretudo pela 

prática da tortura. 6  

 

 “O Que é isso Companheiro?” 

 

   Com relação ao filme, baseado no livro autobiográfico de Fernando Gabeira sobre sua 

militância na esquerda, é uma obra de ficção, a partir de fatos reais, e, segundo seus 

produtores, não pretende ser uma reconstituição histórica fiel, sequer ao conteúdo do livro em 

que se inspira, embora o trailer anuncie o filme como “uma história verdadeira”. 7 Com isso, 

algumas críticas surgiram quanto à “liberdade poética” que Bruno Barreto assume ter 

utilizado em determinados aspectos do filme para dar maior dramaticidade à história. Em um 

dos trechos, Vera Sílvia, posteriormente uma das encarregadas de ficar na casa vigiando o 

embaixador Elbrick, dorme com um dos chefes de segurança do embaixador para ajudar no 

                                                 
5 REIS FILHO, Daniel Aarão (org.) et al. Versões e ficções: o seqüestro da história. São Paulo, Editora Perseu 
Abramo, 1997, p. 23. 
6 SALLES, Jean. op.cit. p. 85 
7 REIS FILHO, Daniel Aarão, Op.cit, p. 25. 
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seqüestro, o que de fato não aconteceu. Essa é uma “liberdade” que denigre não só Vera 

Sílvia, mas todas as mulheres guerrilheiras, precursoras do feminismo no Brasil. 

    Marcelo Ridenti, na obra organizada por Aarão Reis, mostra-se um dos estudiosos 

mais críticos ao filme, deixando seu ponto de vista claro na seguinte passagem: 

 

“Ora, a questão é que o filme — mesmo enquanto ficção, independentemente de sua 
correspondência com os fatos históricos — contém vários clichês usuais no cinema 
norte-americano: um velho sábio que conhece as mazelas do mundo, mas não deixa 
de sofrer suas conseqüências (o embaixador seqüestrado); um super-mocinho 
idealista e ingênuo, o jornalista revolucionário inspirado em Gabeira; um super-
vilão baseado no militante Jonas, que tem todos os defeitos dos bandidos russos dos 
filmes da época da Guerra Fria: calculista, insensível, traiçoeiro, ressentido com o 
mocinho, para quem arma sórdidas arapucas; cenas complementares de sexo e 
corridas de automóvel. (...) A intenção anunciada de romper com maniqueísmos foi 
por terra, e mais ainda a de trabalhar com os conflitos internos das organizações 
clandestinas, ao estereotipar como bandido o operário Jonas, tomando abertamente 
partido do mocinho intelectual de classe média, Gabeira. Quanto ao personagem do 
oficial torturador, nada a objetar que ele tenha drama de consciência, embora isso 
crie um contraste com o “sanguinário” Jonas — que na vida real era um digno e 
valente militante, morto sob tortura logo após o seqüestro, e que nada tem a ver 
com o personagem do filme.”8 

 

As críticas quanto à “veracidade histórica” do filme passam também pela abordagem 

de Helena Salem, na mesma obra citada, que critica determinadas características imputadas 

aos personagens que não correspondem à realidade: 

 

“Ao transformar o personagem de Fernando (Pedro Cardoso) no herói do filme, 
lhe é atribuído um espírito crítico em relação aos demais que ele, como os outros 
militantes que atuavam nos vários grupos da esquerda e da luta armada, estava 
longe de ter nos anos 60. No filme, ele é o intelectual do grupo, o único que faz uma 
reflexão mais livre, que teve a idéia do seqüestro (o que não é verdade, ele só soube 
da ação poucos dias antes), que escreveu o célebre manifesto pedindo a libertação 
de 15 prisioneiros políticos (e um libelo contra a ditadura militar), lido em rede 
nacional no horário nobre da televisão (na realidade, quem o escreveu foi o hoje 
jornalista Franklin Martins), e que, por todas essas razões, é tratado com um certo 
desdém sobretudo pelo comandante da ação, o sectário Jonas (Matheus 
Naschtergaele). Nada disso está no livro. Pode-se argumentar que o filme é obra de 
ficção, apenas uma adaptação livre da obra e, como tal, tem toda a liberdade de 
inventar. Mas, por outro lado, quando se utiliza os nomes verdadeiros de alguns 
personagens — de Jonas, do velho militante Toledo (Nélson Dantas) e do próprio 
Fernando Gabeira (procurando-se inclusive a semelhança física com ele) —, 
quando se localiza e data o fato histórico ocorrido, o argumento da ficção se 
esvazia.Essas pessoas e acontecimentos assim nomeados existiram, logo algum 
compromisso com a verdade histórica deve haver(...)Por outro lado, se o filme 
apresenta o guerrilheiro Jonas como um homem frio, disposto a matar qualquer 
companheiro que o desobedecer, sem vacilação, confere ao torturador Henrique 
(Marco Ricca) um tratamento bem diferente. Ele sofre angústias, não consegue 
dormir direito, tem problemas com a mulher quando ela descobre sua real 
atividade. É um carrasco em conflito (mas nem por isso deixa de continuar 
torturando e matando). Já o Jonas, que luta contra a ditadura, que não tortura 

                                                 
8 RIDENTE, Marcelo. “Que História é essa?”. In, REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.), Op.cit. p. 28-29. 
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ninguém e que, pelo contrário, acaba morrendo na tortura (ao ser preso após o 
seqüestro), é tratado como um fascistóide. Nas suas angústias, Henrique é 
certamente bem mais humano.”9 
 

O que fica evidente nas críticas tanto de Marcelo Ridenti quanto de Helena Salem é o 

fato de que um filme que é baseado em uma história real  –  e utiliza inclusive os nomes de 

personagens que realmente participaram do seqüestro – trate seus participantes fora do 

contexto histórico. É lógico que uma representação artística como o cinema promove algumas 

alterações para dar mais dramaticidade àquilo que está sendo contado. Porém, no caso do 

filme “O Que é isso Companheiro?”, parece haver um exagero nesse aspecto. 

Os personagens que representam os grupos de esquerda parecem sempre mais frios e 

mais violentos, enquanto a figura do torturador (Henrique) aparece como alguém que cumpre 

ordens, mas que vive um dilema moral devido às ações que exerce quase que contra sua 

vontade. Um exemplo disso é a apresentação de Gabeira como uma das lideranças mais 

importantes, que teve a ideia do seqüestro, quando, na realidade, ele era um integrante “raso” 

do MR-8. 

   Essa pode ser, como mostra César Benjamim, um estratégia de marketing para 

“vender” o filme. Criar polêmicas é um meio de pôr o filme em evidência e criar o interesse 

do público em assisti-lo. Mas, isso cria uma dramatização que acaba por se afastar da 

realidade. Nesse aspecto, Benjamim mostra boa dose de ironia ao comentar determinados 

trechos do filme: 

“O experiente Jonas desmonta sua própria metralhadora e prossegue em 
maquinações infantis contra Paulo. Este e a comandante Maria — durona, mas no 
fundo carente— vão para o quarto fazer amor, pois ninguém é de ferro. Segue-se 
um animado bate-papo geral na cozinha, regado a cerveja, embora sem pagode 
(afinal, a casa estava cercada!). Depois o grupo se junta na sala da televisão no 
andar térreo, todos de costas para a janela, atrás da qual — eles sabiam — estava a 
polícia. Não, meus amigos, não é um roteiro de Casseta e Planeta. É do nosso filme 
do ano, que não foi feito para ser engraçado. Fui vê-lo e pensei: se fizéssemos 
guerrilha com a incompetência com que essa gente faz cinema, teríamos lutado uma 
ou duas semanas, se tanto, não anos”. 10 
 
  

Todas as análises que vimos até agora apontam para essa distância entre o que o filme 

mostra e o que de fato foi a guerrilha e, mais especificamente, o caso em especial do seqüestro 

do embaixador americano. A memória produzida pelo filme deixa de lado a verdade histórica 

e apresenta visões distorcidas da personalidade de muitos dos envolvidos na luta armada. 

                                                 
9 SALENA, Helen. Filme fica em Débito com a Verdade Histórica. In, REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.), 
Op.cit. p. 48-49 
10 BENJAMIM, César. Cinema na Era do Marketing. In, REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.), Op.cit. p. 95 
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Uma matéria para o jornal “O Globo”, em 10/05/1997, apresenta um dos envolvidos 

diretamente no seqüestro, Franklin Martins, que escreve sobre as “Duas mortes de Jonas”, 

mostrando que além de sua morte física – na qual foi violentamente torturado após ser preso 

em 29 de setembro de 1969 – o filme tenta matar a alma de Jonas (nome de guerra de Virgílio 

Gomes da Silva), é uma morte moral, na medida em que distorce totalmente o caráter desse 

personagem. A respeito disso F. Martins comenta: 

 

“Mas o Jonas do filme não se limita a ser um animal feroz com os inimigos. É 
também um tremendo mau caráter com os companheiros. A versão de 
Barreto/Serran é que Jonas passava o tempo todo fazendo intrigas e tentando 
desqualificar aqueles que não pertenciam a seu grupo. Como se isso fosse pouco, 
ainda teria manipulado a escala da guarda do diplomata, para que o turno da 
possível execução de Elbrick tocasse ao guerrilheiro-intelectual que, desde o 
primeiro momento, ele odiou e perseguiu. Não há dúvida: tratava-se de um 
sujeitinho ordinário, um recalcado da pior espécie.” 11 
 

 

Franklin, que conheceu Jonas ao atuarem juntos no seqüestro do embaixador norte-

americano, garante que o Jonas apresentado pelo filme não corresponde ao Jonas que ele 

conheceu. Algumas das características que Martins aponta são absolutamente opostas àquelas 

que o filme apresenta: um Jonas atento, valente e determinado, mas tranqüilo. Talvez não 

tivesse o nível de intelectualidade de outros guerrilheiros, mas do ponto de vista moral e de 

experiência de vida era um ser humano integro e totalmente o oposto ao indivíduo criado pelo 

filme. 

Apesar de todas essas críticas, o filme teve boa repercussão na mídia, sendo eleito o 

filme do ano de 1997. É inegável que o filme é bem dirigido, tem um bom roteiro (de 

Leopoldo Serran) e consegue emocionar (sobretudo quem não tem conhecimento sobre o 

período). Porém, essa mescla entre realidade e ficção se confunde a partir do momento que o 

filme descreve um acontecimento histórico, com personagens reais, de um modo tão surreal. 

Algumas das críticas que apresentamos neste trabalho foram feitas por indivíduos que 

participaram do enredo que o filme relata e por isso essa crítica possui importância 

maximizada. Mesmo que o próprio diretor do filme, Bruno Barreto, afirme que a obra é 

ficcional, não há como desvincular o que é posto na tela daquilo que de fato aconteceu na luta 

armada, pois os personagens são reais, e, como se não bastasse terem sofrido na pele com a 

ditadura, ainda são diminuídos com essa produção de memória. 

                                                 
11 MARTINS, Franklin. As Duas Mortes de Jonas. In, REIS FILHO, Daniel Aarão (Org.), Op.cit.. p. 119 
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É lógico que não essa crítica não busca tornar esses indivíduos que participaram da 

luta armada em heróis, mas tampouco é cabível desmerecê-los tratando-os como utópicos, 

iludidos ou extremamente violentos e impiedosos como o filme em muitos momentos deixa 

claro. O próprio Daniel Aarão aponta para a necessidade de desconstruir essa memória que as 

esquerdas criam, na qual se apresentam como heróis, vítimas dos militares (os vilões). Não é 

possível limitar a sociedade em grupos de esquerda e militares, há diversos grupos influindo 

nos acontecimentos do período ditatorial brasileiro. O exagero para quaisquer desses pólos 

compromete um entendimento mais profundo da questão. 

A memória, como diz Daniel Aarão Reis é um campo de luta constante, pois: 

 

“Apropriar-se do passado, monopolizar, se possível, a sua memória, passa a ser um 
objetivo crucial, inclusive porque, como se sabe, o controle do futuro passa, em 
larga medida, pelo do passado, dado, por sua vez, aos que imprimem na memória 
coletiva a sua específica versão dos acontecimentos”. 12 
 
 

Com isso, fica claro que o filme “O Que é isso Companheiro ?” poderia até ser considerada 

uma boa obra no sentido da produção do filme, mas do ponto de vista histórico deixa a desejar 

pelo aspecto da veracidade. Transforma-se o passado histórico em uma obra de ficção, 

deturpando figuras das organizações de esquerda do período da luta armada. Nesse sentido, 

parece que a ditadura é absolvida, vide o exemplo do torturador (Henrique) e seus conflitos 

internos ao exercer sua “função”. Enquanto isso, o guerrilheiro é apresentado como um 

indivíduo violento, truculento e monolítico, que parece sempre nervoso e disposto a pôr em 

prática algum ato cruel a quem quer que seja. 

O exemplo mais claro desse guerrilheiro em “O Que é isso Companheiro?” é Virgilio 

Gomes da Silva (Jonas), militante do partido comunista, com treinamento em Cuba, que é 

apresentado como um boçal no filme: sempre parece nervoso, é violento e ameaça os próprios 

companheiros de luta. 

Isto não pode ser apontado como uma escolha ficcional, porque o personagem existiu 

de fato. Também não há a desculpa de que não há fonte ou registros da personalidade e 

atuação de Jonas, pois grande parte das pessoas que militaram com ele está viva e poderia 

relatar como ele agia (inclusive, muitos desses são os que irão criticar o filme). Por isso, a 

imagem do guerrilheiro é uma escolha feita pelo diretor, escolha essa que não pode ser 

entendida como ocasional: é intencional e tem, logicamente, uma ideologia de quem o 

produziu, visando à produção de uma determinada memória. 

                                                 
12 REIS FILHO, Daniel Aarão, Op.cit. p.102 
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ENTREVISTA: Professora Doutora Surama Conde Sá Pinto – UFRRJ. 

 

Caderno Acadêmico de História: Professora Surama Conde, gostaria de 

agradecer por ter aceitado participar da entrevista do Caderno de História, projeto no 

qual nos tem coordenado também, e aproveitar pedir que nos desse um panorama de sua 

história até esse momento de sua carreira. Em linhas gerais da graduação até a entrada 

na universidade Rural (UFRRJ/NI) Campus Nova Iguaçu. 

Profª Drº Surama Conde Sá Pinto: Eu quem agradeço. É um prazer trabalhar 

no projeto da revista. Um panorama da minha carreira...  da trajetória... Eu entrei para o 

IFCS em mil novecentos e oitenta e sete, como aluna da graduação, e conclui o curso de 

graduação, porque eu fiz bacharelado e licenciatura, em mil novecentos e noventa e um. 

Fiquei um tempo trabalhando em um laboratório de pesquisa chamado Núcleo de 

Pesquisa e Estudos Históricos, que tinha sido fundado pela professora Célia Freire... 

Nesse período, eu trabalhei como bolsista de aperfeiçoamento. Fiquei um ano e meio 

trabalhando nessa pesquisa. Era uma pesquisa sobre Matrizes do Pensamento Liberal no 

Império Brasileiro. A primeira e única pesquisa que eu fiz sobre Império, por que eu 

sempre trabalhei com República.  

Na graduação, eu participei do projeto de doutorado da minha orientadora na 

UFRJ, professora Marieta de Moraes Ferreira, como bolsista de iniciação científica, e 

depois eu fui monitora de Brasil III, que era disciplina que ela dava. Eram dois anos, 

essa pesquisa de aperfeiçoamento, mas eu não cheguei a concluir porque logo em 

seguida eu fiz a prova para a seleção para o mestrado. Fiz a prova em mil novecentos e 

noventa e três e ingressei em mil novecentos e noventa e quatro. Defendi o mestrado 

também sobre a orientação dela em janeiro de noventa e sete. Na verdade, eu defenderia 

em dezembro, mas no final de ano é sempre complicado. É... fiquei um ano 

praticamente sem nenhum tipo de atividade e no final do ano eu fiz prova para o 

doutorado e ingressei no doutorado em noventa e oito. Até dois mil e dois eu fiz o 

doutorado. Toda a minha formação foi na UFRJ. Dali eu fiz um projeto que foi 

aprovado pela FAPERJ, na época chamava-se Fixação de Pesquisadores, hoje se usa 

pós-doc, eles dão outros nomes. 
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O projeto foi aprovado e tem que ter uma instituição que receba você para 

trabalhar, um curso que tenha pós-graduação.  Na época eu tinha sido convidada pelo 

professor Lincoln Penna pra trabalhar lá em Vassouras, no mestrado de Vassouras. Com 

esse projeto, como eu tinha conseguido a bolsa, eu fui trabalhar lá. Eu fazia a pesquisa 

no Rio e dava um curso na pós-graduação lá. Eu fiquei nesse ritmo de trabalho de dois 

mil e três até dois mil e quatro. Em dois mil e cinco eu fui contratada pela instituição e 

aí eu comecei a dar aula na graduação de lá também, porque antes eu só dava aula no 

mestrado por conta das atividades que eram previstas no projeto patrocinado pela 

FAPERJ. De lá pra cá, eu sai de Vassoura em dois mil e oito pra fazer o concurso pra 

Rural, que foi o meu primeiro e único concurso pra universidade pública que eu fiz.  

CAH: E aí só voltando um pouco na trajetória, em noventa e oito você publicou 

Correspondências de Nilo Peçanha e a dinâmica política na primeira República, que 

foi logo no término do mestrado. A senhora que disse não ter atividade nenhuma, mas 

teve a publicação de um livro?  

Surama Conde: É, eu digo assim, não tive atividade nenhuma, eu até trabalhei 

em alguns projetos como free-lance, mas nada, nada fixo. É, na verdade, foi um 

concurso, foi o primeiro concurso de monografia promovido pelo Arquivo Público do 

Estado do Rio de Janeiro - APERJ. No edital, eles apenas exigiam que o tema fosse 

sobre História Fluminense, porque toda pesquisa que eu fiz, na verdade, eu fiz no 

Museu da República, no arquivo do Museu da República, a partir do acervo Nilo 

Peçanha, com a parte da correspondência passiva do Nilo Peçanha. Eu achei 

interessante me inscrever, porque geralmente todos os trabalhos acadêmicos têm como 

destino, salvo as raras exceções, as estantes das bibliotecas dos seus Programas.  

E eu me inscrevi na época. A gente tinha que se inscrever com pseudônimo e o 

meu foi muito engraçado, porque estava passando uma novelinha de manhã da 

Angélica, que ela era a fada Bela. Aí eu brinquei. De curtição, eu coloquei como meu 

pseudônimo fada Bela (risos). Nesse concurso eu lembro que o professor Carlos 

Eugênio, que hoje esta na federal da Bahia, também participou e um outro professor da 

UFF de Geografia, que agora, desculpa, não recordo o nome, também participou. Eu 

tirei em terceiro lugar, no edital era previsto a publicação só de quem tirasse o primeiro, 
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mas eles gostaram bastante dos trabalhos e resolveram publicar os três, os três 

classificados.  

E aí foi o primeiro, na verdade, meu primeiro livro editado como prêmio desse 

primeiro concurso de monografias de História Fluminense. Depois disso eles fizeram 

outras edições do concurso e continuam fazendo, que é uma iniciativa super importante.  

CAH: Acho que tem uma freqüência bienal agora. 

Surama Conde: Acho que é anual. 

CAH: Primeiro livro, porque agora ta saindo um segundo, pode falar também 

desse próximo livro? 

Surama Conde: O segundo, na verdade, veio bem atrasado. É a tese de 

doutorado. Até outro dia eu estava brincando. Eu sou privilegiada, porque os dois 

trabalhos mais importantes da minha formação acadêmica acabaram sendo publicados 

sem eu ter que tirar dinheiro do bolso, (risos). Não é? Um pelo Arquivo Público do 

Estado e agora esse que sai patrocinado pela FAPERJ.  

Na verdade, é um livro que já deveria ter saído, mas, há uns três anos atrás, tive 

problemas com a outra editora, mas agora vai sair como eu acho que deve ser editado, 

enfim, com tratamento diferenciado. É uma versão da tese de doutorado; algumas coisas 

eu mantive, outras eu modifiquei. Na verdade, um pouco diferente do primeiro, porque 

eu trabalhei no mestrado com História Fluminense, e, na tese de doutorado, eu trabalho 

com a política carioca. Nos dois eu fico na Primeira República, mas são recortes 

espaciais diferenciados. 

CAH: Claro e aí falando da profissão, professora, a senhora foi coordenadora na 

Severino Sombra, não é? Pode falar um pouco dessa experiência do que é ser 

coordenador de Pós-Graduação, dessa atividade que é bastante pesada, no trabalho além 

de ter dado aula. 

Surama Conde: É quando você esta construindo uma carreira e as 

oportunidades aparecem a gente não pode deixar de aproveitar, não é? Foi um desafio, 

pra mim foi um grande desafio. Não tinha me candidatado a coordenadora, aceitei um 

pouco pela pressão dos colegas, mas acho que foi um grande aprendizado que só somou 
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na minha formação e na minha trajetória profissional. Comecei a dar aula em pós-

graduação em dois mil e quatro. Em dois mil e seis eu me tornei coordenadora de um 

Programa. Estar do outro lado, além de ser professora, nessa parte administrativa, te dá 

um conhecimento bastante grande do que se espera de um programa, qual é a lógica que 

rege a CAPES, o que se espera em termos de excelência de produção de uma 

dissertação de mestrado, a dinâmica de funcionamento de uma instituição, é por aí.  

O que era mais difícil era porque era uma universidade particular, então, quer 

dizer, na verdade, você tem que atender a várias demandas. Você tem que atender a 

demanda dos alunos, você tem que atender as demandas dos colegas, do corpo docente, 

você tem que atender a demanda da instituição e da CAPES, que é complicado. Mas foi 

uma experiência muito importante pra mim, essa passagem por uma universidade 

particular, porque abriu as portas pra depois eu fazer um concurso e entrar para uma 

universidade pública. Sem a bagagem que eu trouxe da Severino Sombra, dificilmente 

eu conseguira isso.  

Eu recentemente ingressei no Instituto Histórico e Geográfico do Rio de Janeiro 

e, na hora da minha apresentação, dentro dos ritos e formalidades da instituição, eu fui 

apresentada por Miridan Brito, que foi minha professora na UFRJ, com quem eu 

trabalhei na Severino Sombra. Fui chefe dela. Ela me apresentou no Instituto Histórico e 

chamou um pouco de atenção pra isso, né, como foi muito rápida essa passagem, essa 

transição e como ao longo do tempo eu fui acrescentando coisas importantes nessa 

minha formação. Tipo, um dia eu não tinha nenhuma orientação no mestrado, mas no 

dia seguinte eu tinha dez (risos), dez trabalhos pra orientar, enfim, de dissertações de 

mestrado, e sem nunca ter passado exatamente por orientação de graduação. Foi 

realmente um grande desafio, mas deu tudo certo e eu acho que a qualidade dos 

trabalhos não ficou a desejar, não.  

CAH: Essa questão da transição muito rápida parece ser uma marca dessa 

geração de professores que tão aqui, pelo menos a gente percebe isso no Instituto 

Multidisciplinar. Isso é, no seu lugar é positivo, negativo, quais os prós e os contras 

disso, o que você pode avaliar disso? 

Surama Conde: É... a velocidade como as coisas estão acontecendo agora. Há 

uma mudança muito grande em relação à geração anterior a minha. A geração que me 
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formou teve um outro ritmo, completamente diferente. Ontem mesmo eu estava 

comentando isso com os alunos.  

Fazer doutorado, na geração anterior, era uma espécie de coroamento de uma 

trajetória acadêmica. Você fazia doutorado no final da sua carreira e, quando você 

terminava, você se aposentava. A minha geração já é diferente. Você só ingressa na 

universidade se tiver o título de doutor. E além do título de doutor, você tem que ter 

uma experiência, de alguma forma você tem que adquirir algum tipo de experiência. E, 

às vezes, a lógica é um pouco perversa. Geralmente as instituições de fomento de 

pesquisa exigem que você não tenha nenhum tipo de vínculo empregatício. Então você 

se especializa muito e depois é lançado no mercado e tem dificuldade de inserção, não 

raro, muitas pessoas se tornam bolsistas profissionais e ficam sendo bolsista, bolsista, 

bolsista e só vão ter carteira assinada ou um vínculo, de fato, empregatício quando já 

tem mais de trinta anos, trinta e cinco anos. Tudo mudou de forma muito rápida. 

Acho que tem um lado bom. Não estou dizendo que a geração anterior não 

tivesse qualificação pra isso; não é isso. Mas você já entra com uma certa qualificação, 

né?  Uma bagagem interessante, mas, por outro lado, às vezes, sem experiência de sala 

de aula.  Acontece muito isso. Você se especializou, você tem títulos, você é mestre, 

doutor, mas, às vezes não tem exatamente essa coisa de jogo de cintura, a didática, 

enfim, a experiência em sala de aula; aí  tem que aprender isso no dia a dia, no cotidiano 

do trabalho. A outra geração teve mais sorte, porque fez as coisas de uma forma mais 

tranquila, menos... menos acelerada, mas talvez, sei lá, deve ter encontrado as suas 

dificuldades também. 

CAH: Com certeza. Então essa questão dessas instituições no momento, ela trás 

um impressão, parece antagônica. Em algum momento ilógica sua apresentação. Isso 

fica parecendo antagônico, antes eram professores menos pesquisadores e hoje mais 

pesquisadores do que professores. Confirma? 

Surama Conde: Eu acho sempre difícil você casar as duas coisas. Uma vez eu 

estava conversando até com minha antiga orientadora, e, por ela estar na estrada mais 

tempo, ela estava chamando atenção pra isso. Existem pessoas que conseguem casar 

essas duas coisas de forma muito bem sucedida: ser um bom professor e um bom 

pesquisador. Outras se destacam mais numa determinada área do que em outra. Então, é 
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muito comum você observar no meio acadêmico pessoas, assim, brilhantes, que são 

grandes estrelas, nomes de referência, mas do ponto de vista didático, como professores, 

não são exatamente aquilo que gostariam. O contrário também existe: profissionais que 

são excelentes professores, mas não têm uma produção, não têm tanto destaque do 

ponto de vista da produção acadêmica. Raro é você encontrar essas duas coisas, quando 

o ideal é você ter isso, porque hoje a cobrança é nesse sentido.  

CAH: Bom,vou sair dessa questão que é um até ponto espinhosa, mas como se 

deu essa passagem da Severino para Nova Iguaçú, pra Rural? Como surgiu isso? Como 

foi esse processo, essa experiência para vir pra cá? 

SuramaConde: Na verdade, quando você segue, faz mestrado e doutorado, faz a 

opção por continuar essa formação, ela vem com projeto de construir uma carreira, uma 

trajetória acadêmica. Não é à toa. Eu sempre quis entrar para uma universidade pública, 

mas eu também sabia da dificuldade. Como não é fácil essa questão dos concursos, 

acabei seguindo uma trajetória que é um pouco a trajetória de quase todas as pessoas 

que se formam. É mais fácil você conseguir alguma colocação numa instituição 

particular do que já sair, acabou a formação, e já entra no concurso público.  

Foi o caminho que trilhei, quer dizer, aí tive a oportunidade de trabalhar de fato, 

pela primeira vez, pude ter experiência profissional, porque até então eu sempre tive 

bolsa: bolsa de iniciação científica do CEPEG, bolsa de monitoria. Tive bolsa de 

aperfeiçoamento pelo CNPq, depois tive bolsa de doutorado pela CAPES, depois tive 

bolsa de Fixação de pesquisador da FAPERJ. Eu segui uma trajetória de bolsista 

profissional, foram muitos anos como bolsista. Enquanto eu tinha bolsa, eu não 

trabalhava. Eu tinha amigos e colegas que conseguiam ter as duas coisas: trabalhavam e 

tinham as bolsas. Mas é complicado porque você se atrasa, você não consegue cumprir 

prazos. 

Então quando eu acabei, eu me ressenti da falta de experiência profissional.  Aí 

fui buscar isso na iniciativa privada, onde trabalhei de 2005 a 2008, quando eu fui 

informada do concurso da Rural. Na verdade, foi a Lúcia Silva quem me mandou e-mail 

dizendo que teria um concurso de Brasil Contemporâneo na Rural, e que eu deveria 

fazer. Depois, paralelamente, uma outra pessoa conhecida minha,  que é Renata Vereza,  

a ex-esposa do Rocha,  me entregou uma cópia do edital. Nós três trabalhávamos juntas 
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em Vassoura. Eu estava meio desanimada, porque é estressante fazer concurso. São 

várias coisas que interferem. Mas quando eu olhei os pontos do concurso, a pressão e o 

apoio dos colegas, eu achei que deveria fazer, até pra ter um pouco de experiência e não 

ter tanto medo de um concurso público. Fui e fiz.  

Desde o dia que eu recebi o e-mail da Lúcia Silva até o dia que eu fiz o 

concurso, todos os dias ela me mandava e-mail ou ligava me perguntando se eu tinha 

atualizado meus lattes, se eu tinha preparado algum ponto. Ela foi uma figura central 

mesmo no fato de eu ter feito essa inscrição. E era um apoio tão grande dos colegas, que 

eu lembro de dois amigos meus que foram fazendo escolta pra ter a certeza que eu ia 

fazer a inscrição lá em Seropédica. 

CAH: Quem foi? 

Surama Conde: Foi a Ana Maria Moura, que foi minha professora na UFRJ, 

especialista em Colônia, uma grande amiga minha, e o professor Eduardo Scheidt, que é 

também um grande amigo meu. Ele é coordenador, hoje, no curso de mestrado na 

Severino Sombra. Eles foram comigo pra ter a certeza que eu ia fazer a inscrição e não 

ia desistir. 

CAH: Isso tudo porque desde o momento você era coordenadora de pós-

graduação, e estava... 

Surama Conde: Muito cansada... administração demanda muito de você. Meu 

ritmo de trabalho era: eu dava aula em dois cursos de graduação, um na pós e 

coordenava o Programa. Porque numa universidade pública você consegue distribui um 

pouco mais o horário, na universidade privada não. Na iniciativa privada, eles cobram 

muito serviço, enfim, você acaba ficando muito sobrecarregado. E eu estava muito 

cansada.  

O que eu gosto de fazer de verdade é dar aula, é fazer pesquisa e escrever. Com 

dois anos de casa eu tive que assumir a coordenação. Eu acho que foi uma experiência 

extremamente enriquecedora, mas ficou muito claro pra mim o que eu não gosto de 

fazer. Eu acho que até me saí bem, aprendi muita coisa, tive apoio de todos os colegas. 

Foi uma época super importante na minha vida, mas isso deixou muito claro para mim 

que eu sou professora e pesquisadora, não sou administradora. Não gosto de burocracia, 
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do dia-dia, do cotidiano de administração, te tira muito tempo, rouba de você a alegria 

de viver. 

CAH: essa gestão universitária, onde o professor deixa seu papel original e passa 

a ser um administrador público, tem seus pontos negativos. Agora, vou fazer uma 

pergunta que foge um pouco do caráter acadêmico, mas não foge do assunto que a gente 

está discutindo. Uma professora carioca. E como foi prestar um concurso e chegar à 

Nova Iguaçu, como foram as expectativas de uma Nova Iguaçu, e como tem sido o 

resultado dessa expectativas? 

Surama Conde: A princípio, eu trabalhava numa cidade extremamente calma, 

pacata. Em Vassouras nada acontece, a não ser crimes políticos. Eu lembro que quando 

eu fui trabalhar em Vassouras estranhei muito.  Eu cresci no Rio de Janeiro, no centro 

da cidade do Rio de Janeiro, onde moro até hoje, e eu estava costumada com aquele 

monte de gente, com o ritmo de uma cidade grande. Quando eu fui trabalhar em 

Vassouras, e eu era só bolsista da FAPERJ ainda, eu ia lá uma vez na semana, dava 

minha aula no mestrado, o meu curso, e voltava no mesmo dia. Quando eu chagava em 

Vassouras eu já sentia a diferença de ritmo de uma cidade do interior fluminense. 

Eu ficava muito feliz quando eu voltava. Eu ia de ônibus, quando eu avistava a 

Fiocruz eu ficava numa alegria infantil, porque sabia que estava voltando para o tumulto 

do Rio. E achava que nunca me adaptaria a seguir uma carreira, ou morar como alguns 

colegas fazem lá: eles alugam apartamentos, dividem apartamentos, fazem uma espécie 

de QG em Vassouras para ficarem vários dias. Mesmo na coordenação, eu não fazia 

isso. Eu ficava em hotéis ou eu ficava na pousada dos professores, onde eu tinha um 

quarto. Eu sempre me neguei a alugar um apartamento, a montar uma residência. 

Porque eu não queria me acomodar. Eu sabia que aquilo ali era importante para mim, 

mas não era definitivo, eu queria algo mais, eu queria entrar numa universidade publica. 

E quando surgiu a oportunidade, eu lembro do fato de ser a Rural, à noite, na 

baixa fluminense. Eu já tinha meio que introjetado o ritmo de vida de Vassouras, porque 

eu ficava dois, três dias e às vezes até quatro dias em época de elaboração de Coleta 

para a CAPES. Então, eu já estava acostumada com aquele ritmo de você sair, dar aula 

até 10h da noite, sair para jantar e depois andar por aquelas ruas desertas e escuras sem 

medo, tranquila, sem nenhum tipo de risco de assalto. Eu confesso que a ideia de dar 
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aula em Nova Iguaçu, e à noite, me deixou um pouco assustada e bastante reticente, 

bastante. Eu lembro que no começo eu pegava muita carona com o Professor Marcello 

Basile, depois eu fui conhecendo a Baixada. Não me arrependo em ter feito o concurso 

para cá. Eu acho que a Rural em Nova Iguaçu dá condições de você desenvolver um 

bom trabalho. Não conheço muita coisa ainda da Baixada, conheço um pouco mais de 

Nova Iguaçu. Joguei por terra essas reticências que eu tinha de um lugar que eu não 

conhecia... 

CAH: Desmistificou. 

Surama Conde: Completamente! Eu tinha um pouco essa ideia de que Baixada 

fluminense lembra Tenório Cavalcante. Mas não tem nada a ver. Acho um lugar muito 

legal; a universidade está no lugar certo. Existe um compromisso, um comprometimento 

mesmo de todo corpo docente, de toda equipe da Rural que aqui está, com a realização 

de um bom trabalho. 

CAH: Legal. A professora Marieta Morais Ferreira teve grande influencia na sua 

carreira. Pode falar um pouco desse relacionamento profissional, de orientação, e com 

certeza construiu uma amizade. 

Surama Conde: Eu costumo dizer que a relação que a gente tem com o nosso 

orientador geralmente é de amor e ódio. Ela é uma figura, sem dúvida, central em toda 

minha formação acadêmica, por que eu comecei a fazer pesquisa com ela e terminei 

uma importante fase da minha formação acadêmica também com ela. Comecei a fazer 

pesquisa em iniciação científica. Era um projeto que estava agregado à tese de 

doutorado, que na época ela estava elaborando. Ela fazia o doutorado dela na UFF, 

sobre as elites políticas fluminenses na Primeira República, que tinha como objetivo 

examinar o papel da antiga Província Fluminense no contexto da nova ordem federalista 

brasileira.  

É... foi um trabalho, foi uma experiência de pesquisa super importante. Depois 

eu fui trabalhar como monitora de Brasil III e aí, nessa época assim,... o primeiro curso 

que eu fiz com ela eu achei o máximo. Ela é uma pessoa brilhante. Eu acho ela uma... 

uma profissional assim “de mão cheia”, excelente... Ela consegue isso que a gente 

dificilmente encontra no campo acadêmico: ser excelente professora e excelente 

pesquisadora. E dali, assim, a gente foi trabalhando juntas só com intervalo da 
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formação, do aperfeiçoamento. Eu fui fazer aperfeiçoamento. Eu trabalhei com a 

professora Célia Freire, com Império, foi a primeira e única experiência que eu tive com 

esse período... de Império. Que não é uma fase que eu gosto. Eu sempre gostei de 

República. É... eu sempre brinco, falo que a História do Brasil começa em 1870 quando 

se tem a publicação do Manifesto Republicano, por que eu acho que  a história do Brasil 

republicano é extremamente interessante, embora algumas pessoas não gostem de 

história contemporânea e sempre se lembrem dos problemas da República brasileira, 

que eu não nego, porque são muitos, mas, ... enfim...  

É, com a Marieta eu fiz a formação na graduação, e fiz depois o mestrado, ela 

me orientou. Inclusive na minha dissertação de mestrado, o tema foi sugerido por ela, 

porque eu ia trabalhar com a questão dos partidos políticos do estado do Rio na Primeira 

República. Eu ia construir um trabalho meio que tentando entender a lógica dos P.R’s 

(Partidos Republicanos) da Primeira República, fazendo um estudo do caso fluminense, 

já que havia, na época, um trabalho da professora Zimmerman sobre o PRP. Depois a 

Viscardi fez algumas coisas sobre o PRM, e tem mais alguns outros trabalhos. Enfim, 

eu queria trabalhar com Partido Republicano Fluminense e o Partido Republicano do 

Rio de Janeiro. Só que ela, no meio do caminho, me fez mudar de ideia e sugeriu que eu 

fizesse um trabalho sobre... em cima da correspondência passiva do Nilo Peçanha. Que 

era o acervo mais rico do Museu da República, do arquivo do Museu da Republica. Na 

época já estava contabilizado algo em torno de 10 mil cartas e... ela falou que podia ser 

muito interessante por que esse tipo de fonte não havia sido explorado, que eu podia 

trabalhar testando as formulações do Victor Nunes Leal. Aí eu me empolguei e fiz o 

trabalho, que era um trabalho que ela gostaria de ter feito, eu tenho muita clareza disso. 

Fiz e escrevi. Virou livro. Enfim... ganhei um prêmio com isso. E ela também foi 

figura central no doutorado. Eu lembro que eu defendi a dissertação de mestrado, ela 

tinha saído do Brasil. Ela estava fazendo o pós-doc dela na França. É... depois eu fiz o 

doutorado. Também sob a supervisão dela e aí eu já estava trabalhando com o Rio de 

Janeiro. É... em certo sentido, tentando responder uma série de questões que um 

trabalho que também ela orientou, do Américo Freire, que é uma pessoa que eu também 

gosto muito, admiro muito, professor do CAP da UFRJ e pesquisador da Fundação 

Getúlio Vargas. Ele fez um trabalho sobre a construção da capital da república, 

deixando uma série de questões em aberto. A partir da leitura desse trabalho dele, eu fui 
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respondendo outras questões que ele não conseguiu dar conta. Enfim... que ficaram em 

aberto. 

CAH: Como a entrevista, ela tem um prazo um pouco curto, né... Também pra 

não deixar de registrar, gostaria de saber como está sendo esta experiência? A gente está 

comemorando um ano da revista, como está sendo essa atividade com o CAHistória? 

Com a revista dos estudantes?  

Surama Conde: O projeto da revista eu lembro que eu tinha mencionado há 

muito tempo atrás numa reunião do colegiado de história, né? Da dificuldade dos alunos 

de publicarem. É... os programas de pós-graduação montam as revistas. Em geral, você 

tem as revistas discentes. Mas, essa iniciativa da revista discente na graduação não era 

muito comum, agora a gente até encontra, mas não era muito freqüente, e eu achava 

interessante porque uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu vim trabalhar 

aqui na Rural, é o comprometimento dos colegas com a qualidade e o nível de ensino. 

 É... isso ficou muito claro pra mim. Nessa exigência de um texto por aula. De 

cobrar, de fato, dos alunos a leitura. Em vários lugares isso não acontece. E a qualidade 

dos alunos. É claro que, a gente tem aqui alunos que, na verdade, são a primeira geração 

da família que está fazendo um curso superior e que tem uma certa dificuldade, mas 

existe alguns alunos também que se destacam e a média é muito boa em termos de 

rendimento. Então, eu achei que seria interessante poder dar um pouco de publicidade 

ao trabalho dos alunos. Enfim... ao que eles produzem nas próprias pesquisas. E aí, veio 

essa ideia que, na verdade, levou mais de um ano pra se tornar realidade. Foi iniciativa 

sua [refere-se ao entrevistador] e pra mim é um prazer trabalhar, estar contribuindo. Na 

verdade, eu contribuo muito pouco. Mas é super importante pra mim estar participando 

desse projeto, que eu acho que está produzindo frutos muito bons. 

CAH: Humildade sua dizer que a contribuição é pouca se a gente considerar que 

tem as indicações e o próprio peso do nome da professora pra gente convidar as pessoas 

a colaborarem, darem seus pareceres. É... posso dizer de experiência que se fosse um 

convite de estudante, eu acredito que uma parcela significativa não estaria embarcando 

no projeto, muitos foram suas indicações.  

Agora, encaminhando de fato para o encerramento. Acho que a primeira 

pergunta... vou encaminhar pra um procedimento de perguntas rápidas e respostas 
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rápidas. A primeira pergunta é quase covardia, mas, um professor ou professores no seu 

desempenho acadêmico, na sua vida que mais influenciaram, em poucas palavras: 

Surama Conde: Que mais me influenciaram? Além da minha orientadora 

(Marieta de Moraes Ferreira), o professor falecido Manoel Luís Salgado Guimarães e a 

professora Maria Manoela Ramos. 

CAH: Um livro ou os livros acadêmicos: 

Surama Conde: é... Dois em particular. Um: Marc Bloch, sem duvida nenhuma, 

Introdução a História, que, curiosamente, eu fui ler depois de ter terminado a graduação. 

E o outro: Memória do mal e tentação do bem que é do Todorov, que fala sobre a 

questão da memória, dos regimes fascistas no século XX. Que é muito interessante. Um 

dos melhores livros que eu já li. 

CAH: Um pensador ou um teórico de influência?  

Surama Conde: Serge Berstein. Eu trabalho com cultura política, né? 

CAH: Filme(s) de sua preferência? 

Surama Conde: Sociedade dos poetas mortos. Pela atividade docente do... na 

verdade, quem  faz... é o  Robin Williams. Pela atuação dele como professor.  

CAH: Os livros ou autores de literatura, poesia, romance, ficção que são da sua 

preferência? 

Surama Conde: Dos estrangeiros, meu favorito é Oscar Wilde e seu livro O 

retrato de Dorian Gray e o norte-americano Tennesse Williams, autor de Zoológico de 

vidro. Dos autores nacionais eu adoro o Jorge Amado, o livro Capitães de Areia e José 

Lins do Rêgo, livro Meninos de engenho.  

CAH: Gosto musical. Quais são suas preferências (músicas e artistas)? 

Surama Conde: Ah, eu tenho um gosto bem eclético. Eu gosto de música, de 

uma maneira geral. Eu gosto de Samba. Eu gosto de rock, mas eu escuto muito pouco 

música. Até deveria. Adoro MPB. Eu deveria escutar mais, mas, ultimamente, eu tenho 

escutado muito pouco. Só não gosto de pagode. 
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CAH: Até do brega a senhora gosta? (risos) 

Surama Conde: (risos) Algumas coisas do brega eu gosto. Do cafona. Odair 

José. Tem algumas coisas do Odair José que eu gosto. 

CAH: Uma mensagem que a senhora pode deixar pros estudantes que vão ler 

essa entrevista , mensagem mesmo, de vida, que a senhora ache importante. 

Surama Conde: Ah, difícil falar... Tem um ditado japonês que é muito 

engraçado, que é bem espirituoso, que fala que só um idiota aprende com a experiência 

dos outros. Eu acho que a gente tem que aprender é na prática mesmo. Eu acho que tem 

uma lógica nisso. É perverso falar dessa forma. É... mas a gente tem que ter as próprias 

experiências na vida. E não pode esperar nada fácil, por que nada vem fácil. Acho que 

tudo é produto da luta, do empenho, da disciplina. Eu me considero uma pessoa 

extremamente disciplinada. Eu acho que quando você... traça um caminho, um objetivo, 

tem um projeto de vida e se concentra nisso, não existe nada que te desvie, sabe? Se 

você está mesmo determinado a atingir esta meta e trabalhar. Trabalhar muito e não 

esperar que nada caia do céu, entendeu? Porque nada vem fácil ou, pelo menos, as 

coisas que vem fácil vão muito fácil embora também. É muito legal você ter certeza que 

você construiu as coisas de forma correta, sabe? Fruto do teu empenho e, mesmo que 

em alguns momentos você caia um pouco nessa coisa do descrédito, achando que não 

vai conseguir, eu acho que se você tem uma meta, acreditar mesmo, você chega lá.  

CAH: Professora, muito obrigada.  

Surama Conde: Eu quem agradeço 

--Fim— 

Data da Entrevista: 20 de outubro de 2011. 

Entrevistador:  Allofs Daniel Batista 

Entrevistada: Surama Conde Sá Pinto 

Transcrito por:  Deborah Aguiar Torres, Marcelo Inácio de Oliveira Alves e Maria Lúcia 
Bezerra da Silva Alexandre. 

Duração da Entrevista: 38 minutos. 

Local: Sala de Pesquisa de História do Brasil – UFRRJ/Campus Nova Iguaçu. 
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CHAHON, Sergio. Os convidados para a Ceia do Senhor: As missas e a vivência leiga 

do catolicismo na cidade do Rio de Janeiro e arredores (1750-1820). São Paulo: 

Edusp, 2008.  

 

O livro Os convidados para a Ceia do Senhor apresenta como finalidade alumiar 

a vivência religiosa dos leigos - escravos, libertos, letrados ou não, famílias 

proeminentes, confrades ou irmãos terceiros - na cidade do Rio de Janeiro e nas 

freguesias que o cerca, delimita o espaço temporal ao segundo meado do século XVIII 

até os dois primeiros decênios do século XIX. Trata-se aqui da busca em esquadrinhar 

as variedades de relacionamentos estruturados entre o laicato e a liturgia da missa 

católica, e principalmente, com o sacrifício eucarístico, descortina o envolvimento dos 

grupos de leigos com o santo sacrifício, comumente conhecido como Missa. 

Para dar conta da amplitude temática, Sergio Chahon compõe seu trabalho com 

quatro capítulos, norteados pelas seguintes indagações: Onde? Quando? Como? e 

Porquê? Isto é, os capítulos perpassam questões condizentes ao local de realização das 

santas missas, ao período e dia de sua celebração, além das formas com que nelas os 

fiéis participam e os motivos que incentivam o oferecimento do santo sacrifício por 

parte dos mesmos. Essas perguntas são desenvolvidas ao longo do livro, como forma de 

explorar a participação dos leigos no cenário da sociedade católica.  

No primeiro capítulo que atende por título de Onde: A localização e os Usos dos 

Altares, o autor define o altar como o lugar de celebração da santa missa, o 

representante do espaço sagrado. Entretanto, a geografia do sagrado extrapola os limites 

dos edifícios religiosos, podendo estar em uma variedade de lugares, no espaço urbano 

ou rural, sendo público ou privado. Assim, além de diferenciar o altar público do altar 

privado, o autor destaca algumas tipologias de altares particulares, que são: altares 

domésticos, altares de capelas, altares portátil, altares de irmandades e confrarias. Para 

                                                 
*  Esta resenha apresenta o objetivo de configura-se, em grande parte, como descritiva. 
† Discente do curso de Licenciatura em História e bolsista de Iniciação Científica PIBIC/CNPQ, 
vinculada à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Instituto Multidisciplinar. 
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Sérgio Chahon, o altar privado é representado pelo controle de particulares ou da massa 

leiga, e mais do que a forma de domínio, este altar está ligado à forma de apropriação e 

da utilização que dele se faz. Em contrapartida, o altar público é um espaço em que o 

controle pertence à Igreja e ao Real padroado, sendo zelado e mantido por eles. No 

tocante à localização do altar, é notório que as áreas rurais permitem uma maior 

tolerância da Igreja ante aos altares privados, situação divergente nas áreas urbanas, pois 

devido o maior número de altar público, a utilização dos espaços particulares favorecia 

o exclusivismo religioso, dado que recebia severas críticas da Igreja matriz. 

Considerados como agentes religiosos, alguns leigos encarregam-se de planejar 

e realizar sua própria celebração, muitas vezes contratando sacerdotes e assenhoreando-

se altar privativo. O altar particular ostentaria o poder de uma família, irmandade ou 

confraria, contribuindo para a divisão religiosa e auxiliando nas distinções sociais. 

Segundo o autor, a localização das casas, em área urbana ou rural, ainda seria capaz de 

influenciar a formação dos laços de sociabilidades, pois a lista dos convidados para as 

missas particulares, ou para a Ceia do Senhor, estaria de acordo com a disposição dos 

altares na residência. Todavia, em qualquer caso, os altares domésticos eram pólos 

irradiadores da sociabilidade religiosa. Vale a pena, aliás, fazer menção que os altares 

portáteis também são um tipo de altar privado, usufruem dos mesmos benefícios e 

seguem a mesma legislação dos demais, porém estes não instituem a sociabilidade 

religiosa devido à ausência de um grupo fixo de beneficiários.  

As irmandades e confrarias também sustentam a devoção católica, 

proporcionando assistência econômica e religiosa, contribuindo para distinguir um 

determinado grupo dos demais fiéis. Diferentemente das áreas rurais, na urbe carioca 

estas instituições promovem culto não por necessidade, mas pela livre opção dos 

associados ao exclusivismo religioso. A distinção devocional pelo vínculo institucional 

também focaliza a distinção social, pois as confrarias estão presentes em toda pirâmide 

social, sendo capaz de delimitar o aspecto profissional, econômico, jurídico e étnico. 

Assim, nos variados locais de instituição dos altares é possível perceber a formação de 

redes de sociabilidades, formadas a partir da devoção. Isto é, cada tipologia do altar 

seria capaz de distinguir os grupos socioeconômicos, atendendo variadas demandas, 

mas sempre mantendo a preocupação, como requisito da Igreja, de alimentar 

espiritualmente as almas. 

No capítulo Quando: A inscrição das Missas no Tempo, o autor se preocupa em 

esboçar os dias de realizações das missas ao longo do ano, compreendendo um 
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calendário religioso que atende a organização do ano litúrgico a partir do âmbito 

temporal e do âmbito santoral. A esfera temporal refere-se às celebrações móveis do 

calendário, recebendo interferência do ciclo cristológico, tendo como centro a Páscoa.  

A presença do âmbito santoral no calendário religioso tem como medida as celebrações 

realizadas em determinados períodos do ano, dias fixos que não apresentam relação com 

o giro da lua, como o dia de comemoração de santos, de episódios da vida do Senhor, de 

temáticas de devoção e reflexão teológica, aos anjos e almas. Para Sergio Chahon, a 

esfera santoral assume, ao longo dos séculos, uma supremacia no calendário religioso 

em detrimento do temporal, além de contar com as atribuições da família real para o 

calendário, que mesclava as datas comemorativas religiosas e profanas.  

Todavia, uma data em particular sobrepõe com grande intensidade às demais 

missas realizadas ao longo do ano, que é o dia 2 de novembro, destinado a celebração 

solene pelos defuntos, entrecruzando a celebração da memória dos fiéis mortos e a 

intercessão da salvação de suas almas no além túmulo. A encomenda dessas missas 

chegava a desempenhar um papel especial para o ofício sacerdotal e para a própria 

subsistência material dos clérigos, atraindo para a cidade do Rio de Janeiro multidões de 

padres em busca de rendimentos sacerdotais.  

O autor também salienta que o rito da santa comunhão tem um lugar 

indispensável na celebração da missa. E a participação dos fiéis em torno da mesa da 

eucaristia é um importante ato para a exposição da fé católica, mas sua freqüência se 

relaciona com os marcos específicos do calendário litúrgico, como o domingo de 

páscoa, a semana que antecede e o período de Quaresma. A possibilidade dos fiéis 

comungarem além do período exposto, e fora do recinto público, iria depender da rede 

de sociabilidade em que estavam inseridos. 

O terceiro capítulo, Como: Os fiéis e o Transcurso da Missa, corresponde a 

tentativa de perceber as diferentes assimilações dos grupos leigos ante a liturgia da 

missa romana – mecanismo adotado para tornar uniforme e abrangente a mesma. Como 

parte da liturgia, a missa é proferida em latim, tornando seu entendimento inacessível 

para grande parte dos fiéis que não tem o domínio da língua culta. Mas, como apresenta 

Sergio Chahon, algumas medidas impelidas pelo clero foram adotadas para superar, em 

parte, a distância entre os fiéis e o altar. A familiaridade com a liturgia ainda tornava-se 

responsabilidade eclesiástica na medida em que interferia na salvação da alma. Todo 

empenho era destinado a promover um vínculo entre o povo leigo e o sacerdote, entre o 

povo católico e a mesa eucarística.  
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Contudo, para os sem acesso à palavra escrita, a missa só apresenta sentido 

como forma de espetáculo, embasado pela pomposidade e pelas representações 

simbólicas oriundas do modelo de missa barroca, agregando o apelo estético do edifício 

e da poética da missa. Realizada em maior incidência em local urbano, apesar das 

missas liberarem estímulos sonoros e visuais, esses recursos não tornam a missa mais 

inteligível, a ornamentação estava sobre a liturgia. A missa barroca diferencia-se das 

demais pelo ensejo a um tipo de sociabilidade religiosa, representando no espaço 

sagrado as distinções da sociedade da época, reunindo representantes máximos da Igreja 

e de outras esferas sociais, necessitando delimitar e reservar os espaços na nave - as 

missas barrocas são formas visíveis da ordem social.  

Por fim, na última parte do trabalho, Porque: Das razões e das necessidades da 

missa, percebemos os motivos que levam os fiéis a assistirem e a celebrarem o sacrifício 

da missa. Entre eles, encontra-se o incentivo da Igreja em respeito ao preceito de que a 

missa tem como finalidade honrar e prestar culto a Deus. Para os leigos, a necessidade 

da missa, mescla com a devoção aos santos, funcionando como uma alternativa de 

cultuar a Deus e os santos, como forma de agradecimento e súplicas. Os objetivos das 

missas são mencionados nos três subitens do capítulo, são eles: cultivar a amizade de 

Deus; enfrentar as dificuldades da vida e esconjurar o medo do além. Assim, além de 

alguns aparecerem a missa como parte da obrigação cristão, outros iam por devoção. 

Acreditando que essa medida era parte fundamental para o bom relacionamento com 

Deus e com os seus santos protetores, que poderiam apaziguar os sofrimentos terrestres 

e os vindouros no Purgatório.  

Portanto, podemos concluir que a obra de Sergio Chahon é bastante perspicaz ao 

privilegiar a missa como foco de análise da vida religiosa dos leigos, apresentando a 

devoção católica e o envolvimento destes com a liturgia. Com brilhantismo o trabalho 

disserta sobre parte da História da Igreja no Brasil a partir dos leigos, e não das ordens 

eclesiásticas, indo além, ao distinguir os grupos de leigos, desvinculando-se da imagem 

de que os leigos compõem um bloco homogêneo. Essa preocupação do autor pode ser 

percebida ao citar em todas as passagens “os grupos de leigos”, e não “o grupo de 

leigos”; além de diferenciar a postura de cada personagem no cenário religioso. Assim, 

Sergio Chahon deixa claro que a vivência religiosa dos leigos esteve influenciada por 

sua posição na ordem social, interferindo na sua devoção e no seu relacionamento com 

o Santíssimo Sacramento. 
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HISTÓRIA DOS CAMPONESES: UM BALANÇO E NOVAS POSSIBLIDADES 

Rodrigo Conçole Lage* 

 

LADURIE, Emmanuel Le Roy. História dos Camponeses Franceses – Da Peste Negra à Revolução. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007. Tradução: Marcos de Castro. Vol. 1: 546 pág. e vol. 2: 

420 pág. 

 

Resumo: Um balanço da obra de Ladurie e de estudos sobre os camponeses. O historiador usando a 

noção do grande ciclo agrário, formulado por Wilhelm Abel, Michael Postan e Édouard Perroy, faz 

uma história dos camponeses da França analisando os ciclos de crescimento e diminuição 

populacional, dentro de um período de longa duração, e todos os efeitos que isso terá nessa 

população. Trata das guerras religiosas e as da liga (1560-1595), das revoltas camponesas, dos 

aspectos materiais, mentais, sociais, culturais e religiosos dessa população camponesa ao longo do 

tempo,  

 

Palavras-Chave: Annales, Camponeses, História Serial. 

 

   A escola dos Annales, mesmo com todas as críticas que foram e podem ser feitas a sua produção, 

inegavelmente mudou a forma como a historiografia até então era feita e abriu novos caminhos aos 

historiadores nos mais diversos aspectos desde a escolha das fontes aos métodos de trabalho.  

   Mas, apesar de toda a sua importância, durante muito tempo isso não se refletiu, pelo menos no 

que diz respeito ao Brasil, num interesse maior das editoras em traduzir os livros e artigos 

publicados por esses historiadores. Mesmo hoje o número de traduções é pequeno quando 

comparado ao que foi publicado e existem historiadores dos quais não temos nenhuma obra 

traduzida, como Pierre Goubert e Lucie Varga. E das que o foram se encontram hoje esgotadas ou 

fora de catálogo.  

   Entre as diferentes editoras que tem se dedicado a publicá-las de forma mais sistemática e que tem 

dado um impulso as traduções nós podemos destacar as que fazem parte do Grupo Editorial 

Record1. O primeiro historiador dos Annales a ser traduzido por eles em grande escala foi Jacques 

Le Goff, aos poucos estão traduzindo as obras de Paul Veyne e, por fim, felizmente começaram 

também a traduzir as de Emmanuel Le Roy Ladurie – somando todas já temos mais de 10 títulos 

                                                 
* Discente do UNIFSJ. 
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traduzidos. Pela forma como tem trabalhado nós podemos esperar para os próximos anos a tradução 

de mais obras deles e de outros. 

   Emmanuel Le Roy Ladurie não foi um historiador, no que se refere às traduções, a ter muito 

sucesso editorial no Brasil já que a sua primeira obra traduzida Estado Monarquico em 1994 e 

Montaillou em 1997 estão fora de catálogo. O mendigo e o professor pela Editora Rocco de 1999, 

hoje fora de catálogo, foi apenas o primeiro volume da trilogia Le Siècle des Platter e eles não 

chegaram a lançar os dois outros volumes. Assim, hoje as que temos são Saint-Simon ou O Sistema 

da Corte, também da Civilização Brasileira, e O Carnaval de Romans da Companhia das Letras.  

   O livro é a junção do capítulo redigido por ele para o primeiro volume da « Histoire Économique 

et Sociale da le France », dirigida por Fernand Braudel e  Ernest Labrousse e publicada em 1970, e 

do texto redigido para o segundo da « Histoire de la France Rurale », organizada por Georges 

Duby e Armand Wallon em 1975, mais os acréscimos para fazer dos dois um único livro      

   Marcos de Castro faz uma introdução em que discute a questão da tradução do título e com isso 

do próprio conceito de camponês devido ao fato dessa palavra ter diferentes conotações na França e 

no Brasil. Certamente não é uma discussão profunda sobre a questão, como a que faz, por exemplo, 

Teodor Shanin em “A definição de camponês: conceituações e desconceituações – o velho e o novo 

em uma discussão marxista” 2, mas ela leva o leitor a repensar o que é esse indivíduo que estamos 

definindo e é a partir da visão que se tem dele é que um historiador irá demarcar seu objeto de 

estudo. Além disso, o tradutor acrescentou notas ao livro. Muitas com a finalidade de torná-lo mais 

acessível aos leitores sem um maior conhecimento em história, outras, úteis, como as traduções de 

expressões em latim, mesmo para alguém com formação em história, mas algumas são 

aparentemente irrelevantes como as repetidas notas dizendo que o “original está em francês antigo”. 

   José D’Assunção Barros no seu artigo “Campos Históricos – As Diversas Modalidades 

Historiográficas no Mundo Contemporâneo” 3 fala da História dos camponeses como um dos 

domínios da história. Alguns estudos têm sido feitos sobre eles no Brasil como o “Fartura E 

Ventura Camponesas” de Charles D’Almeida Santana, “Camponeses” de Margarida Maria Souza, 

“Lutas Camponesas no Nordeste” de Manuel Correia de Andrade e o “Camponeses Brasileiros” da 

Unesp. Estes são alguns dos vários títulos dedicados ao estudo desse domínio da historiografia mas 

nós ainda não temos uma obra que faça um grande painel da vida camponesa no modelo usado por 

Ladurie. Do ponto de vista historiográfico seu livro interessa a um público relativamente restrito 

devido à temática mas ela nos apresenta um modelo de análise desse universo que pode ser usado 

em outros cortes geográficos e temporais. A questão a ser colocada é até que ponto seu modelo de 
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análise serial e cíclico pode ser usado no Brasil, isto é, se ele poderia ser usado para um estudo a 

nível nacional ou se seria mais viável só para o estudo de algumas regiões e também até onde ele 

poderia ser usado no sentido temporal pois o universo camponês não se estende num período tão 

grande de tempo aqui quanto na Europa e mesmo assim quanto mais distante no tempo maiores 

serão os problemas no que se referem às fontes.  

   Ele organizou seu trabalho centrado na noção do grande ciclo agrário, formulado por Wilhelm 

Abel, Michael Postan e Édouard Perroy, analisando três ciclos de crescimento e diminuição 

populacional, dentro de um período de longa duração, e todos os efeitos que essa diminuição e 

crescimento da população tiveram na vida dos camponeses (do ponto de vista não só demográfico 

mas econômico). Ele então combina esses ciclos com análises sobre as rendas territoriais e os 

rendimentos senhoriais dando atenção aos trabalhadores não vinculados a terra, mas que 

trabalhavam em troca de salário.   

   No capítulo 2 na seção “Sobre Alguns Aldeões” ele combina ao seu estudo algumas pesquisas 

feitas em relação à cultura material usando os inventários post-mortem para ver que tipos de bens os 

camponeses tinham e assim mostrar como entre eles havia camponeses com uma boa situação 

financeira, alguns em situação mediana e outros muito pobres – de modo que seria interessante ver 

até que ponto nossos camponeses produziram inventários e se seria possível fazer esse tipo de 

pesquisa. Esse trabalho com os inventários será retomado em outras partes do livro aonde ele 

trabalha com estudos da cultura material (principalmente no capítulo 8) Outro ponto importante é o 

uso das pesquisas arqueológicas de Jean-Marie Pesez e Françoise Piponnier que chegaram a 

“reconstituir a aldeia da baixa idade média”, segundo ele (LADURIE, 2007: vol. 1, pág. 118), e que 

vão ser importantes para se conhecer não só os objetos que possuíam, mas como suas moradias 

eram pois Ladurie diz que “conhecemos muito melhor o “jeito de morar” dos caçadores 

magdalenianos de Pincevent (8800 antes de nossa era) do que dos camponeses franceses de 1450” 

(LADURIE, 2007: vol. 1, pág. 1240). Se essa era a realidade da França aqui no Brasil a realidade 

não é diferente. Seria preciso ver até que ponto existem trabalhos arqueológicos parecidos do Brasil 

e se não houver incentivar pesquisas nessa área como uma forma de complementar o trabalho 

historiográfico 

   No que se refere à religião ele analisa no capítulo 3 o traumatismo das guerras religiosas e a da 

Liga (1560-1595) tratando as guerras de religião como uma flutuação de segunda ordem, isto é, 

uma flutuação que se define pela duração mínima (um ou dois decênios, no máximo três ou quatro 

decênios) e pela amplitude mínima dos desastres demográficos, com uma perda subindo a alguns 
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milhões de homens, no máximo uma dezena da população global. Com isso as relações população-

subsistências (e as mediações econômicas que unem os dois) são muito menos afetadas do que por 

uma flutuação de primeira ordem (LADURIE, 2007: vol. 1, pág. 320). Modelo de análise que pode 

ser aplicado a qualquer país aonde houve guerras civis motivadas por fatores religiosos. 

   Um dos pontos importantes é o estudo das leis referentes à transmissão de herança e as formas 

legais usadas para preservar uma unidade dos bens, principalmente da terra, dentro da mesma 

família. Seria interessante fazer uma comparação com as leis existentes no Brasil e até que ponto 

existe um paralelo entre as leis brasileiras e as das diferentes regiões da França, usando o método 

comparativo como Ladurie usou. É impossível fazer uma História dos Camponeses no Brasil sem 

examinar as diferentes leis ligadas não só a herança mas à aquisição de terras, a vinda de 

imigrantes, as formas de trabalho compulsório, ao arrendamento (tema também estudado por ele), 

etc.  

    Também podemos destacar na análise os estudos de caráter demográfico no capítulo 4 aonde, 

entre outras coisas, ele vai elaborar a teoria de que a cidade era um instrumento de controle 

demográfico pois as taxas de natalidade, e as chances de uma criança recém-nascida sobreviver, 

eram muito menores na cidade do que no campo de modo que o grande número de camponesas que 

iam para a cidade no período analisado tinha muito menos filhos do que teriam se tivessem ficado 

no campo.  

   Além de suas análises de caráter cíclico, usando as fontes seriais, ele usa as não seriais que 

permitem ao historiador examinar o universo camponês a partir de um olhar mais qualitativo de um 

ponto de vista etnográfico e antropológico. O próprio Ladurie diz em sua obra que “é uma 

etnografia que nos introduz, logicamente, na consideração das mentalidades aldeãs” (LADURIE, 

2007: vol. 2, pág. 243). Assim, depois de um estudo das bases demográficas e socioeconômicas ele 

estuda as atitudes mentais, destacando-se o aspecto religioso, e os comportamento, as 

criminalidades e as revoltas, dessa população camponesa. 

   A tratar das revoltas camponesas no capítulo 5 ele não só faz uma pequena análise de algumas 

revoltas como faz um pequeno balanço historiográfico delas e dos modelos explicativos que foram 

usados para explicá-las o que é importante já que no Brasil não temos estudos publicados sobre 

essas revoltas.  No final ele apresenta a tipologia criada por Yves-Bercé para as revoltas 

camponesas francesas do séc. XVII e seria útil examinar até que ponto uma classificação tipológica 

tem seu valor e se nós podemos criar uma tipologia das revoltas ocorridas no Brasil ou se as 

diferentes revoltas não podem ser enquadradas num padrão de motivações.     
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   Ele faz importantes análises no que se referem às escolas rurais, as motivações religiosas ou não 

dessas escolas, sua pedagogia e o crescimento da alfabetizarão. Estudos esses que seriam 

importantes no conjunto de um estudo do universo camponês brasileiro.   

   O livro tem um erro de impressão na página 3134 do volume um aonde, por engano, foi 

reproduzida a página 313 do volume dois gerando uma lacuna no texto, mas, que não impede a 

adoção do livro como modelo de trabalho. Na página 260 do volume dois há uma gralha: em vez de 

“o professor no banco das meninas” o certo é “o professor no centro, o banco das meninas...). 

   Pelo que foi dito podemos ver que a obra de Ladurie não é só importante dentro do âmbito da 

História dos Camponeses, e porque não dizer da História Rural, mas principalmente um modelo de 

pesquisa para aqueles que se interessam por esses campos. 

                                                 
1 As editoras que fazem parte do Grupo Editorial Record são: Editora Record, Civilização Brasileira, Difel, José 
Olimpio, Rosa dos Tempos, Bertrand Brasil, BestBolso, Nova Era, Best Seller, Galerinha Record, Galera Record, 
Harlequin Books e Verus.   
2 Disponível em: 
<http://www.coptec.org.br/biblioteca/Campesinato%20e%20Reforma%20Agr%E1ria/Artigos/SHANIN%20definicao%
20do%20campones.pdf> 
3 Disponível em: < http://www.revistatemalivre.com/historiografia11.html> 
4 Entrando em contato com a editora pelo e-mail mdireto@record.com.br é possível conseguir uma cópia da página com 
o texto correto. 
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 FONTES/ACERVOS 

Arquivo da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu – ACDNI 

 Nesta edição trazemos a apresentação do Arquivo da Cúria Diocesana de Nova 

Iguaçu – ACDNI. 

 Criado em 1960 com a missão de preservar a memória da Diocese de Nova 

Iguaçu e da Baixada Fluminense ela acaba por servir de local de acesso à ampla 

documentação da ocupação humana da região do fundo da Bahia de Guanabara desde o 

século XVI até nossos dias. 

 Seu registro no Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ indica uma parcela 

do seu conteúdo que pode ser consultado em visita ao local. O visitante será recebido 

pelo Responsável do ACDNI, o professor Antônio Lacerda de Meneses, que há mais de 

dez anos está à frente deste arquivo com dedicação ímpar na sua preservação e 

manutenção. 

 Parte de seu acervo é dedicada à produção intelectual de Dom Adriano 

Mandarino Hypólito, terceiro Bispo da Diocese de Nova Iguaçu e que ficou 

notabilizado pela atuação de caráter social nos anos do Regime Civil-Militar. 

 O funcionamento se dá de segunda à sexta feira em horário comercial e a 

visitação pode ser feita por pesquisadores e grupos de estudantes com fins acadêmicos 

ou escolares, bem como pessoas que busquem resgatar memórias e trajetórias familiares 

através da reconstrução de árvores genealógicas por exemplo. 

 Os dados podem ser conferidos no site do CONARQ 
http://www.conarq.arquivonacional.gov.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=605&sid
=101, o mesmo informa o endereço e telefones de contato. Vale conferir este arquivo 
pessoalmente. 

Allofs Daniel Batista∗ 

                                                           
∗ Allofs Daniel Batista é aluno no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro - PPGH-UNIRIO, ingressando na linha Instituições, Poder e Sociedade. 
Orientador Profº Drº Vanderlei Vazelesk Ribeiro. Graduação em Licenciatura em História pela a 
UFRRJ/IM  (Campus Nova Iguaçu) concluída em 2011. Membro do Conselho Editorial de CAHistória; 
Revista Discente: www.cahistória.wordpress.com.  Possui especial interesse pelas discussões acerca da 
História Política no contexto pré e pós Golpe Civil-Militar e os impactos deste processo histórico no 
Município de Nova Iguaçu e região da Baixada Fluminense. Contato: allofs09@gmail.com. 
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