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APRESENTAÇÃO  

 

CAHistória - Caderno Acadêmico de História renovando um compromisso. 

 

O Caderno Acadêmico de História é mais que uma revista acadêmica voltada 

para graduandos, é um projeto de incentivo. Incentivo à produção discente, ao 

desenvolvimento de pesquisa e ao campo científico da História. Para isso, nosso 

compromisso é renovado a cada chamada ou publicação.  

Nesta quarta edição reforçamos este compromisso, e nossa equipe demonstra 

que constitui um esforço periódico e coletivo, para garantir sua manutenção a partir do 

momento da chamada até a publicação a fim de perpetuar o projeto gerado há três anos, 

projeto o qual pretendemos continuar por muitos mais.  Esforço esse que não se resume 

aos membros da equipe editorial, mas se estende a todos aqueles que se veem 

impactados diretamente pela revista: conselho consultivo, articulistas, editorial e você 

que nos lê. Todos estão interligados, tendo como mediadores a equipe editorial de 

CAHistória. 

Como somos todos humanos, com dificuldades e limitações, acabamos 

esbarrando em agendas, descumprimento de prazos, e todas as imposições que existem 

dentro do meio acadêmico para que todos exerçam seus ofícios. Compreendemos que 

estas não devem ser motivações para não prosseguir com nosso projeto editorial. Manter 

uma revista com publicação periódica e equipe totalmente voluntária se torna um 

esforço que deve ser creditado entre aqueles que interagem com a mesma. Desta forma, 

nos desculpamos pelos atrasos ocorridos, elogiamos o esforço de todos os envolvidos e 

agradecemos a compreensão e a paciência dos colaboradores e público leitor. 

Adriano dos Santos Moraes
1
 

Allofs Daniel Batista
2
 

Editores de CAHistória 
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De um episódio da História Pátria à disputa de redes comerciais: Ensaio sobre as 

análise historiográficas da Revolta de Vila Rica 

Carlos Eugênio da Silva Negreiros
*
 

Wilson Arnhold Chagas Jr.
** 

Willibaldo Ruppenthal Neto
*** 

 

Resumo:  

A revolta que houve em Vila Rica entre 28 de junho e 20 de julho de 1720, conhecida como 

“Revolta de Vila Rica”, ou ainda, “Revolta de Felipe dos Santos”, foi percebida e utilizada de 

diversas formas ao longo do tempo pela historiografia brasileira. Muitas foram as 

compreensões da revolta e muitos foram os usos da mesma, seja na criação do 'mito' Felipe 

dos Santos, seja na sua anulação para engrandecimento dos “verdadeiros heróis nacionais”. O 

presente artigo visa expor estes diversos usos da Revolta e mostrar a evolução na 

compreensão desta e a presente situação da pesquisa, que se distancia muito em profundidade 

se comparada às primeiras exposições, sem contudo dar-se por encerrado tal processo. 

 

Palavras-chave: Minas Gerais, revolta / rebelião, Colônia, identidade nacional, patriotismo. 

 

Introdução 

 

 Antes de analisar-se as diferentes formas de observação e construção da história da 

Revolta de Vila Rica, é necessário que se exponha um pouco do contexto em que se insere 

esta revolta e uma breve descrição da mesma. É isto que realizaremos nas primeiras páginas 

que se seguem. 

 Como consequência da Guerra dos Emboabas (1707-1709), a Coroa portuguesa 

buscou mais meios de se aproximar de seus súditos, como com a criação da Capitania de São 

Paulo e Minas do Ouro, em 1709. Para manter o controle da ordem, e mais especialmente das 

rendas da Coroa, esta indicou governadores para exercerem o papel de representantes da 

Coroa nesta capitania, que era de suma importância para Portugal naquele período. Apesar de 

                                                
* Graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Email: eugenio_aoi@gotmail.com 
* * Graduando em História pela UFRGS. Email: contatejunior@gmail.com 
* ** Graduando em História pela UFRGS. Email: willibaldoneto@hotmail.com 
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já existirem Regimentos de Superintendentes, Guardas-Mores e Oficiais Deputados nas Minas 

desde 1702 (BORREGO, 2004: 43), se fazia necessário uma maior aproximação da Coroa 

para com os moradores daquele território. 

 O primeiro governador, Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, foi responsável 

pela criação das primeiras vilas: Vila Rica, Vila do Ribeirão do Carmo e Sabará (1711). O 

segundo governador, Brás Baltasar da Silveira, ainda fundou outras vilas: “São João d'El-Rei, 

no Rio das Mortes (1713); Vila Nova da Rainha, atual Caeté (1714), Vila do Príncipe, no 

Serro do Frio, atual cidade do Serro (1714), e Pitangui (1715)” (MIRANDA, 2006: 111) e 

ainda dividiu o território todo nas três Comarcas que já antes Albuquerque havia definido: 

Vila Rica, Rio das Mortes e Rio das Velhas. Tudo isto em vista de uma melhor administração 

através de um “processo urbanizatório intenso” (BORREGO, 2004: 43). 

 Tais medidas foram tomadas para a organização da sociedade existente no território 

das Minas, onde existia uma população resultante da grande massa de aventureiros que 

vieram para o território em busca de riquezas, ou pelos próprios surtos de fome (BORREGO, 

2004: 42). Assim, “quando a metrópole se estabeleceu formalmente nessa região, foi 

obrigada, portanto, a conviver com uma fixação anterior já acostumada aos morros, ao clima, 

e às próprias leis” (BORREGO, 2004: 44). 

 

A Revolta 

 

 É durante o governo do terceiro governador da Capitania de São Paulo e Minas do 

Ouro, Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal e Vasconcelos (governou entre 1717 e 1721) – 

o Conde de Assumar – que “depois de circularem rumores de que estavam sendo preparadas 

formas mais rígidas de cobrança do quinto, a chegada do Alvará, determinando que o 

governador colocasse em prática a construção de Casas de Fundição acende um violento 

motim” (FIGUEIREDO, 2000: 90) entre 28 de junho e 20 de julho de 1720, denominado 

Revolta de Vila Rica, ou, Revolta de Felipe dos Santos. Dom Pedro de Almeida publicou a 

proclamação no dia 18 de julho de 1719, anunciando que as fundições seriam abertas no dia 

23 de julho do ano seguinte, em Vila Rica, Sabará, São João d’El Rei e Vila do Príncipe. Os 

tumultos iniciais foram sufocados pelos dragões facilmente, mas outro movimento aconteceu 

de modo diferente, na cidade de Vila Rica, na noite de 28 para 29 de junho de 1720. 
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 A revolta contava com grandes contingentes de moradores de Vila Rica, mas era 

liderada por uma elite: Pascoal da Silva Guimarães, Sebastião da Veiga Cabral e Manuel 

Mosqueira da Rosa - “o trio de falsos e dissimulados” (CAMPOS, 2002: 227). Bem sabendo 

desta liderança, o Conde chegou a perdoar os moradores de Vila Rica pela revolta, com 

exceção “dos cabeças” (ANASTASIA, 1998: 56). No dia 16 de julho, D. Pedro de Almeida, o 

Conde de Assumar, entrou em Vila Rica com um contingente “perfazendo um total de mil e 

quinhentos homens armados, provavelmente entre negros e régulos locais, (…) homens 

brancos livres, índios flecheiros, além de mestiços – e, em menor número, dragões” 

(KELMER MATHIAS, 2007: 216-217); retomou o controle e restabeleceu a ordem na cidade, 

além de prender líderes da revolta; “enviou-os carregados de ferros para o Rio de Janeiro, de 

onde seriam deportados para Lisboa” (BOXER, 1969: 213) e queimou as suas casas 

(ANASTASIA, 1998: 57). No dia seguinte expediu uma ordem de retirada dos moradores do 

morro do Ouro Podre para que todas as casas fossem “arrasadas e queimadas” (ANASTASIA, 

1998: 57). Diferente dos líderes [reais] da revolta, que são enviados à Lisboa, Felipe dos 

Santos, um empregado de Pascoal da Silva Guimarães (CASTRO, 2008: 8), foi preso e 

condenado sumariamente à morte. 

 

Um discurso histórico e político 

  

 Aponta-se o Discurso histórico e político sobre a sublevação que nas Minas houve no 

ano de 1720 como um marco inicial das análises históricas sobre a Revolta de Vila Rica, pois, 

apesar de ser muito mais que um texto historiográfico, um documento histórico, tendo o 

objetivo de justificar a repressão da revolta (na sua segunda parte), também apresenta uma 

narração dos acontecimentos (na sua primeira parte). É um texto anônimo, em que a primeira 

parte narra os acontecimentos da revolta de Vila Rica e a execução do português Filipe dos 

Santos, e a segunda busca justificar a necessidade da execução. O texto foi publicado pela 

primeira vez em fevereiro de 1898 no jornal oficial Minas Gerais. 

 A historiadora Laura de Mello e Souza dedicou esforços para entender o "Discurso", 

desde que organizou uma edição crítica entre 1993 e 1994. Quando publicado em 1994 na 

edição crítica da Laura de Mello e Souza, esta autora estabeleceu a autoria do discurso, 

creditando-o a Dom Pedro Miguel de Almeida Portugal, conde de Assumar e governador da 



 

 

11 CAHistória                     Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°04.               ISSN:2179-3840 

capitania de Minas entre 1717 e 1721, e a dois jesuítas que foram com ele para Minas: José 

Mascarenhas e Antonio Correia. De fato, “há forte evidência de que o referido discurso foi 

escrito pelos jesuítas, sob a supervisão de Assumar” (CATÃO, 2007: 133). 

 O Discurso tinha a clara intenção de justificar a execução sumário de Filipe dos 

Santos, que como homem branco e livre deveria ter passado por uma Junta de Justiça. O 

narrador da obra sempre se refere ao conde de Assumar em terceira pessoa, mas tanto Xavier 

da Veiga (1846-1900) quanto Diogo Vasconcelos (1843-1927) concordavam em dizer que a 

autoria estava de alguma maneira ligada ao conde, direta ou indiretamente. Feu de Carvalho 

(1872-1946) discordava, afirmando que a autoria era do padre jesuíta Antonio Correia. Há o 

seguinte indício que corrobora com Feu de Carvalho: na segunda parte do Discurso há citação 

do Pe. Vieira, quando é sabido que o padre Correia tinha consigo escritos de Vieira e o 

admirava muito. Porém tal evidência não impede que Mascarenhas, o conde de Assumar ou 

ambos tenham escrito parte do Discurso. 

 Laura de Mello e Souza acredita haver muito mais evidências em favor do conde de 

Assumar como autor do texto. Sobretudo quando se estuda a vida de Dom Pedro Miguel de 

Almeida: sobressaem as semelhanças entre os elementos do Discurso, e a sua personalidade 

do ponto de vista biográfico, sobretudo no que concerne ao uso conjugado de exemplos de 

violência e autoritarismo, e de citações muito eruditas, o que era característico do conde. 

Ademais, há a alusão ao frei João Marques, catedrático de Salamanca, presente tanto na carta 

a Dom Frei Francisco de São Jerônimo quanto no Discurso. Afirma Laura de Mello e Souza 

que 

 

A prudência impede que se afirme cabalmente ter sido D. Pedro de Almeida Portugal 

(…) o verdadeiro autor do Discurso Histórico e Político, e leva a considerar que este 

seja um escrito produzido a seis mãos: o Conde, Antônio Correia, José de 
Mascarenhas. Os dois últimos reforçariam a argumentação do primeiro com 

exemplificação abundante e detalhada; o Conde, por sua vez, daria o tom geral, 

emprestando aos padres cartas e escritos anteriores e, mais do que tudo, impondo-

lhes a sua visão de mundo. (SOUZA, 1996: 41 apud AZEVEDO, 2006: 38). 

 

 Independente da autoria, é grande a importância do Discurso histórico e político sobre 

a sublevação que nas Minas houve no ano de 1720 quanto ao seu estudo, sendo uma “fonte 

imprescindível ao estudo do levante de Filipe dos Santos (...) o Discurso histórico e político é 

um texto de riqueza inesgotável, podendo ser abordado de várias formas e por especialistas de 
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diversas áreas” (SOUZA, 2006: 250). 

 

Um episódio da História Pátria 

 

 Em obras historiográficas o levante de 1720 aparece pela primeira vez na História da 

América portuguesa (1730) de Sebastião da Rocha Pitta (1660-1738) e mais tarde na obra de 

Robert Southey (1774-1843), autor que nunca veio ao Brasil, mas que mantinha relações 

fortes com o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (CEZAR, 2007: 308). Em ambos os 

casos a liderança da revolta é atribuída a Pascoal da Silva Guimarães, Manuel Mosqueira da 

Rosa, frei de Monte Alverne e outros; enquanto que Filipe dos Santos apenas é mencionado 

por ter dirigido um grupo de homens que tentavam libertar Pascoal da Silva e os demais 

presos no meio do caminho para o Rio de Janeiro, recebendo logo a pena máxima. Porém: 

 

A partir de certa altura, que não é fácil precisar, o episódio ocorrido em Vila Rica no 
ano de 1720 foi tido por marco na oposição colonial à metrópole, e momento 

importante na construção da nacionalidade. Cabia encontrar um herói: era natural 

que fosse Filipe dos Santos, dado o suplício horrível que o governador Assumar lhe 

infligiu sem julgamento. (...) Se Tiradentes era o mártir da independência, Filipe dos 

Santos, na mesma época, foi adquirindo os contornos de protomártir. (SOUZA, 

2006: 188). 

 

 Para tanto, José Vieira Couto de Magalhães (1837-1898) desempenhou papel 

importante. Sendo o grande ponto da historiografia do século XIX a “construção de uma 

identidade e de uma história nacionais” (MACHADO, 2000: 63), Magalhães pode não ter sido 

um dos 'clássicos', como Sílvio Romero, José Veríssimo, Tavares Bastos e Joaquim Nabuco, 

mas certamente é relevante, pois, sua obra “embora carente de uma base sólida, seja hoje 

significativa para o desvendamento das matrizes de uma certa história do Brasil” 

(MACHADO, 2000: 65). Formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, muito 

teve de influências nesta formação, que neste período servia para formar um “mandarinato 

imperial de bacharéis” (MACHADO, 2000: 66), com “parte da responsabilidade de fundar 

uma nova imagem para o país se mirar, inventar novos modelos para esta nação que acabava 

de se desvincular do estatuto colonial” (SCHWARCZ, 1993: 141). Sua análise da Revolta de 

Vila Rica, “Um episódio da história pátria”, publicada na Revista do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro no ano de 1862, exaltava patrioticamente o levante de tal forma, que 
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afirmava que nele já havia uma aspiração pronunciada para a independência, que seria uma 

consequência a longo prazo: “a episódica revolta de Felipe dos Santos ganhou status de 

movimento protonacionalista, antecessor da Conjuração Mineira, a qual esclarece, 

fornecendo-lhe a certeza de um pulsante sentimento popular anticolonialista e nativista” 

(MACHADO, 2000: 67). 

 Magalhães ainda na mesma obra consagrou Felipe dos Santos como herói, apesar 

deste nem ao menos ser o líder da revolta; mesmo sabendo deste papel relativamente pouco 

importante no levante, já que pouco se tinha de notícias sobre ele nos documentos, acabou 

sendo um “mitógrafo” e construindo o “mito” Felipe dos Santos, que hoje está atrelado à 

revolta, esta “Revolta de Felipe dos Santos”: 

 

Dos conjurados um houve que, além de criminoso era impenitente. É Felipe dos 

Santos de quem atrás falamos. Filho do povo não era ele o cabeça, mas foi o braço 

mais enérgico dos conjurados. Era uma dessas almas excepcionais, cuja têmpera 

resiste aos golpes mais cruéis do destino. No dia antecedente ao que estamos, ele foi 

conduzido perante as justiças; os outros conjurados compraram a vida desculpando-

se; Felipe dos Santos sabia que pagaria com a cabeça as palavras que ia dizer: com a 

consciência do homem que reconhece ter feito um voto de heroísmo, ele levantou-se 
sereno perante o juiz, e confessou de pleno, diz o general, todos os seus crimes. 

(MAGALHÃES, 1862: 542). 

 

 Antônio Olyntho de Santos Pires (1860-1925) retomou a ideia de heroísmo de Filipe 

dos Santos em 1919 no texto “Revolta de Vila Rica de 1720” para a Revista do Instituto, 

defendendo a necessidade da celebração do levante no seu segundo centenário, que se 

completaria no ano seguinte à publicação do seu texto; tal celebração, porém, não ocorreu – 

por falta de recursos. A construção do mito de Filipe dos Santos como herói nacional e do 

conde de Assumar como tirano cruel esteve ligada ao surgimento da ideia de um “Brasil 

nação”, parte importante da ideologia do Instituto Histórico e Geográfico. Xavier da Veiga 

(1846-1900) também, na edição do Discurso que fez em 1898, endossou a ideia nacionalista. 

De fato, “a preocupação destes autores era muito mais de exaltar os feitos dos revoltosos e as 

medidas autoritárias e cruéis dos oficiais da Coroa portuguesa do que de explorar a conjuntura 

e as relações sociais, muitas vezes ambíguas, que se desenvolveram neste conflito” 

(CASTRO, 2008: 3). 

  Em posição distinta esteve Feu de Carvalho (1872-1946), na década de 1920, com 

Ementário da História Mineira, ponderando que a hipótese levantada pelos autores anteriores 
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não estava fundamentada nos documentas, mas ao contrário, eivada de inexatidões; contestou 

sobretudo o aspecto popular e republicano do movimento, mostrando ter sido um levante de 

poderosos descontentes por motivos outros que o pagamento do tributo. Porém, Feu de 

Carvalho busca desmistificar o “mito” de Felipe dos Santos como herói brasileiro, mas apenas 

para melhor exaltar Tiradentes, que é para ele o verdadeiro herói brasileiro – até porque Felipe 

dos Santos era português. 

 Já em 1904 em História Antiga das Minas Gerais, Diogo de Vasconcelos (1843-1927) 

contestava o caráter anticolonialista e republicano do movimento, ressaltando o embate entre 

os poderes locais e a autoridade metropolitana, que seria para ele o verdadeiro nervo do 

conflito. Relativizava ainda o despotismo do conde de Assumar, geralmente pintado como 

déspota monstruoso e sanguinário. Segundo Mello e Souza, Feu de Carvalho e Diogo de 

Vasconcelos fizeram os dois melhores relatos da sedição de 1720, mantendo-se sempre 

próximos ao texto do Discurso. Seguindo a tradição deles, juntaram-se mais tarde o cônego 

Raimundo Trindade e Waldemar de Almeida Barbosa. Francisco Varnhagen (1818-1876) e 

Pedro Calmon (1902-1985) se mostraram próximos às interpretações de Feu de Carvalho e 

Diogo de Vasconcelos. Facilmente se percebe a intenção destes autores que “era muito mais 

de exaltar os feitos dos revoltosos e as medidas autoritárias e cruéis dos oficiais da Coroa 

portuguesa do que de explorar a conjuntura e as relações sociais, muitas vezes ambíguas, que 

se desenvolveram neste conflito”, numa perspectiva claramente maniqueísta, na construção de 

“estereótipos de conduta” (CASTRO, 2008: 3). 

   

Um conflito entre Colônia e Metrópole 

  

 Os historiadores que a primeiro momento se desligaram da perspectiva nacionalista de 

abordagem histórica e análise da Revolta de Vila Rica, “capitaneados por Laura de Mello e 

Souza e com orientação marxista” (CASTRO, 2008: 4), permaneceram, porém, sem estudar o 

confronto entre interesses particulares dos poderosos envolvidos dentro da revolta e seus 

repressores. A existência de interesses particulares na revolta já era conhecida desde Diogo de 

Vasconcelos e Pedro Calmon: Vasconcelos apresentou como uma das razões principais para a 

eclosão do motim, “a perda dos postos de oficiais de ordenança, que eram preenchidos pelos 

homens principais da Vila” (ANASTASIA, 1998: 46 nota 73); e, Pedro Calmon bem sabia que 
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“havia grandes interesses particulares em jogo” (CALMON, 2002: 157) – mas foge logo do 

assunto. Porém, não se compreendia um conflito de poderes particulares entre os revoltosos e 

seus supressores. 

 Enquanto os historiadores nacionalistas ignoram esse conflito, e mesmo os interesses 

particulares dos revoltosos, pelo fato de que estes “revelam que a causa pela qual muitos 

lutaram não era o benefício do povo, mas sim o seu próprio” (CASTRO, 2008: 4), os 

historiadores “capitaneados por Souza” tendem a ignorar o conflito de interesses particulares 

por se focarem em demonstrar “o embate entre os poderes locais e a autoridade metropolitana, 

este sim, o verdadeiro nervo do conflito” (SOUZA, 1994: 23), na dicotomia “Colônia X 

Metrópole” da lógica de “Antigo Sistema Colonial”. 

 O trabalho de Laura de Mello e Souza (1953- ), especialmente sua crítica ao famoso 

Discurso, muito colaborou para a compreensão da Revolta de Vila Rica. Realiza um bom 

balanço da historiografia sobre Vila Rica (até o momento em que se insere – 1993-1994), 

mostrando, por exemplo, que a tentativa de Antonio Olyntho dos Santos Pires “de enaltecer o 

tropeiro de Cascais leva-o a afirmações arbitrárias, tanto sobre seu herói como sobre o Conde, 

muito difundidas posteriormente” (SOUZA, 1994: 19). Porém, sua interpretação se restringe à 

compreensão do conflito pelo confronto entre os interesses dos colonos e dos oficiais, 

representantes da metrópole. 

 O trabalho de Carla Anastasia, especialmente “Vassalos rebeldes”, apresenta 

consideráveis pontos de separação em relação a obra de Laura de Mello e Souza, porém, em 

vários pontos ainda permanece dentro de uma perspectiva focada no conflito entre colônia e 

metrópole. Ao mesmo tempo em que rompe com Souza, ao afirmar que trata-se de uma tax 

rebellion, se mantém presa a uma ideia de fraqueza do poder português naquele território – 

um contexto de “soberania fragmentada” (ANASTASIA, 1998: 46 nota 73), bem representada 

pela seguinte explicação do “duplo caráter” (ANASTASIA, 1998: 45) da sedição: 

 

Por um lado, o levantamento apresentou reivindicações típicas de tax-rebellions ou 

food-riots, contidas nos parâmetros do jogo colonial, com a condenação do 

estabelecimento das Casas de Fundição, de contratos novos e do pagamento dos 
direitos de entrada no registro de Borda do Campo; a defesa do controle sobre o 

processo de aferição e sobre os abusos de poder do Senado da Câmara. Por outro 

lado, pode ser constatada uma situação de soberania fragmentada, exteriorizada pelo 

comportamento rebelde dos potentados, dos ouvidores de Vilas e Comarcas e dos 

oficiais das Câmaras. (ANASTASIA, 1998: 45-46). 
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 Apesar de Anastasia entender a revolta pela ideia de uma dificuldade de imposição dos 

desejos da metrópole, no qual a revolta é percebida como resposta a uma tentativa do governo 

de romper com a tradição, também mostra os interesses particulares envolvidos na revolta e 

mais: concebe a revolta dentro das lógicas e “parâmetros do jogo colonial” (ANASTASIA, 

1998: 45), junto a ela, vários outros autores se mostram validando tal perspectiva: 

 

Diogo Pereira R. de Vasconcelos, C, R. Boxer e, mais recentemente, Luciano 

Raposo de Almeida Figueiredo, não obstante a diferença de estilos e a diversidade 

das fontes utilizadas, a consideram o resultado da ameaça de se estabelecer as Casas 

de Fundição nas minas. C. R. Boxer e Diogo P. R. de Vasconcelos acrescentam a 
impopularidade do Ouvidor de Vila Rica, Martinho Vieira, aos motivos da eclosão 

do levante. Ainda Boxer e Luciano R. A. Figueiredo sustentam estar a sedição de 

1720 inserida numa série de motins, ocorridos em vários distritos da Capitania, que 

se originaram do enrijecimento da tributação a partir de 1719. Tais considerações 

imputam à sedição de Vila Rica características de movimento no qual o 

comportamento dos atores está contido nos parâmetros das regras do jogo colonial. 

(ANASTASIA, 1998: 46 nota 73). 

 

 Estes autores, porém, tem pontos complicados em suas obras: C. R. Boxer 

supervaloriza Felipe dos Santos, ficando neste ponto ao lado dos autores da “historiografia 

nacionalista”; e Luciano R. A. Figueiredo além de compreender Felipe dos Santos como “um 

dos principais líderes” (FIGUEIREDO, 2007), também se mantém na lógica dicotômica entre 

colonos e oficiais da metrópole: “de um lado, as instâncias do poder real e temporal, agindo 

na região, a fim de garantir os direitos do soberano; de outro, a convicção dos colonos de que 

dispunham de certos direitos que estariam sendo violentados com a fiscalidade escorchante 

que se tentava implantar” (FIGUEIREDO, 2000: 89-90). A contribuição de Figueiredo não 

deve ser menosprezada, uma vez que bem nos mostra a importância de se pensar no “tempo 

administrativo” (FIGUEIREDO, 2000: 82), a relação deste (pela distância atlântica entre 

colônia e metrópole) e os colonos (FIGUEIREDO, 2000: 83) e a não contestação do direito 

régio, mas da mudança da forma de sua cobrança. 

 Em seu estudo, Vera Alice C. Silva insere a história política da região das Minas 

Gerais – incluindo a Revolta de Vila Rica –, ao longo do século XVIII, em um quadro de 

conflitos fiscais, cujos embates e soluções apresentaram-se de forma variada para os conflitos. 

Havia uma preferência portuguesa por formas mais rigorosas e burocratizadas de controle da 

produção e da tributação, porém, depararam-se com o indeferimento por parte dos súditos que 

não se sujeitavam ao controle proposto sem reação. Tais súditos, identifica a autora, usaram 
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de dois tipos de estratégia para com o governo: 1) adaptação: a elite econômica e política da 

Capitania - o lado brasileiro - e os governadores nomeados pelo rei - lado português - 

dialogavam e negociavam; 2) transgressão: são as revoltas em si, a de Vila Rica de 1720 e a 

Inconfidência Mineira de 1789. A máxima “la ley se acataba, pero no se cumplía”, usada na 

América Espanhola no período colonial, encontra correspondência no império vizinho: não se 

colocava em dúvida que o rei era o monarca, mas somente era obedecido se não exercesse o 

poder unilateralmente: revoltava-se contras as tributações, sem contestar a autoridade real, 

como bem afirma Figueiredo (2007), e ao mesmo tempo buscava-se meios de negociar ou 

ludibriar o sistema fiscal. 

 

Um conflito de redes comerciais 

 

 A nova perspectiva historiográfica sobre a Revolta de Vila Rica vale-se da 

compreensão de que o principal veículo de relação entre colonos e metrópole é a negociação, 

principalmente através dos governadores, que dispunham de autoridade e liberdade suficientes 

para tal empreendimento: 

 

As autoridades portuguesas não hesitavam em mudar os métodos de arrecadar o 
quinto real, mesmo que estes fossem potenciais causadores de insatisfação política 

nas pessoas que se ocupavam da extração. Mas para que os habitantes das Minas 

Gerais, considerados insubmissos desde o início da exploração das Minas de ouro e 

de diamantes, não se sublevassem contra as autoridades locais, havia o mecanismo 

da negociação política entre os súditos e o soberano, este representado pelo 

governador. (AZEVEDO, 2006: 149). 

 

 No caso da Revolta de Vila Rica, percebe-se que trata-se de uma revolta com caráter de 

elitista, sendo assim uma grande preocupação para a Coroa, no temor de que houvesse 

transferência de poder para os potentados desta elite, pela tomada do poder do governador. 

Estas compreensões são parte da nova perspectiva historiográfica: 

 

Há muito os trabalhos relativos à Revolta de Vila Rica enfatizam a existência da 

negociação no conflito. O próprio conceito, que parece abandonado, de revolta 

nativista, significa que não era intenção dos colonos se separar de Portugal ou 

questionar a autoridade do monarca. Não à toa, os recentes trabalhos lidam com um 

recorte temporal maior buscando resgatar a vivência dos personagens do conflito e 

suas relações sociais, e não apenas o conflito em si, pois hoje não se tem mais a 

noção de que a revolta tem como gênese a insatisfação com as políticas 

metropolitanas e que isto basta. (CASTRO, 2008: 8). 
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 A nova historiografia conta principalmente com Alexandre Torres Fonseca e Carlos 

Leonardo Kelmer Mathias, “recém inseridos no debate historiográfico” (CASTRO, 2008: 7). 

Tais autores buscam demonstrar a dimensão e as formas de negociação, dentro desta 

sociedade que é compreendida como de Antigo Regime, valendo-se especialmente da 

historiografia portuguesa sobre o Império Ultramarino Português, do qual fazem parte 

António Manuel Hespanha, Nuno Gonçalo Monteiro, dentre outros, e, da “nova perspectiva 

sobre antigos temas de história colonial” (FRAGOSO; GOUVÊA; BICALHO, 2000: 67) na 

historiografia brasileira, da qual fazem parte autores como, João Fragoso, Maria Bicalho, 

Maria Gouvêa, Antonio Jucá de Sampaio, dentre outros, na perspectiva de Antigo Regime nos 

trópicos. Ambas correntes historiográficas 'irmãs', buscam “romper com uma abordagem que 

insiste em analisar o 'Brasil - Colônia' através de suas relações econômicas com a Europa do 

mercantilismo” (FRAGOSO; GOUVÊA; BICALHO, 2000: 67). Esta nova historiografia 

sobre a Revolta de Vila Rica busca encontrar novas pistas através do estudo mais amplo das 

possíveis causas da revolta e relações desta com o contexto, especialmente através de 

informações biográficas dos personagens envolvidos na revolta: Fonseca “resgata Felipe dos 

Santos muito antes da revolta, mostrando como foi a vida do personagem desde o seu 

embarque para o Brasil e tentando entender o que o motivou a estar entre os revoltosos” 

(CASTRO, 2008: 8); e Kelmer Mathias estuda D. Pedro de Almeida, o conde de Assumar, 

antes da revolta. 

 O estudo de Kelmer Mathias se foca mais especificamente na “rede de potentados” de 

D. Pedro de Almeida, com pessoas da elite mineira, demonstrando as diversas medidas 

empreendidas pelo conde antes mesmo de chegar a Vila Rica, de forma que esta seria para 

além da ligação comercial havida entre o conde de Assumar e essa elite, a rede então formada 

seria, sem exagero, o sustentáculo do governo de D. Pedro, garantindo-lhe, sem meias 

palavras, a própria governabilidade da capitania do Ouro. Demonstrando a rivalidade da rede 

comercial do conde de Assumar com outra rede, comandada por Pascoal da Silva Guimarães, 

percebe-se que “tratou-se de uma revolta fundamentalmente de elite” (KELMER MATHIAS, 

2007: 215), onde o “objetivo último era expulsar D. Pedro de Almeida da capitania de Minas 

e, dessa forma, assumir o seu controle” (KELMER MATHIAS, 2007: 217). Compreende-se 

assim, que a rede comercial de Pascoal da Silva Guimarães “obteria um controle bastante 
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grande da morada do ouro caso a revolta tivesse logrado êxito” (KELMER MATHIAS, 2007: 

216). 

 Tal nova abordagem nos traz à luz as prováveis causas de diversos ocorridos na 

revolta, desde as insistências de motins e novas ofertas após a aceitação dos termos por parte 

do conde de Assumar – que se explica pela revolta ter como objetivo final sua expulsão (ou 

morte), até ao apoio recebido por este mesmo das cidades ao redor, reunindo a força para 

retomar a ordem em Vila Rica – apoio fornecido pela rede comercial de D. Pedro de Almeida. 

 

 

Conclusão 

 

 Uma vez que os estudos mostram claramente a relação do Conde de Assumar com 

diversos negociantes daquele território – cujos contatos foram feitos desde antes de Assumar 

chegar no Brasil – que eram justamente os maiores rivais da rede comercial de Pascoal da 

Silva Guimarães, rede esta que contava com Felipe dos Santos como participante, já não 

podemos mais sermos ingênuos e pensarmos que estas informações são banais, e que tal 

conexão é uma coincidência. 

 Percebendo que a Revolta de Vila Rica foi principalmente uma disputa de redes 

comerciais, entendemos o quão distantes da verdade estavam as interpretações de alguns 

historiadores como José Vieira Couto de Magalhães, que pensava em Felipe dos Santos como 

um protomártir da nossa nação, ou a visão de conflito entre poderes locais e autoridade 

metropolitana, que era a percepção de Diogo de Vasconcelos, e até a percepção nos moldes do 

“Antigo Sistema Colonial” da corrente marxista de historiadores capitaneada por Laura de 

Mello e Souza. As mais recentes pesquisas e as informações que obtivemos nos últimos 

tempos, especialmente com Alexandre Torres Fonseca e Kelmer Mathias, bem nos mostram o 

caráter de um Antigo Regime nos trópicos neste conflito de redes comerciais do território das 

Minas do século XVIII. Porém, como bem nos lembra Castro (2008: 8): “ainda há espaço para 

novos trabalhos...” 
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Uma análise de três movimentos milenaristas e messiânicos no Império brasileiro: 

Rodeador, Pedra Bonita e Muckers. 

Daiane de Oliveira Rocha
*
 

  

Resumo 

 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar os movimentos do Rodeador, da Pedra 

Bonita e dos Muckers, todos ocorridos no período do Império brasileiro, apresentando seus 

aspectos em comum, além de trabalhar com os termos messianismo, milenarismo e 

sebastianismo. Afim de dialogar com a historiografia acerca do tema, é exposto de forma 

comparada o desenrolar de tais revoltas. 

 

Palavras chave: Movimentos messiânicos, sebastianismo , Império brasileiro. 

 

Introdução 

 

Serra do Rodeador, Pernambuco, 1820. Um grupo de pessoas de diversas idades e 

ambos os sexos, lideradas por Silvestre José dos Santos, oravam para a volta de seu salvador, 

D. Sebastião, quando foram cruelmente atacadas e massacradas; Pedra Bonita, Pernambuco, 

1838. Uma procissão de pessoas seminuas cantando sobre a volta de D. Sebastião e guiadas 

pelo “rei” Pedro Antônio, depararam-se com um contingente que abre fogo, matando muitos e 

prendendo outros; São Leopoldo, Rio Grande do Sul, 1874. Um grupo de pessoas, chamadas 

pejorativamente de muckers, reunia-se em uma casa no Morro do Ferrabraz para aclamar 

Jacobina, mulher dita como divindade e porta-voz do Espírito. Sofreram três ataques da 

infantaria do governo Imperial, ao último, quase todos tinham morrido. 

O que teriam em comum essas três revoltas? A princípio, em uma análise superficial 

poderia se pensar nos seus desfechos semelhantes. Porém, vai um pouco além disso, apesar de 

heterogêneas, possuem aspectos comuns. O mais importante desses aspectos é que todas são 

milenaristas e messiânicas, sendo as duas primeiras crentes na volta de um mito sebastianista. 

Tendo tais informações como base, este trabalho visa desenvolver uma análise voltada para 
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um diálogo das historiografias das revoltas em conjunto com trabalhos específicos para a 

conceituação de tais movimentos. 

O trabalho foi dividido visando uma ordem cronológica das revoltas, com o objetivo de 

explicitar mais claramente a sucessão dos fatos. Para tal, foi preciso dialogar com a 

historiografia particular de cada revolta, juntamente com estudos mais amplos. Antes de 

analisar as revoltas propriamente ditas, fez-se necessário se voltar para a conceituação dos 

termos “messiânico” e “milenarista”, que são cruciais para o entendimento das revoltas, já que 

são usados amplamente no decorrer do trabalho e na historiografia abordada. Além destes 

dois, também conceituar “sebastianismo”, pois este se torna fundamental para entender as 

duas primeiras revoltas. E assim, poder descrever os eventos do desenrolar de cada um dos 

episódios e melhor compreender as relações dos mesmos com os conceitos estudados. 

Durante a explanação das revoltas, procurou-se apresentar o referencial de vários 

autores, como suas discrepâncias. Já na conclusão, foi realizada uma pequena análise do 

quadro geral, pontuando os aspectos importantes dos temas, suas contradições e outras 

observações.  

 

Conceituando 

 

 Milenarismo e messianismo 

 

 Para serem analisados e compreendidos os movimentos pertinentes ao presente 

trabalho faz-se necessário a conceituação dos termos milenarismo, messianismo e movimento 

milenarista.  

 Milenarismo refere-se a milênio, uma visão religiosa baseada no Livro do Apocalipse 

(ou Revelação) em que um reino seria fundado, com o retorno de Cristo, tendo a duração de 

mil anos até o juízo final e após, só seriam salvos e ressuscitados os homens “bons” e fiéis 

que viveriam em período eterno de felicidade plena, sem doenças, sem mortes e sem os 

descontentamentos do mundo em que vivem.
1
 O termo se relativizou e o “governo divino” se 

adaptou aos diferentes grupos, mas tendo no milenarismo o ideal caracterizado como a volta 

de um salvador, a figura divina de Jesus Cristo. 

A autora Maria Amélia Schmidt Dickie define o milenarismo da seguinte forma: 

 

[...] O milênio é a expectativa de mudança radical, mas uma expectativa que se 

reveste da esperança de que as ações apropriadas dos fiéis sejam já etapas da 
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construção deste novo tempo, construção que eles podem efetuar como resultado de 

informações privilegiadas a eles transmitidas pela comunicação com a divindade. 

(DICKIE. s/d: p. 12). 

 

No caso do messianismo, o messias é a pessoa que assume a posição de líder, mais que 

isso, um escolhido, que guiará os fiéis até a salvação e a instauração do reino terrestre, o 

paraíso terreal. Ele é a representação divina na Terra, normalmente portador de poderes 

“mágicos”, um exemplo, sendo o porta-voz das orientações do salvador para o esperado dia. 

Messianismo só se caracteriza como um movimento quando se coloca em prática as ações 

orientadas por um líder específico dentro de um grupo.
2
 

O movimento milenarista consiste em uma reunião, um encontro de pessoas e na 

preparação, através de ritos, para a chegada do Salvador. Um movimento messiânico sempre é 

milenarista, porém o contrário não se aplica já que um movimento milenarista não 

necessariamente tem um líder ou um messias, podendo ter vários líderes, um grupo de líderes 

e etc. 

Uma análise mais aprofundada dessa temática parte da autora Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, que avalia as definições de messianismo partindo da teologia, depois por uma 

vertente sociológica, antropológica e histórica. A autora diz que o termo surgiu dentro da 

religião israelita, mas foi na religião judaica onde ganhou definição. Segundo ela,  

 

[…] O messias é o personagem concebido como um guia divino que deve levar o 

povo eleito ao desenlace natural do desenrolar da história, isto é, à humilhação dos 

inimigos e ao restabelecimento de um reino terreno e glorioso para Israel. A vinda 
deste reino coincidirá com o “fim dos tempos” e significará o restabelecimento do 

Paraíso na terra. (QUEIROZ. 1977: p. 26. Grifo da autora). 

 

Segundo a mesma, no cristianismo não deveria surgir um termo messiânico, pois, 

tecnicamente, Jesus já seria o messias cristão, mas  

 

[…] foi a junção da crença messiânica com o Juízo Final: Cristo vai retornar, e será 

o final do fim das eras. A figura de Cristo se modifica; não é mais o salvador, é um 

líder guerreiro que virá no futuro dar combate ao Anticristo, personificação do mal, 

sua vitória constituindo o prenúncio do fim do mundo. (QUEIROZ. 1977: p. 26). 

 

O messianismo é a salvação da coletividade de fiéis. A autora também mostrou que as 

características messiânicas e milenaristas não estão restritas só à civilização ocidental, ela 

aponta que já existiam tais crenças em civilizações primitivas.
3
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Sebastianismo 

 

Antes de se iniciar a descrição dos movimentos que serão abordados é preciso 

caracterizar o que seria o sebastianismo, já que tanto o movimento da Serra do Rodeador 

quanto o da Pedra Bonita enquadram-se como sebastianistas. 

A crença que funda o sebastianismo é de caráter milenarista e acredita na volta de Dom 

Sebastião, rei de Portugal na segunda metade do século XVI. Antes do nascimento do rei (por 

volta de 1530 e 1540), houve em Portugal um sapateiro de nome Bandarra que escreveu 

diversas trovas sobre a vinda de um príncipe que salvaria e guiaria Portugal para se 

concretizar em um Reino pleno sobre outros. 

Dom Sebastião nasceu em 1554 e foi muito bem recebido pela população portuguesa, 

sendo inclusive chamado de “desejado”, por ser um rei e descendente legítimo do trono 

(existia um grande medo à época, pela maioria dos portugueses, com a possível união dos 

Reinos de Portugal e Castela)
4
 e assumindo o reinado em 1568. 

Foi em 1578 em uma guerra contra os mouros, em Alcácer-Quibir no Marrocos, que o 

rei D. Sebastião desapareceu. Vários portugueses não acreditaram em sua morte, fazendo-o se 

tornar o messias nacional português, gerando a crença em sua volta para salvar o Reino de 

Portugal, que no mesmo período estava em conflito interno e acabou em 1580 nos domínios 

espanhóis com o início da União Ibérica. As trovas de Bandarra ganharam força e se 

espalharam com bastante rapidez, associando a figura do messias, então descrito, ao D. 

Sebastião. Como e quando tais crenças chegaram ao Brasil não se tem precisão absoluta, 

apesar de existirem registros da chegada do sebastianismo ainda no século XVI.  Porém, “As 

poucas referências que temos são esparsas, difusas e mais nos permitem o levantamento de 

questões que respostas acabadas.” (HERMANN. 2004: p.70). 

Diferentemente da crença que se originou em Portugal, que acreditava que o príncipe 

iria transformar Portugal em uma grande nação, “No Brasil, pelo que referem os viajantes e 

outros testemunhos, D. Sebastião é um grande rei que distribuirá entre seus adeptos imensas 

riquezas e cargos honoríficos, instalando no mundo o paraíso terrestre.” (QUEIROZ. 1977: p. 

219). Isso mostra que o mito sofreu mutação de acordo com as necessidades apresentadas no 

Brasil. De fato, fica claro que chegaram indivíduos que possuíam conhecimento sobre a 

história e de alguma forma influenciaram indiretamente nos movimentos da Serra do 

Rodeador e da Pedra Bonita que tiveram seus desdobramentos no século XIX.  
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Movimento da Serra do Rodeador 

  

Seu líder foi Silvestre José dos Santos, também chamado de Profeta. Suas pregações 

começaram por Alagoas, mas, por causa de suas alegações religiosas acabou por ser expulso 

da cidade.
5 

Por volta do ano de 1817 ele foi para a cidade de Bonito, em Pernambuco, onde 

elegeu o monte do Rodeador como sua nova instalação.  

Nesse monte havia uma fenda entre pedras que formava uma espécie de capela natural, 

onde segundo Silvestre dos Santos, havia uma santa que só ele e seu acólito e também 

cunhado, Manoel Gomes das Virgens, eram capazes de ouvi-la. Com o tempo, e a adesão de 

mais indivíduos ao movimento, formou-se uma comunidade com “os quatrocentos adeptos 

que o seguiam, e ao qual chamou de Cidade do Paraíso Terrestre.”(QUEIROZ. 1977: p. 220). 

Eles pregavam que El-Rei D. Sebastião, com seu exército, sairia de dentro de uma pedra 

marcada com uma cruz e transformaria todos em ricos, trazendo felicidade a esta cidade do 

paraíso terrestre sem a presença de doenças ou mortes e, caso fossem atacados, seriam 

invencíveis. 

Silvestre também criou ritos por meio dos quais, para fazer parte do grupo, era preciso 

se confessar e passar por todo um procedimento para se tornar “irmão”, como eram chamados 

todos que faziam parte desta comunidade. O primeiro deles era se confessar, o que antes era 

feito por um padre, mas com a dificuldade de encontrá-los, começaram a se confessar com as 

imagens que foram colocadas na capela de oração.  

Cabral caracteriza as pessoas desse grupo como, em sua grande maioria, sendo das 

camadas mais pobres e analfabetos. Além disso, estariam sempre à procura de emprego ou 

oportunidades que lhes proporcionassem alguma vantagem.
6 

Pelo difícil acesso e pelo abrigo 

que a comunidade do Rodeador proporcionava, muitos desertores de milícias se abrigavam lá. 

Sendo, inclusive, tanto Silvestre dos Santos quanto Manoel Gomes desertores do 12º Batalhão 

de Milícias de Bonito.  

Dentro da comunidade havia hierarquização, onde Silvestre e Manoel eram as figuras 

principais e de mais importância. Abaixo deles, havia doze pessoas chamadas de “Sabidos” 

(como apóstolos). O resto dos adeptos eram denominados como “Ensinados”. Existiam ainda 

os chamados “Procuradores da Honestidade” masculina e feminina, que tinham os papéis de 

impedir encontros durante os ritos, que aconteciam à noite. Eles também possuíam algo como 

um agrupamento militar que era intitulado de “A Santa Marcha”. Inclusive este pequeno 

exército tinha “um comandante militar, que dirigia a Santa Marcha; um chefe das 'revistas das 
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armas', quatro capitães e quatro alferes.”(QUEIROZ. 1977: p. 221). 

Pela grande composição de fugidos e desertores dentro da comunidade do Rodeador, as 

autoridades começaram a pensar que ali poderia se tramar contra o rei. O receio das 

autoridades engrandeceu. Isso fez que espiões, por ordem do governo pernambucano, se 

infiltrassem no Rodeador para identificar quem eram as pessoas e como se portavam. 

Posteriormente, as alegações dos ditos espiões, fortificam ainda mais a iniciativa de repressão 

por parte do governador. 

Vale lembrar que, em Pernambuco, houve a Revolução de 1817 e, por causa disso, o 

governo receava futuros conflitos, principalmente pela província possuir grande número de 

ex-soldados. Da mesma forma que a Revolução Liberal de Portugal de 1820 também pode ter 

influenciado e impactado o movimento da Serra do Rodeador.
7
 

As tropas atacaram à noite, de maneira precipitada, sob as ordens de um Major 

Madureira.
8
 Ao mesmo tempo, eram realizadas as orações, assim eles não tiveram muitas 

chances de fugir da emboscada. Porém, foi justamente esse ataque que condenou parte das 

tropas e da comunidade. Em função da escuridão, não souberam diferenciar amigos de 

inimigos, resultando em muitos feridos e diversos cadáveres. Ao amanhecer, alguns adeptos 

ainda foram atacados e torturados. As poucas pessoas que sobreviveram foram presas, como 

foi o caso dos homens. As mulheres, em sua maioria, foram libertas e as crianças órfãs 

entregues para a adoção. 

A análise de Palacios
9
 seria a que mais se diferencia dos outros autores que trabalham 

esse tema, onde o mesmo tende a fazer uma abordagem que não se prende só ao caráter 

religioso do movimento. Através de testemunhos, colhidos dos sobreviventes, ele percorre um 

caminho acentuando que muitas pessoas estavam lá não pela crença, mas por necessidade, por 

não haver outro lugar para ir. O autor quase nega o caráter milenarista do movimento, mas 

não o faz de forma clara. 

 

Movimento da Pedra Bonita 

  

Com certeza é um movimento pouco estudado e com escassa historiografia referente, 

por isso sua descrição será debruçada na obra de Queiroz
10

 e no trabalho conjunto de Polastri, 

Teles e Faustino.
11 

Em 1836, uma pregação sobre a volta de D. Sebastião começou a se espalhar em 

Pernambuco, o responsável por tal feito foi um homem chamado João Antônio dos Santos. 
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Ele percorreu grande parte de Pernambuco conseguindo a adesão de pessoas à sua crença, 

justamente porque seria bastante persuasivo e suas promessas se encaixavam com as 

necessidades dos indivíduos daquela localidade.
12

 O mameluco e seus seguidores começaram 

a atrair a atenção das autoridades e como forma de interferência, enviaram o Padre Francisco 

Correia para convencê-lo de abandonar o lugar, o que ele o fez.  

Após dois anos, seu cunhado João Ferreira retornou ao mesmo local e à pregação 

abandonada por João Antônio dos Santos, João Ferreira se autointitulou “rei”.  Ele também foi 

promissor ao reunir seguidores pregando a volta de D. Sebastião, que sairia das Pedras 

Bonitas com o seu exército para trazer o paraíso terreal. O diferencial de seu cunhado era que, 

segundo ele, as tais pedras da qual sairia D. Sebastião precisavam ser regadas com sangue.
13 

Os adeptos de João Ferreira começaram a morar mais próximos das pedras santas e, aos 

poucos, em volta das mesmas, foi se criando um povoado. Como no caso do movimento da 

Pedra do Rodeador, neste também existia uma hierarquia onde todos estavam abaixo de João 

Ferreira, porém seus parentes estavam acima de seus seguidores. Foi criado também um 

conjunto de práticas estabelecidas e elaboradas pelo rei, como as de que os seguidores não 

poderiam sair do acampamento e nem poderiam ter cuidados pessoais, como higiene básica 

até a volta de D. Sebastião. Somente os seguidores de confiança do Rei saiam para “seduzir” 

mais pessoas para a crença, se utilizando dos meios de persuasão ou violência. Esses 

seguidores de confiança também eram responsáveis pelo sustento da população que ali 

acampava. Outro dado interessante é, que além das orações, haviam muitos ritos regados por 

bebidas e alucinógenos, sendo um deles as festas de casamento ao qual  um homem poderia se 

casar com várias mulheres. Outra prática já se remete ao período medieval, onde João Ferreira 

passava a noite de núpcias com as recém-casadas e no dia seguinte as entregava a seus 

respectivos maridos.
14 

Um dos motivos para o movimento da Pedra Bonita ser considerado um dos mais 

sanguinários movimentos messiânicos brasileiros foi a adoção da prática do sacrifício por 

seus adeptos. A partir do dia 14 de maio de 1838 João Ferreira deu início aos sacrifícios e, 

segundo sua lógica, todas as pessoas sacrificadas retornariam à vida para desfrutar das glórias 

advindas com a volta de D. Sebastião.  

O primeiro a ser sacrificado foi o próprio pai de João Ferreira, onde o mesmo se 

ofereceu. Os sacrifícios se seguiram até o dia 16 de maio de 1838, totalizando 67 vítimas 

entre crianças, homens, mulheres e cães.
15 

Neste momento dos acontecimentos um dado importante é apontado por Polastri, Teles e 



 

 

30 CAHistória                     Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°04.               ISSN:2179-3840 

Faustino, onde “[...] José Gomes Vieira, assustado, fugiu em busca de auxílio para impedir a 

continuidade de tamanha insanidade. Encontrou ajuda em uma vila próxima, onde recorreu ao 

chefe político local. Este reuniu forças e seguiu em direção ao sítio.” (POLASTRI. 2007: p. 

347). A respeito deste  fato, não se tem como saber de sua vericidade ou descrever quem seria 

a figura de José Gomes Vieira pela escassez de historiografia. 

No dia 17 de maio o próprio rei foi sacrificado, “contra a sua vontade” (POLASTRI. 

2007: p. 347), porque segundo Pedro Antônio (irmão do primeiro pregador, João Antônio e 

também cunhado de João Ferreira) disse que entrara em contato com D. Sebastião e esse 

ordenava o sacrifício do rei, assim, Pedro Antônio assumiu seu lugar.  

Devido ao mau cheiro proveniente dos corpos em decomposição, o povoamento teve 

que se deslocar. No meio do caminho, que percorriam seminus, se depararam “com forte 

contingente”
 
(QUEIROZ. 1977: p. 224), que abriu fogo contra eles. O desfecho se resultou em 

feridos e mortos para ambos os lados. Alguns fugiram, outros foram presos, a mulheres foram 

soltas e as crianças órfãs foram colocadas à adoção.  

Ambos autores utilizados nessa parte do trabalho são demasiadamente superficiais, se 

prenderam mais as descrições dos fatos do que a uma análise mais profunda (apesar de estar 

explicitado na obra de Queiroz que esse não era o seu objetivo). Porém, por falta de mais 

historiografia e fontes, não sobram alternativas a essa parte do trabalho do que se manter no 

campo descritivo também. 

 

Movimento dos Muckers 

Os imigrantes 

  

Nas primeiras décadas do séc XIX vários colonos alemães se estabeleceram no sul do 

país, em Sapiranga, Rio Grande do Sul por incentivo do Império. Eles vieram de diversas 

partes da Alemanha e falavam diferentes dialetos, mesmo entre eles.  

Ao chegarem aqui, deveriam receber lotes de terras do governo imperial que, 

inicialmente, não haviam sido demarcados ainda. Durante alguns anos, com a lentidão do 

governo em providenciar tais demarcações, diversos conflitos ocorreram, sejam eles internos 

ou entre colonos e o Império. Quando finalmente foram demarcadas as terras, mesmo de 

forma errônea, elas partiram do centro de São Leopoldo (nome da colônia ali fundada), 

abrindo picadas que adentravam ao interior. Com o decorrer do tempo, o centro de São 

Leopoldo se tornou o núcleo da colônia e mais ao seu interior, marcado pelas matas, a parte 
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mais rural e mais isolada. 

Ao chegaram ao Brasil não obtiveram assistência do governo imperial, diferente do que 

imaginavam, e foram se virando da maneira que podiam. Quando um pequeno comércio 

surgiu, alguns anos depois, foi marcado pela permuta. Claramente se tornaram uma 

comunidade onde ajudavam uns aos outros, de maneira mútua. Afinal, se sentiam ali 

abandonados e isolados, podendo contar somente uns com os outros para sua sobrevivência.  

Quando as vendas surgiram, tanto nos meios rurais quanto nos do núcleo, as relações 

foram se modificando. Os comerciantes do centro de São Leopoldo começaram a ascender 

economicamente, sendo diferenciados dos moradores das picadas.
16 

Vários eram os desfalques 

da cidade, como falta de escola, hospital, igreja e etc. Então, os colonos se reunião em 

mutirões para a construção de casas, amenizar alguns desses problemas e se organizarem de 

uma forma geral. A colônia era composta por pessoas católicas e protestantes, que tiverem que 

aprender a conviver juntas e que normalmente não entravam em conflito uma com a outra, era 

comum casamentos mistos e o respeito mútuo. Por se tratar de um local pequeno e isolado, 

todos acabavam por possuir certo grau de parentesco.
17 

A esmagadora maioria da população da cidade era analfabeta e, por isso, os poucos 

instruídos abriram escolas, mas, mesmo assim, o ensino era limitado. Além do trabalho 

infantil dificultar a ida das crianças à escola. Após o ano de 1845 a vida em São Leopoldo foi 

crescendo e melhorando.
18 

 

 O conflito 

 João Jorge Maurer, era carpinteiro e chegou a servir na Guarda Nacional. Ao trabalhar 

com Pedro Mentz, acabou por casar com a sua irmã, Jacobina Mentz.  

 

Durante um ano o casal morou com a mãe de Jacobina, a viúva Maria Elizabeth 

Müller, e com Carolina, irmã mais nova de Jacobina. Mas em 1867, provavelmente 

devido a desentendimento com Carolina, mudou-se para o lote n.º 16 da Ala Norte 
da Picada do Ferrabraz […]. (AMADO. 1978: p.114). 

 

 No ano de 1868, João Maurer trocou de oficio e virou um curandeiro. Aprendeu todas 

as técnicas em três anos, com o curandeiro Wilhelm Ludwing Buchhorn.
19

 Reza a lenda de 

que começou a curar porque uma voz celestial o mandou.
20 

Em 1872 seus feitos já estavam famosos e o chamavam de Wunderdoktor. As pessoas 

chegavam à sua residência buscando atendimento e acabavam por escutar a sua esposa falar 

sobre a Bíblia aos doentes.  
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Os trabalhos realizados sobre o episódio dos muckers apontam para a figura de Jacobina 

como uma mulher doente. Não se sabe ao certo o que ela tinha, mas nas “crises” de sua 

doença entrava em sono profundo, que podia durar horas e enquanto dormia balbuciava 

palavras e ordens. Ela acreditava entrar em contato com o Espírito, apesar de não se lembrar 

de nada após o ocorrido.  

Com o tempo, os dois ganharam fama e as pregações da bíblia se tornaram mais 

frequentes, seguindo determinado ritual. Queiroz explicita o ritual que era realizado, 

composto por hinos, orações, uma canção vinda de uma caixa de música e uma roupa peculiar 

utilizada por Jacobina. Assim, foi aos poucos surgindo os Mucker.
21 

Mucker é uma palavra pejorativa, que designava faltos beatos; santarrões.
22

 Porém, é a 

forma mais adequada de referência ao se trabalhar com o tema. A formação do grupo teve 

início em 1868, onde as pessoas se reuniam pelo espírito de Jacobina quando essa entrava em 

sono profundo. Porém, a partir de 1871 começaram a ler a bíblia, interpretá-la e se utilizar de 

todo o ritual já apresentado anteriormente. 

Em 1873 houve a primeira interferência das autoridades nas reuniões dos Mucker. “No 

dia 8 de maio de 1873 o Subdelegado de Polícia de São Leopoldo, Cristiano Spindler, abriu 

uma sindicância a respeito de João Jorge Maurer; sob alegação de que em sua casa se faziam 

“reuniões de mais de cem pessoas, sem que se saiba para que fim” (AMADO. 1978: p. 173). 

Eles foram presos e levados para interrogatório, com a falta de evidências, foram soltos em 

seguida. Porém, se iniciaram os ataques verbais entre os santarrões e os debochadores.
23

 Os 

Muckers começaram a se fechar para dentro de suas próprias convicções e se afastaram da 

cidade. Tiraram os filhos do colégio, não adquiriram dívidas e perdoaram devedores, na maior 

parte do tempo permaneciam na casa do casal construída por todos no morro de Ferrabraz. 

É apontado que a Jacobina tinha o poder de dissolver casamentos e realizar novos, tendo 

ela, inclusive, também trocado de marido. Além do boato de que a noite na casa da Jacobina 

se apagavam as luzes e havia encontros entre casais. Isto causou um reboliço na cidade, onde 

condenaram a seita.
24

 Ao mesmo tempo, os muckers se ofenderam e decidiram buscar ajuda, 

chegando a entregar uma carta ao Imperador para terem o direito de liberdade religiosa. 

Porém, as tentativas por uma convivência pacífica foram frustradas. Como se sentiram 

abandonados, entenderam que fazia-se necessário resolver tudo com as próprias mãos. 

Na noite de 25 de junho de 1874, houve um surto de incêndios e assassinatos durante 

uma noite, entre as vítimas, estava a família de um ex-adepto dos mucker, o que 

automaticamente as pessoas da cidade associaram a eles. Existe um conflito historiográfico, 



 

 

33 CAHistória                     Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°04.               ISSN:2179-3840 

não há evidências que todos os ataques foram praticados por muckers
25 

e ao mesmo tempo há 

quem não atribua a eles culpa alguma.
26 

São Leopoldo estava em pânico, por causa disso, “ De Porto Alegre são enviadas então 

cem praças de infantaria, alguma cavalaria, dois canhões, sob o comando de um 

coronel.”(QUEIROZ. 1977: p. 251). O primeiro ataque aconteceu no dia 28 de junho de 1874 

sob o comando do coronel Genuino Olympio de Sampaio. Apesar do grande número, os 

mucker se saíram vitoriosos. 

Em um segundo embate, o coronel Sampaio levou mais soldados e canhões. O ataque 

aconteceu dia 19 de julho do mesmo ano. Apesar de resistirem, os muckers não o fizeram por 

muito tempo e a casa no morro do Ferrabraz foi incendiada. Alguns, ainda fugiram para a 

floresta, e dentre os vivos e mortos no incêndio, não se tinha Jacobina e nem os principais 

líderes. 

No dia 2 de agosto, os últimos adeptos de Jacobina, e a mesma, foram mortos em uma 

cabana na floresta. Dentre os mortos não estava João Maurer. Dos muckers sobreviventes dos 

primeiros ataques, alguns foram aprisionados, mas absolvidos em 1883. Mesmo com a 

absolvição e a volta para a cidade, eles e os descendentes dos Muckers, incluindo uma filha de 

Jacobina, foram alvos de ataques por parte dos outros colonos, e várias tensões e assassinatos 

perpetuaram-se até 1898. 

Nota-se um certo julgamento de valores por parte dos autores. No caso do Padre 

Schupp
27

, ele condena todos os atos e toda seita dos muckers. Já Muxfeldt
28

, defende 

imensamente seus descendentes e diz que todas as acusações feitas contra eles foram calúnias, 

onde Jacobina era uma mulher frágil, boa esposa, boa mãe e muito doente. O trabalho que se 

mostrou mais completo e realizado com excelência foi o de Janaína Amado, pois contou com 

uma intensa pesquisa nos arquivos da cidade, apontando detalhes e documentos nunca antes 

abordados. Ela de fato inovou a visão que se tinha desse movimento e apresentou um 

resultado promissor para a historiografia.
29 

 

Conclusão 

 

As três revoltas messiânicas abordadas neste artigo são pouco conhecidas e estudadas. 

Ainda é preciso, no campo da historiografia, que todas recebam novas abordagens e novos 

olhares. Apesar dos três movimentos serem messiânicos, eles não partiram do mesmo ideal. 

Ao analisarmos os dois primeiros, de caráter sebastianista, vemos como são mutáveis os ritos. 
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A modificação do discurso de Portugal para o Brasil e ao mesmo tempo de uma região do 

Pernambuco para outra. E o mais importante foi a força que as Trovas de Bandarra tiveram 

para sobreviver, por no mínimo, três séculos. 

Se voltando para o movimento dos mucker, fica claro que ele é o que mais se difere dos 

outros dois analisados, porque  

 

[...] não era um movimento com origem no catolicismo popular, não podia ser 

associado a estruturas tradicionais de mando e propriedade da terra do campo 

brasileiro nem a uma estrutura de “classes camponesas”, especificidades que 

auxiliaram alguns autores a caracterizar tais movimentos no Brasil. (DICKIE. 2004: 

p. 23). 

 

 As indagações do “porque” são as mais difíceis de responder. No caso dos dois 

primeiros (Rodeador e Pedra Bonita) se tem um líder carismático que vai de encontro com as 

necessidades do povo que ali ou nas redondezas viviam. Indivíduos que não tinham nada a 

perder. Já no caso dos mucker, há um aspecto social, com as mudanças ocorridas que 

transportaram uma colônia paternalista para uma cidade individualista.
30 

O ponto em comum a todas elas seria os seus desfechos trágicos. Existiu forte repressão 

contra todos esses movimentos. Poderia ser também um reflexo do medo, por parte do 

governo, de novos levantes como a Revolução Pernambucana de 1817 e a Farroupilha de 

1835. Ambos levantes que aconteceram nos mesmos estados das revoltas messiânicas 

trabalhadas.  

O problema da escassez de fontes em todos os casos, resulta em diversas versões na 

historiografia. Essa é uma grande dificuldade existente: completar lacunas. Na maioria das 

vezes não se tem os fatos, apenas hipóteses. 

E até que ponto se pode contestar a fé ou a veracidade da crença em movimentos? 

Como já apontou Rudé
31

, as multidões e os movimentos são heterogêneos. E a exemplo 

desses movimentos, se poderia ter algumas pessoas guiadas pela fé, como também outras, 

guiadas por interesses próprios. Mais se tem ainda outros viés a serem abordados, que não 

sejam somente pela fé e que fogem do “crer ou não crer”, pois essa não é a única questão. 
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Esporte, política e identidade nacional: efeitos do profissionalismo no futebol 

colombiano (1948-1951) 
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RESUMO 
                                                                                   

                                

         Este presente artigo busca analisar o processo de profissionalização do futebol 

colombiano, considerando que o mesmo ocorreu em um período de imensas disputas políticas 

no país. Em 1948, após a morte do líder liberal Jorge Gaitán, se intensificaram os conflitos 

entre liberais e conservadores pela busca do poder na Colômbia. Paralelamente, ocorreu no 

mesmo ano a profissionalização do futebol, que resultou na formação de uma liga não oficial 

e num grande êxodo de jogadores estrangeiros para atuarem no país nesse período. Com a 

transformação do futebol em espetáculo, o esporte passou a ser visto pelo Governo 

conservador como forma de buscar uma unidade nacional em uma nação que estava 

totalmente dividida. A partir desses fatos, serão analisadas questões ligadas à migração, ao 

nacionalismo e à política que influenciaram diretamente na formação do futebol profissional 

colombiano e na construção de uma identidade no país pelo esporte. 

 

 

Palavras-chave: Futebol colombiano; profissionalização; identidade. 

  

 

Introdução 

 

          Entender um determinado contexto social, político ou econômico a partir das práticas 

esportivas e corporais, têm se tornado algo cada vez mais comum dentro das Ciências 

Humanas e Sociais (Melo: 2010). No Brasil, se tratando de forma mais específica dos estudos 

acadêmicos sobre o futebol, a cada dia é possível perceber como tal objeto de investigação 

tem crescido, com estudos não só sobre a realidade deste ou outros esportes em nosso país, 

mas também em países da América Latina, África e Europa. Porém, mesmo com todo esse 

avanço, é natural que alguns países tenham sido menos analisados que outros dentro da 

historiografia brasileira. Um desses países ainda pouco analisado por nós brasileiros é a 

Colômbia, objeto principal da investigação desse artigo.                 

          Compreender a história colombiana a partir do esporte, não tem sido algo tão comum na 

academia. Não só no Brasil, mas também na própria Colômbia, pode-se afirmar que tais 
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estudos ainda são escassos. Como afirma Jorge Humberto Ruiz Patiño, 

“…la formación de un campo académico colombiano de estudios sociales en deporte 

es un proceso que hasta ahora comienza a delinear sus derroteros, razón por la cual 

los análisis en torno a los posibles orígenes de los deportes han estado signados por 

el conocimiento anecdótico construido con gran dedicación por el quehacer 

periodístico, lo cual constituye una fuente de primera mano para quien quiera 

profundizar en el fenómeno deportivo colombiano. Sin embargo, y a pesar de los 
esfuerzos e importancia que adquieren estos trabajos, adolecen de un análisis de las 

condiciones de existencia y de los procesos constitutivos de las prácticas 

deportivas.” (RUIZ PATIÑO, 2009) 

 

          Buscando não só suprir parte desta “ausência” de trabalhos sobre o tema, como também 

entender como o esporte teve influência em um dos momentos mais cruciais da história 

colombiana, essa pesquisa pretende analisar o processo de profissionalização do futebol na 

Colômbia, assim como todas as suas tensões e consequências, considerando que tal processo 

se inicia no ano de 1948, mesmo ano do assassinato do maior líder liberal do país naquele 

período, Jorge Eliécer Gaitán. O objetivo principal é entender como se deu esse surgimento do 

profissionalismo no futebol colombiano, analisando suas contribuições para a formação de um 

campo esportivo no país e para a formação de uma identidade nacional na Colômbia a partir 

do esporte. Esse artigo se estrutura principalmente a partir da análise privilegiada de 

periódicos do período estudado, no Brasil e na Colômbia, buscando junto à bibliografia 

teórica existente, contribuir para o entendimento da influência do futebol na sociedade 

colombiana. 

 

Gaitanismo e as disputas políticas na Colômbia em 1948 

 

          Atualmente o futebol é o esporte mais popular da Colômbia. Mesmo sem o país ter 

alcançado historicamente grandes resultados dentro das quatro linhas, esse esporte continua 

sendo dentro do campo esportivo colombiano o mais popular e difundido. Para um melhor 

entendimento do surgimento de toda essa paixão dos colombianos pelo esporte, é necessário 

entender como se deu a formação da Dimayor, a liga de futebol profissional no país, pois foi a 

partir da profissionalização que a população começou a adotar o futebol como um dos 

símbolos da nação colombiana. Porém, antes trataremos sobre as bases conceituais que são 

utilizadas nesse trabalho.  

        O conceito de esporte é aqui utilizado a partir da teoria de campo esportivo de Pierre 

Bourdieu, que considera a história do esporte como 

“... uma história relativamente autônoma que, mesmo estando articulada com os 

grandes acontecimentos da história econômica e política, tem seu próprio tempo, 
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suas próprias leis de evolução, suas próprias crises, em suma, sua cronologia 

específica (…) O campo das práticas esportivas é o lugar de lutas que, entre outras 

coisas, disputam o monopólio de imposição da definição legítima da prática 
esportiva e da função legítima da atividade esportiva, amadorismo contra 

profissionalismo, esporte-prática contra esporte-espetáculo, esporte distintivo – de 

elite – e esporte popular – de massa – etc.” (BOURDIEU, 1983).  

 

          Para Bourdieu, esse campo esportivo é composto desde 

“agrupamentos "esportivos", públicos ou privados, que têm como função assegurar a 

representação e a defesa dos interesses dos praticantes de um esporte determinado e, 

ao mesmo tempo, elaborar e aplicar as normas que regem estas práticas, até os 

produtores e vendedores de bens (equipamentos, instrumentos, vestimentas 

especiais, etc.) e de serviços necessários à prática do esporte (professores, 

instrutores, treinadores, médicos especialistas, jornalistas esportivos, etc.) e 

produtores e vendedores de espetáculos esportivos e de bens associados (malhas, 

fotos dos campeões ou loterias esportivas, por exemplo).” (BOURDIEU, 1983). 

 

Dentro desse campo também se encontram, como escreve o próprio Bourdieu, “os sociólogos 

e historiadores do esporte”, formando um corpo de pessoas que vivem diretamente ou 

indiretamente do esporte.  

          A partir da teoria de campo esportivo de Bourdieu, também é utilizado nessa pesquisa o 

conceito de “história do esporte”, definido por Victor Andrade de Melo (2010: 66). Victor 

Melo define como “história das práticas corporais institucionalizadas” um campo amplo que 

inclui as pesquisas e análises de práticas sociais como o esporte, a capoeira, a dança, a 

ginástica, as práticas físicas “alternativas”, a educação física, as práticas corporais de períodos 

anteriores a Idade Moderna, entre outras. Como metonímia, Melo utiliza-se do conceito de 

“história do esporte” para demarcar todas as práticas corporais citadas acima como parte de 

um mesmo campo de investigação dentro das Ciências Humanas e Sociais, que formariam 

assim um campo autônomo e interdisciplinar denominado “Ciências do Esporte”.  

          Definidos os conceitos, será agora tratado o objeto principal da pesquisa. Em 1948, a 

Colômbia passava por sérias complicações. A disputa pelo poder político do país, que ocorria 

entre os partidos dos Conservadores e dos Liberais, estava cada vez mais intensa. No dia 9 de 

abril de 1948, durante o governo do então presidente conservador Mariano Ospina Perez, 

ocorreu o assassinato de Jorge Gaitán, o maior líder liberal da Colômbia no período.  Como 

diz Forrest Hylton, 

 “as notícias do seu assassinato desencadearam os maiores distúrbios da história da 
Colômbia do século XX, o chamado Bogotazo, uma revolta sociopolítica que 

arrasou tanto as províncias quanto a capital. (…) Apesar de os objetivos serem 

modestos, a mobilização popular depois da morte de Gaitán foi tão intensa e 

generalizada que conseguiu 'transformar' o 'conteúdo reformista' das demandas – ou 

seja, tinha, no contexto colombiano, implicações revolucionárias.” (HYLTON, 2010: 

p.73) 
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Os acontecimentos após a morte de Gaitán instalaram um temor de que poderia 

ocorrer uma “Revolução”. Mas tudo não passou de uma expectativa que não ocorreu, devido a 

falta de organização dos acontecimentos do Bogotazo. Como afirma Fidel Castro, “ninguém 

pode assumir a organização do que ocorreu em 9 de abril porque o que menos estava presente 

em 9 de abril era precisamente a organização. Isso é fundamental. Não havia absolutamente 

nenhuma organização.” (HYLTON, 2010: P. 74). No dia da morte de Gaitán, Fidel Castro, que 

nesse momento apesar de já possuir um contato com a leitura marxista ainda não realizava 

nenhuma atividade de militância que pudesse ligá-lo ao comunismo, estava na Colômbia para 

um Congresso de Estudantes Anti-Imperialistas. Ao ter ido a Conferência na Colômbia e 

conhecido Gaitán teve, junto com outros estudantes, uma conversa com o líder político 

colombiano, para que assim pudessem explicitar seus ideais anti-imperialistas. Gaitán havia 

aceitado conceder ajuda aos estudantes. “Estábamos esperando una reunión com Gaitán a las 

dos de la tarde o a las dos y cuarto de la tarde del día 9”, disse Fidel Castro em entrevista à 

Arturo Alape (1984: p. 29). A partir da admiração que Gaitán criou na maioria dos estudantes 

que foram ao Congresso na Colômbia, Fidel Castro descreveu, na mesma entrevista à Alape 

(1984: p. 24 e 25), as características que para ele eram as principais do líder liberal 

colombiano, fundamentais para que esse pudesse alcançar toda a popularidade que adquiriu 

em seu país, e importantes para se ter o entendimento do por que de toda a mobilização 

popular e de todas as revoltas ocorridas em El Bogotazo: 

“ Yo tenía una impresión realmente muy buena de Gaitán. La tuve, en primer lugar, 

porque en eso influyeron las opiniones absolutamente mayoritarias y la admiración 

de los estudiantes que se habían reunido con nosotros. La tuve de la conversación 

con él: un hombre con su tipo indio, sagaz, muy inteligente. La tuve de sus 

discursos, especialmente de la 'Oración por la Paz', que era realmente el discurso de 

un orador virtuoso, preciosista del idioma y, además, elocuente. La tuve porque se 

identificaba con la posición más progresista del país y frente al gobierno 

conservador. (…) Es decir, brillante político, brillante orador, brillante abogado, 

todas esas cosas me causaron una impresión muy grande y, al mismo tiempo, nos 

agradó mucho su apoyo, el interés con que él había tomado nuestras ideas sobre el 
congreso de los estudiantes y la facilidad, la disposición y la generosidad con que 

nos apoyó. Nos prometió ayudarnos y cerrar con un grande acto de masas el 

encuentro, lo que demuestra que incuestionablemente estaba de acuerdo con los 

puntos de vista que defendíamos nosotros (…). Todos esos factores hicieron que 

nosotros experimentáramos una gran simpatía por él. Veíamos claramente, además, 

que la inmensa mayoría del pueblo lo apoyaba.  

 

          Naturalmente, a oposição conservadora não deixou de lado todas as manifestações 

ocorridas no chamado Bogotazo. No mesmo mês de abril de 1948, o presidente Mariano 

Ospina Pérez recebeu em Bogotá, no Nono Congresso Pan-Americano, o secretário de Estado 
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dos Estados Unidos da América, George Marshall, além de diversos outros políticos e 

diplomatas importantes de países da América Latina. Como diz Hylton,  

 

“os dirigentes colombianos estavam ansiosos para serem reconhecidos como atores 

regionais importantes no cenário mundial dominado pelos Estados Unidos e como 

militantes anticomunistas que seguiam fielmente os antecedentes estabelecidos por 

atitudes criollas de velha data com respeito às mobilizações populares radicais.” 

(HYLTON, 2010: p. ) 

 

          Os interesses dos políticos colombianos ligados ao Partido Conservador, de combate ao 

comunismo e aproximação cada vez maior aos E.U.A., somado aos acontecimentos de 

Bogotazo, devido à morte do maior líder liberal no país, estimularam uma retaliação pesada 

por parte da ala conservadora, que necessitava de soluções para impedir o avanço do 

gaitanismo. Era o início de uma série de conflitos que durariam quase uma década, num 

período que ficou conhecido como La Violencia
1
. Esses acontecimentos são importantes para 

entender o porquê dos conflitos civis, sociais, políticos e militares que ocorrem no país até os 

dias atuais. Foi a partir desses conflitos das décadas de 1940 e 1950 entre liberais e 

conservadores, intensificados como nunca após a morte de Jorge Gaitán, que se iniciaram as 

desavenças e os principais conflitos armados no país, onde muitos até hoje ainda duram. Para 

o historiador Eric Hobsbawm,  

 

“... a Colômbia foi, e continua sendo, prova de que a reforma gradual no marco da 

democracia liberal não é a única, nem sequer a mais plausível alternativa das 

revoluções sociais, incluindo aquelas que fracassaram ou que foram abortadas. (…) 

um país em que a impossibilidade de fazer uma revolução social fez com que a 

violência fosse a essência constante, universal e onipresente da vida pública.” 

(HOBSBAWM, 2002). 

 

O surgimento do profissionalismo no futebol colombiano 

 

          Paralelamente a todos esses problemas políticos e sociais ocorridos em 1948, ocorreu 

no mesmo ano a profissionalização do futebol colombiano. Até então, os campeonatos do 

esporte no país eram disputados de forma amadora. A Adefútbol, que era a Federação máxima 

responsável pelo futebol colombiano, pecava na falta de organização das competições do 

esporte no país. Com sede em Barranquilla, a Adefútbol possuía cada vez menos aceitação das 

ligas regionais colombianas, assim como realizava uma cada vez maior centralização no poder 

do futebol colombiano. Movidos por essas insatisfações e por interesses de empresários que 

buscavam no futebol uma forma de alcançar um lucrativo negócio, alguns clubes resolveram 

formar um campeonato profissional.  
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           Foi realizada em Barranquila, no dia 26 de junho de 1948, uma Assembleia liderada 

principalmente por Alfonso Senior Quevedo e Humberto Salcedo Fernández, onde ficou 

decretado a base para o desenvolvimento do primeiro campeonato de futebol profissional na 

Colômbia e a criação da División Mayor
2
. Como demonstra Guillermo Ruiz Bonilla (2008, p. 

21), os estatutos e regulamentos da nova liga foram estabelecidos em uma nova Assembleia 

de clubes, ocorrida em 7 de julho de 1948, dessa vez em Bogotá, que se tornaria a cidade sede 

da Dimayor. Apesar de ter se tornado a primeira Liga de futebol profissional no país, já 

existiam há alguns anos, segundo Ruiz Bonilla, jogadores que atuavam profissionalmente no 

país, inclusive estrangeiros (RUIZ BONILLA, 2008: p. 21), sendo esse um profissionalismo 

que ficou conhecido como “profissionalismo marrom”.  

          Dez equipes espalhadas pelo país iniciaram o primeiro Campeonato profissional de 

futebol na Colômbia, que foi realizado no mesmo ano de 1948. De Bogotá estavam o 

Millonarios e o Santa Fé; de Medellín os representantes eram o Atlético Municipal e o 

Medellín; Manizales possuía o Deportes Caldas e o Once Deportivo; em Cali os clubes eram 

o América e o Deportivo Cali; o Junior, que viria a se tornar a “casa dos brasileiros na 

Colômbia”, era o representante de Barranquilla; e por último estava o Universidad, que era de 

Bogotá mas possuía sua sede em Pereira. O primeiro presidente da Dimayor seria Humberto 

Salcedo Fernández, dirigente ligado ao América de Cali. Ramírez também destaca que “(…) 

el Gobierno Nacional necesitaba motivos para calmar a la población les hizo saber a los 

dirigentes del fútbol su aprobación y apoyo al torneo, que debía comenzar lo más pronto 

posible.” (RAMÍREZ, 2008: 42). A partir de então estava dada a largada para a formação de 

um campo esportivo autônomo (BOURDIEU, 2003) na Colômbia pelo futebol, que se tornava 

uma alternativa de civilização (ELIAS; DUNNING, 1992) para o desenvolvimento de uma 

cultura de massas no país. 

          Já no seu primeiro ano, o sucesso da Dimayor era evidente. Os estádios que na era 

amadora na maioria das vezes ficavam vazios, começaram a ficar cheios. A aceitação do 

público no país havia sido melhor do que esperavam os dirigentes e empresários envolvidos 

com a profissionalização do esporte. Nos jornais era notório o ganho cada vez maior de 

espaço das colunas esportivas. Uma crônica do periódico El Colombiano sobre o início da 

nova liga de futebol no país retratava esse momento novo e diferente que comovia a 

população: 

“ Una luminosa mañana dominical llevó a la afición balompédica antioqueña hasta el 

hermoso coliseo hípico de San Fernando en Itagüi, para presenciar en su gran cancha 

de fútbol el sensacional choque entre las escuadras profesionales Universidad 

Nacional, de Bogotá, y Atlético Municipal de esta localidad. Indudablemente, el día 

de ayer constituye para el deporte nacional una clásica fecha, ya que fue el comienzo 
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de una nueva etapa de nuestro balompié que pasó de la escala amateur al estrellato 

del profesionalismo (…) Atlético venció a la Universidad por 2 goles a 0. Estuvo 

muy concurrido el match en la cancha de Itagüí. Carlos Rodríguez (Pájaro) y Rafael 
Serna, autores de los primeros tantos del campeonato de fútbol no amateur que se 

inició ayer en Colombia, con los cuales rubricaron el triunfo de su equipo, el Atlético 

Municipal, sobre el de la Universidad Nacional.” 3 

 

          Porém, após o primeiro campeonato profissional oficial, vencido pelo Santa Fé, iniciou-

se uma briga pelo poder do esporte no país entre a Adefútbol e a Dimayor. Fazendo valer sua 

antiguidade e supremacia no poder do futebol colombiano, a Adefútbol passou a não 

reconhecer mais a Dimayor como liga oficial do futebol profissional no país, tendo essa se 

tornado uma “liga pirata” (RAMÍREZ, 2008: 48). A partir de então, todos os clubes e 

jogadores que aderissem a Dimayor, estariam atuando numa “liga pirata”, sem nenhum 

reconhecimento oficial. 

          A medida da Adefútbol para tornar a Dimayor uma liga não oficial, acabou se tornando 

o grande trunfo dos empresários que estavam ligados a nova liga de futebol profissional na 

Colômbia. Apoiados pelo governo (RACINES, 2011: 119), os dirigentes colombianos 

tentaram buscar alternativas para que o esporte pudesse virar uma atração pública e popular. 

Essa tradição inventada (HOBSBAWM; RANGER, 1984) deveria trazer o retorno financeiro 

aos investidores e a tranquilidade política ao país para seus governantes, que buscavam 

formas de “criar” uma nação colombiana unificada, longe dos conflitos políticos existentes. 

          Assim, a ilegalidade, que inicialmente poderia parecer algo ruim, se tornou o principal 

fator que propiciou os clubes da Dimayor a trazerem grandes craques do período para atuarem 

no país. Como queriam transformar o futebol em uma atração cada vez maior para a 

população colombiana, o que naturalmente faria também o esporte ficar cada vez mais 

rentável, os dirigentes e empresários investiram pesado para trazerem grandes craques que 

atuavam pelo mundo nesse período. Era a “Luta a base de dinheiro”, como ficou estampado 

na capa do Jornal dos Sports de 28 de fevereiro de 1950. Mas como iriam convencer grandes 

craques do futebol mundial a largarem seus respectivos clubes e países de origem para irem 

atuar em clubes colombianos, considerando que esses clubes faziam parte de uma liga não 

oficial e de um país que passava por sérios problemas políticos e sociais? A resposta era 

simples: ofereceriam altos salários aos jogadores, para que assim fossem atuar de forma 

“pirata” na Colômbia, mesmo que para isso tivessem que literalmente largarem os contratos 

de trabalho que possuíam, o que muitas das vezes resultou em problemas judiciais com seus 

antigos clubes
4
. 

          Assim, aproveitando-se do fato de serem membros de uma liga ilegal e de não serem 
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filiados nem a FIFA, federação máxima do futebol mundial, nem a nenhuma outra entidade do 

esporte, os representantes da Dimayor não pagavam pelos passes dos jogadores, pois o não 

reconhecimento oficial fazia com que nenhuma federação tivesse o direito de cobrá-los um 

mínimo de ética profissional ao realizarem suas contratações (RAMOS, 1998). A estratégia  

utilizada pelos dirigentes colombianos era investir em altos salários, pois esse se tornava o 

principal motivo para grandes jogadores deixarem seus clubes de origem e irem atuar no El 

Dorado da liga profissional (e não reconhecida oficialmente) colombiana. 

 

O pontapé inicial: a greve do futebol argentino 

 

          A partir desse método, de realizarem contratações sem o pagamento dos passes dos 

jogadores, os membros da Dimayor miraram um país inicialmente: a Argentina. Na década de 

1940, a seleção de futebol argentina era considerada por muitos a melhor do mundo e a 

principal favorita para vencer a primeira Copa do Mundo de futebol após o conflito da 

Segunda Guerra Mundial, que iria ocorrer em 1950, no Brasil. Os argentinos além de um 

selecionado de dar inveja a qualquer outro país, contavam também com grandes times, como 

o Boca Juniors, o San Lorenzo, o Racing e, principalmente, o River Plate, que durante a 

década de 1940 contou com, entre outros, os craques Di Stéfano, Labruna e Pedernera. 

          Tudo caminhava de forma perfeita para o futebol argentino, até que estourou em 1948 

uma greve dos jogadores no país, durante o Campeonato nacional. O motivo da greve era a 

insatisfação dos jogadores por não terem atendida uma série de reivindicações que fizeram no 

período. Como demonstra Maurício Drumond, desde 1944 os futebolistas argentinos já 

possuíam um sindicato que os representava, que era a FAA – Sindicato de Futebolistas 

Argentinos e Agremiados. A FAA buscava estabelecer uma base para o futebol profissional 

argentino, reivindicando, entre outros fatores,  

 

“ ...a criação de um seguro de previsão social para os jogadores de futebol, o repasse 

de um percentual da renda dos jogos aos atletas e, até mesmo, a criação de um 

salário mínimo para os jogadores. Mas essa reivindicações não foram atendidas 
pelos dirigentes, que postergavam as decisões. O resultado foi a organização pela 

FAA da primeira greve de jogadores de futebol, em 1948, já na fase final do 

Campeonato argentino. A greve fez com que as partidas finais fossem disputadas 

com equipes amadoras, despertando em alguns dirigentes o anseio pelo retorno do 

amadorismo.” (DRUMOND, 2008: 72) 

 

          Várias medidas foram realizadas, inclusive algumas pelo então presidente do país, o 

General Juan Domingo Perón. Mas a greve do futebol argentino só iria encontrar uma solução 

no ano seguinte. Em seu relato biográfico, o brasileiro Yeso Amalfi, ex-jogador e que nesse 
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período da greve atuava na Argentina pelo Boca Juniors, afirmou que a “Federação Argentina 

de Futebol, apoiada pelo general Perón, não concordando com nosso o gesto, resolveu 

suspender o campeonato, expulsando todos os jogadores profissionais e terminando o 

campeonato com jogadores amadores” (AMALFI, 2009: 37). Portanto, fica claro nesse 

período a grande insatisfação que tomou conta da maioria dos jogadores que atuavam no 

futebol argentino, por não terem tido atendidas suas reivindicações trabalhistas. Foi nesse 

momento que surgiu a figura dos dirigentes colombianos, que foram à Argentina investir na 

contratação desses insatisfeitos jogadores. Bastava um alto salário para que um insatisfeito 

jogador argentino largasse seu contrato de trabalho e sua vida no país para ir atuar na liga não 

oficial colombiana. 

         Muitos argentinos foram então jogar na Colômbia a partir de 1949. O primeiro grande 

nome a emigrar da Argentina para o futebol colombiano foi Adolfo Pedernera, grande ídolo da 

Seleção Argentina e do River Plate, onde marcou época ao lado de nomes como Labruna e 

Muñoz. Na época o Maestro atuava pelo Huracan. Segundo Racines (1966), para convencer 

Pedernera a trocar o futebol argentino pelo colombiano, foi de total importância a relação 

entre a política, as empresas e os dirigentes dos clubes, todos envolvidos com o 

desenvolvimento da Liga profissional colombiana:  

 

“Un detalle que ilustraría claramente esta relación entre gobierno y dirigencia del 

fútbol lo observamos cuando examinamos el portafolio que llevaba Carlos Aldabe en 

su viaje a Buenos Aires para convencer al “Maestro” Pedernera de jugar en el fútbol 
colombiano. En primer término, había una carta de Mauro Mórtola para empresarios 

del Sur con base en lo que éste había hecho con otros creadores de espectáculos. En 

segundo lugar una carta de crédito bancario, suscrita por Senior. Y, por último, una 

copia de una nota enviada por la cancillería colombiana a Briceño Pardo 

autorizándolo para contratar grandes figuras el balompié.” (RACINES, 2011: 119) 

 

          A partir da chegada de Pedernera, outros grandes nomes do futebol argentino, como 

Alfredo Di Stéfano e Néstor Rossi, foram atuar no El Dorado colombiano. A insatisfação 

causada pela greve do futebol na Argentina fez com que muitos não resistissem às propostas 

tentadoras vindas da Colômbia. Assim, mesmo com todos os problemas que o país passava, 

esses jogadores imigraram para atuarem no futebol da Liga pirata. É interessante destacar que 

esses argentinos, muitos que eram titulares da seleção nacional, abriram mão de uma possível 

convocação para a Copa do Mundo de 1950, sendo esse um dos fatores (mas não o principal), 

que teriam influenciado na ausência da seleção argentina desse mundial.  

          A partir de então os dirigentes e empresários colombianos buscaram transformar a liga 

em uma grande atração para o público do país com a presença dos grandes astros estrangeiros, 

de forma que o futebol se tornasse algo que fosse gerar cada vez mais lucro aos clubes e aos 
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investidores. 

 

O El Dorado alcança outros países 

 

           A partir do êxodo de argentinos, que foram maioria no futebol colombiano desse 

período, iniciou-se também o investimento em craques de outros países. Uruguaios, 

brasileiros, peruanos e até jogadores europeus, como ingleses que estavam prestes a 

disputarem sua primeira Copa do Mundo, desembarcaram para atuarem na Colômbia (RUIZ 

BONILLA, 2008). No caso brasileiro, não houve tantas transferências se compararmos com 

os argentinos, devido principalmente o fato dos jogadores brasileiros não quererem correr o 

risco de irem atuar em uma liga não oficial e assim perderem a chance de disputarem uma 

Copa do Mundo em casa. Apenas jogadores sem esperança de irem a Copa que aceitavam 

jogar na Colômbia. Esse foi o caso de Heleno de Freitas que, após ter tido problemas com 

Flávio Costa, seu até então técnico na Seleção Brasileira e no Vasco da Gama, aceitou a 

proposta do Atlético Junior, para ir atuar em Barranquilla. Porém, mesmo em menor número 

que os argentinos, a Dimayor repercutiu e muito no Brasil.  

          No dia de sua transferência, Heleno de Freitas foi capa do Jornal dos Sports de 28 de 

fevereiro de 1950, frustrando muitos times que queriam contratá-lo na época, como o 

Flamengo e o América, e o Vasco da Gama, que desejava lucrar com a venda de seu passe, o 

que não ocorreu com sua ida para a “Liga pirata”. Heleno foi apenas o primeiro de muitos 

outros brasileiros que iriam atuar na Colômbia do El Dorado. Outros jogadores que atuavam 

no Brasil no período, como Marinho, Tim e Berascochéa, também foram atuar na Colômbia. 

A insatisfação dos clubes que perdiam seus jogadores, assim como já vinha ocorrendo na 

Argentina, era grande. O Botafogo de Futebol e Regatas, ao perder o zagueiro Marinho, 

realizou uma denúncia, com apoio da F.M.F. (Federação Metropolitana de Futebol), no 2º. 

Distrito Policial do Rio de Janeiro contra Mario Abello, dirigente colombiano que estava no 

país para contratar jogadores para o Junior Barranquilla. O Jornal dos Sports noticiou a 

denúncia feita diretamente pelo Presidente do clube alvinegro, Carlito Rocha. Esse foi um 

exemplo da grande confusão que começou a ser criada com a “Liga pirata” colombiana, onde 

vários clubes e Federações ficaram indignados com a perda de seus atletas, que possuíam 

contratos de trabalho em pleno vigor.  

 

Futebol e a formação de uma identidade nacional 
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          A partir da autonomia do campo esportivo explicitada por Pierre Bourdieu, é possível 

perceber na Colômbia a formação desse campo com o processo de profissionalização do 

futebol. Bourdieu também diferencia, como demonstrado, as brigas e conflitos que ocorrem 

dentro do campo esportivo. O conflito entre “esportes populares e esportes de elite”, é um dos 

mais notórios. O futebol, como classifica o autor, se encaixava entre os esportes populares, ou 

seja, de massa,  
“… que funcionam como espetáculos (que podem dever uma parte de seu interesse à 

participação imaginária que a experiência passada de uma prática real autoriza): eles 

são 'populares', mas no sentido que reveste este adjetivo todas as vezes em que é 
aplicado aos produtos materiais ou culturais da  produção de massa (…). Em suma, o 

esporte, que nasceu dos realmente populares, isto é, produzidos pelo povo, retorna ao 

povo, como a folk music, sob a forma de espetáculos produzidos para o povo. O 

esporte espetáculo apareceria mais claramente como uma mercadoria de massa e a 

organização de espetáculos esportivos como um ramo entre outros do show business, 

se o valor coletivamente reconhecido à prática de esportes (principalmente depois 

que as competições esportivas se tornaram uma das medidas da força relativa das 

nações, ou seja, uma disputa política) não contribuísse para mascarar o divórcio 

entre a prática e o consumo e, ao mesmo tempo, as funções do simples consumo 

passivo.” (BOURDIEU, 1983) 

 

          O futebol na Colômbia, sem dúvidas, se tornava cada vez mais popular e podia se 

enquadrar entre os shows business. O interesse em transformar o esporte no país em uma 

manifestação de massas e num espetáculo que proporcionasse cada vez mais interesse ao 

público, agora tendo como grandes astros os jogadores estrangeiros, estava se concretizando. 

Já era notório o sentimento de identidade que existia entre os colombianos, pelo simples fato 

de torcerem pelo mesmo time, de assistirem aos mesmos jogos ou de terem o interesse de 

verem de perto os mesmo jogadores, nesse caso, os craques estrangeiros. Segundo Stuart Hall, 

a identidade cultural pode ser definida pelos aspectos “... de nossa identidade que surgem de 

nosso 'pertencimento' a culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas e, acima de tudo, 

nacionais” (HALL, 2005: 8). Portanto, falar de uma identidade nacional no país que surgia 

pelo futebol, não seria nenhum exagero. 

          O maior problema ao analisar a identidade esportiva colombiana, no caso do futebol 

nesse período, é entender como se deu essa formação e que tipo de identidade era essa. Como 

poderíamos, por exemplo, falar em uma identidade nacional pelo futebol, em um esporte 

tomado por jogadores estrangeiros? Esse é um dos principais pontos a serem analisados nesse 

trabalho: a formação de uma identidade no país pelo futebol, considerando que nesse período 

de formação seus principais astros não eram colombianos. Para entender melhor o conceito de 

nacionalismo, “uma das identificações mais arraigadas ao indivíduo moderno” (DRUMOND, 

2008: 50), são utilizadas obras como as de Eric Hobsbawm (1990) e Benedict Anderson 

(2008). Anderson classifica a nação como  

“...uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente 

limitada e, ao mesmo tempo, soberana. (…) Ela é imaginada porque mesmo os 
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membros da mais minúscula das nações jamais conhecerão, encontrarão, ou sequer 

ouvirão falar da maioria de seus companheiros, embora todos tenham em mente a 

imagem viva da comunhão entre eles.” (ANDERSON, 2008: 32). 

           Na Colômbia esse sentimento de nação estava dividido, devido os conflitos de La 

Violencia. Com todos os problemas políticos e conflitos que ocorriam no país nesse período, o 

Governo do conservador Mariano Ospina Perez apoiou e investiu em políticas nacionalistas 

ligadas ao futebol. Como afirmou Bourdieu, o esporte, mesmo constituindo um campo 

autônomo, possui articulações com a história econômica e política. Era exatamente essa 

ligação que o governo do período buscava. O uso do esporte como política já não era 

novidade nesse período. Basta olharmos, por exemplo, para os governos de Vargas no Brasil e 

de Perón na Argentina (DRUMOND, 2008), ou de Mussolini, na Itália (AGOSTINO, 2002), 

entre outros. Todos esses serviam de exemplos para o desenvolvimento de políticas ligadas ao 

esporte na Colômbia.  

          Ao observar a grande aceitação do público colombiano com esse novo esporte 

profissional que havia surgido, o Partido Conservador não perdeu a oportunidade de utilizar o 

futebol como política de estado. O futebol conseguia unir conservadores e liberais que 

torcessem por um mesmo time, mesmo que em um curto período de tempo, que eram os 90 

minutos das partidas. O interesse de Ospina Perez era criar políticas nacionalistas através do 

futebol que pudessem prolongar esse sentimento de unidade que surgiam durante as partidas e 

transformar essa identidade de clubes ou regional em uma identidade nacional. Como afirma 

Racines,  

“ ...el fútbol en este caso se convertía en un medio apropriado para apaciguar los 

hechos no sin antes convertirse en caja de resonancia de las consignas ideológicas 

del régimen conservador, además de institucionalizar un mensaje que llamara a la 

paz y a la unidad nacional.” (RACINES, 2011: 123). 
 

          A repercussão do sucesso da Dimayor era gigantesca, tendo se espalhado por toda a 

América Latina e parte da Europa. Figuras importantes como o político e médico Ernesto 

Guevara, o Che, iam à Colômbia para verem os grandes espetáculos de futebol que eram 

proporcionados, principalmente pelo time dos Millonarios, os Ballet Azul, como eram 

conhecidos (RACINES, 2008: 53). Porém, a festa dos empresários ligados ao El Dorado 

durou pouco. Não aguentando a pressão dos clubes que  perderam jogadores para a “liga 

pirata” da Colômbia, a FIFA realizou um acordo com os dirigentes da Dimayor em Lima, no 

Peru, durante uma reunião da Conmebol em 25 de outubro de 1951, tendo sido estabelecido o 

Pacto de Lima
5
. Alguns dirigentes importantes da Dimayor ganharam cargos importantes na 
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federação máxima do futebol mundial, como Alfonso Senior, que havia sido um dos 

principais responsáveis pelas contratações e pelos títulos do Millonarios durante o período do 

El Dorado. Como afirma Racines, esse Pacto determinava um acordo para adequar às 

atividades do futebol colombiano de acordo com as normas da FIFA (RACINES, 2011, pp. 

126). A partir de então a Dimayor deixava de ser ilegal e todos os clubes ligados a federação 

teriam um prazo de até três anos para devolverem todos os jogadores “ilegais” que possuíam a 

seus clubes de origem. 

          Portanto, o período que ficou conhecido como El Dorado no futebol colombiano estava 

terminando e o esporte voltava a sua realidade. Porém, mesmo sem ter alcançado a partir de 

então o nível técnico que o campeonato obteve durante o período de ilegalidade, é notório o 

quanto o futebol virou um símbolo de identidade colombiana, que dura até os dias atuais. O 

fato de possuir como grandes ídolos os jogadores estrangeiros poderia ter sido, à primeira 

vista, um fator para dificultar um pensamento de “nação” pelo esporte no país, tal como esse 

pensamento é definido por Hobsbawm (1990) e Anderson (2008). Mas essa é exatamente a 

principal peculiaridade do futebol colombiano: ter como ponto de partida para a formação de 

uma identidade no país pelo esporte, justamente a presença dos estrangeiros, que realizaram o 

espetáculo necessário para a criação de um sentimento de identidade no país pelo futebol, 

identidade essa que permaneceu mesmo após a ida desses jogadores. Essa identidade se 

tornaria uma tradição (HOBSBAWM; RANGER, 1984), tendo sido construída a partir dos 

interesses empresariais, que buscavam lucrar ao transformar o esporte em espetáculo de 

massas, e políticos, que buscavam no futebol, entre outras vias, uma forma de unidade 

nacional em um país totalmente dividido politicamente. Todos esses fatores são primordiais 

para o entendimento da formação da paixão colombiana pelo esporte das quatro linhas e do 

desenvolvimento do campo esportivo colombiano.  
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Conflito entre os Colonos da Capitania de São Vicente e a Companhia de Jesus, no 

período de 1611 a 1640 

Miguel Luciano Bispo dos Santos
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RESUMO:  

 

O objetivo deste artigo é analisar a natureza do conflito entre os padres inacianos e os 

colonos paulista na Capitania de São Vicente, no período compreendido entre 1611 a 1640. 

A essência desse embate estava na divergência entre colonos e os padres inacianos sobre a 

administração da mão-de-obra indígena. Nesse sentido, analisarei a questão da importância 

do trabalho indígena na Capitania de São Vicente e as causas que levaram a expulsão dos 

padres jesuítas por 13 anos da referida Capitania, apontando que e o Breve do Papa Urbano 

VIII, Commissum Nobis de 1639, sobre a “Liberdade dos Índios da América” só foi 

estopim do confronto direto entre colonos e jesuítas, e não a única causa deste conflito. 

Palavras Chaves: Jesuítas, Conflito, Brasil Colônia, Escravidão Indígena  

 

Introdução  

 

A questão da escravidão indígena foi um dos pontos de maior tensão durante o 

período colonial no Brasil e envolveu os diferentes setores dessa nascente sociedade: os 

moradores, os jesuítas, os funcionários régios na Colônia, a Coroa, e, obviamente, os 

próprios indígenas.  

Em São Paulo colonial, essa questão da escravidão indígena foi mais intensa e 

conflituosa, pois a base da agricultura comercial estava ligada a mão-de-obra escrava 

indígena, assim como sua sociedade e cultura. “A especificidade do planalto paulista 

residiu na instalação de um sistema produtivo que, para ser realizado, demandou uma luta 

política e jurídica para garantir estruturas legais mínimas que fundamentassem o regime 

compulsório do trabalho.”(FREITAS, 2006, p.1) 

 Em suma, a expulsão dos jesuítas foi provocada pela forte oposição que esses 

padres faziam à escravização dos índios. Essa oposição foi acirrada pelo Breve de Urbano 

VIII, de 22 de abril de 1639, que proibia o cativeiro dos índios. Embora essa abordagem 
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simplificadora dos fatos permitisse delimitar este conflito em termos de interesses bem 

definidos entre as partes, a situação real manifestou maior complexidade, explicando, 

outrossim, algumas das contradições que passaram a povoar a política indigenista dos 

portugueses no Brasil. Realmente, ao passo que os colonos não se mostravam unívocos a 

favor da escravidão como forma singular do trabalho indígena, nem todos os jesuítas se 

opunham ao cativeiro. “Afinal de contas, todos – excluindo os índios, é claro – 

concordavam que a dominação nua e crua proporcionaria a única maneira de garantir, de 

uma vez por todas, o controle social e a exploração econômica dos indígenas.” 

(MONTEIRO, 1995, p.40-41) 

No entanto, os jesuítas se opunham a sua escravização indiscriminada, como 

pretendiam os colonos. Tanto jesuítas como colonos utilizavam a mão-de-obra do índio. 

“Para os jesuítas o índio deveria ser catequizado para ser civilizado, para os colonos a 

escravidão era um meio de incorporar o índio à civilização e à catequese; escravizava-se 

para catequizar”. (PINHEIRO, 2007, p. 43)
 

 Enfim, para os jesuítas a escravidão deveria ter um caráter religioso, e não 

econômico. E como os colonos pretendiam escravizar os índios tendo em vista 

exclusivamente o próprio interesse, tal atitude foi interpretada pelos jesuítas como 

expressão da cobiça, valor esse profundamente condenado pela Igreja medieval. 

  

A importância do trabalho indígena na colonização de Capitania de São Vicente 

Antes de abordar as causas do conflito entre os colonos do planalto de Piratininga  e 

os padres inacianos, irei apresentar uma breve contextualização da fundação da Companhia 

de Jesus, assim como sua chegada na América portuguesa e principalmente a importância 

mão-de-obra indígena para a colonização da Capitania de São Vicente (que em 1681 

tornou-se Capitania de São Paulo).  

Os jesuítas eram sacerdotes pertencentes à Companhia de Jesus ou Ordem Jesuíta, 

fundada na Europa por Inácio de Loyola, em 1534. Entre os objetivos dos jesuítas estava a 

divulgação da religião católica pelo mundo. Surgida no movimento da Contra-Reforma, a 

Companhia foi à ordem que mais expressou o espírito combativo e propagador do 

cristianismo, renovado a partir do Concílio de Trento. “Fiel ao papa e aos dogmas atacados 

pelo protestantismo, os jesuítas se inspiravam nos Exercícios Espirituais de Santo Ignácio. 
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A ordem procurava fazer de seus sacerdotes uma espécie de ‘soldados do catolicismo” 

(FREITAS, 2006, p. 46). 

A primeira leva de jesuítas chegou ao Brasil em 1549, junto com a comitiva do 

primeiro governador geral, Tomé de Sousa. Sob a direção de Manuel da Nóbrega, o 

primeiro Provincial, iniciaram-se os projetos de conversão dos índios e fundaram os 

colégios na América portuguesa, como o da Bahia e o de São Paulo, em 1553 e 1554, 

respectivamente. Definiram, assim, os propósitos da empresa: a evangelização e a 

educação dos silvícolas desde os primeiros tempos, os jesuítas dedicaram-se a catequização 

dos indígenas e nesse trabalho combatiam os costumes e as tradições indígenas que se 

chocavam com o cristianismo, como a antropofagia, a poligamia, a nudez, a crença nos 

rituais dos pajés etc.  

A história do surgimento da Capitania de São Vicente está amplamente ligada a 

dois personagens: João Ramalho e Martim Afonso de Sousa. Em 1513, o português João 

Ramalho (genro do cacique Tibiriçá), fundou no planalto paulista a vila de Santo André da 

Borda do Campo; começando a conquista e desbravamento dessa área. Em 22 de janeiro de 

1532, como o claro objetivo de estabelecer núcleos de povoamento, Martin de Afonso 

fundou a primeira vila do Brasil, a vila de São Vicente. Ele também fundou outros 

povoados, como o Santo André da Borda do Campo e Santo Amaro. “A efetiva ocupação 

desse espaço da Capitania se dará com a chegada dos jesuítas e a fundação da vila de São 

Paulo de Piratininga em 1554, que irá englobar a vila de Santo André da Borda do 

Campo.” (HOLANDA, 1961, p. 274). 

Embora Martim Afonso de Sousa em 1532, quando fundou a vila de São Vicente (a 

primeira vila do Brasil), tenha lançado as bases da lavoura canavieira em São Paulo, a 

produção de açúcar na região não se desenvolveu. Em conseqüência, Capitania paulista 

ficou relegada a uma posição inferior dentro do comércio colonial. Não podendo competir 

na produção de açúcar com as Capitanias do nordeste, São Paulo isolou-se no comércio 

ultramarino durante a segunda metade do século XVI, mas internamente sobreviveu graças 

ao trabalho escravo indígena em suas terras. 

Na procura por trabalhadores indígenas, os colonos buscavam suprir-se, 

inicialmente, de duas maneiras: através do escambo ou da compra de cativos. Entretanto, 

nenhuma das duas estratégias mostrou-se eficiente, devido, sobretudo, a recusa dos índios 

em colaborar à altura das expectativas portuguesas. Segundo historiador John Monteiro foi 

desse momento que surgiu o trabalho compulsório na América portuguesa. 
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“Como conseqüência, os colonizadores voltaram-se cada vez mais para a opção 

do trabalho forçado na tentativa de construir uma base para a economia e 

sociedade colonial. Nesse sentido, podem-se situar as origens da escravidão no 

Brasil – tanto indígena quanto africana – nesta fase inicial das relações luso-

indígenas.”(MONTEIRO, 1995, p.18) 

 

Em relação às legislações indígenas, a coroa portuguesa sempre assegurou a 

liberdade indígena durante todo o período colonial. A escravização dos indígenas somente 

era legal quando os nativos eram capturados em guerra justa.  

A primeira legislação indigenista sobre guerra justa foi trazida juntamente com o 

Regimento de Tomé de Sousa, em 1549. No regimento, o rei delegava o poder de decretar 

a guerra justa para o Governador Geral. Os índios considerados aliados (os aldeados e 

convertidos) tinham a sua liberdade legalmente assegurada e aqueles considerados 

inimigos (hostis à ação colonizadora) eram passíveis de escravização legal. No entanto, o 

conceito de liberdade estava incluso a cristianização e a transformação do índio em força 

produtiva para a empresa colonial. “A obrigatoriedade da prestação de serviço não violava 

seu estado de liberdade, uma vez que o trabalho era, em tese, remunerado, e, como todo e 

qualquer vassalo, o índio tinha obrigações para com o reino de Portugal.”(FREITAS, 2006, 

p. 171) 

Com o estabelecimento de aldeamentos, os jesuítas ofereceram um contraponto à 

dizimação deliberada praticada pela maioria dos colonos, os jesuítas buscaram controlar e 

preservar os índios através de um processo de transformação que visava regimentar o índio 

enquanto trabalhador produtivo. Os jesuítas admitiam o trabalho do gentio como forma de 

civilizá-lo e integrá-lo à sociedade. Aceitavam que os índios trabalhassem para os brancos, 

desde que esses pagassem “salários” aos nativos (pago geralmente em forma de pano para 

vestimenta) e que fosse por um período determinado.  

A princípio os colonos apoiaram o projeto jesuítico dos aldeamentos, que garantiam 

a eles mão-de-obra abundante e barata por meio da contratação do serviço dos índios 

aldeados. Todavia, a experiência dos aldeamentos logo se mostrou problemática. Para os 

colonos, o controle excessivo dos padres sobre os índios acarretava em uma dificuldade de 

dispor satisfatoriamente da força de trabalho. Nos anos de 1611 e 1612, os principais da 

terra, através da Câmara da Municipal, se opuseram abertamente contra a administração 

dos padres jesuítas sobre os índios aldeados. Veja o início dessa exposição da questão que, 

de acordo com o documento, se inicia em 1611:  
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“Aos 15 dias do mez de Agosto do Anno de 1611 nesta Villa de S. Paulo na 

Caza do Conselho della a requerimento de Dom Jorge de Barros Fajardo 

Procurador do Conselho... estando junto a maior parte do povo, e moradores, e 

homens da Governança da Terra... dizendo: ...Que se não largasse o Dominio dos 

Padres mais do que somente doutrinarem-nos como Sua Magestade manda, e 

quando os ditos Padres os não quizerem doutrinar desta maneira que elles 

officiaes fizessem requerimento ao vigario desta Villa para pôr cobro nisso, o 

que se podia fazer facilmente(...).” (PIZA, 1898, p.59) 

 

No ano seguinte, em 1612, as críticas dos colonos paulistas ficaram mais 

contundentes, revoltados com o obstáculo jesuítico, um grupo significativo de colonos 

emitia perante a Câmara uma dura crítica aos aldeamentos, alegando que estes impediam o 

acesso à mão-de-obra do aldeamento.  

 

“(...) que sendo as Aldêas desta Capitania sempre sujeitas aos Capitães e Justiça 

desta dicta Capitania agora se introduzia pelo dito Gentio hum rumor dizendo: 

Que não conheciam senão os padres por seus superiores, e os ditos padres 

dizendo publicamente: Que as ditas Aldeãs eram suas, porque eram Senhores no 

temporal e espiritual, e que só o Papa era a sua cabeça (...).” (PIZA, 1898, p.60-
61) 

 

Nesse sentido, notamos que a partir de 1611 a Câmara da Municipal da vila de São 

Paulo iniciou sua participação ativa na questão do trabalho indígena, representando 

diretamente os interesses políticos e econômicos dos paulistas. A partir de então, as 

relações entre os padres inacianos e os colonos paulistas passaram a ser marcadas por 

conflitos crescentes. 

Em reação a essa dificuldade de acesso à mão-de-obra dos índios aldeados, os 

paulistas organizaram as bandeiras ou entrada particulares com o objetivo de capturar 

índios para trabalharem em suas terras. Desde o final da década de 1620, os bandeirantes 

paulistas passaram atacar as reduções jesuíticas do sul e sudoeste de São Paulo, 

primeiramente as do Guairá, entre 1628 e 1631, e, depois, Tape, Patos e Uruguai ainda 

nessa década. Esses ataques às missões jesuíticas não pode ser interpretado como uma 

retaliação dos paulistas aos padres da Companhia de Jesus, mas sim pelo interesse nos 

índios aldeados nessas reduções. 

Em decorrência desses ataques nas missões, os jesuítas espanhóis resolveram 

solicitar assistência a Madrid e Roma. Os jesuítas espanhóis conduziram uma campanha 

contra os paulistas, propagando a imagem destes como um perigoso bando de desordeiro e 

fora da lei. Os jesuítas não voltaram para América portuguesa de mãos vazias, eles 

conseguiram do papa Urbano VIII a publicação, no Brasil (1639), de uma antiga bula de 

Paulo III, escrita em 1537, que afirmava a liberdade dos índios e excomungava aqueles que 
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os cativassem e vendessem. A Coroa, certamente distraída por força dos iminentes 

conflitos que se iriam desencadear em torno da Restauração de 1640, respondeu de forma 

apenas sucinta aos apelos dos jesuítas. O Vaticano, por sua vez, foi mais decisivo, 

pressionou os colonos para publicarem o breve papal que foi divulgado em 03 de dezembro 

de 1639.  

 

A expulsão dos jesuítas da Capitania de São Vicente  

 

O Breve Commissum Nobis, de 22 de abril de 1639 do Papa Urbano VIII, “sobre a 

Liberdade dos Índios da América”.  

 

““(...) O Ministério do officio do supremo Apostolado a Nos comettido 

pelo Senhor, pede que parecedendonos estar a nosso cargo a salvação de 

todos, não somente com os Fiéis, mas também para com aquelles que 

ainda estão fora do grêmio da Igreja nas trevas da pagam superstição, 

mostremos effeitos de nossa paternal caridade e procuremos quanto 

podemos em o Senhor, tirarlhes aquellas cousas que de qualquer modo 

lhes podem servir de obstáculo quando são trazidos ao conhecimento da 
Fé e verdade christam. (...) que daqui por diante não ouzem ou presumão 

cativar os sobredittos índios, vendellos, compralos, trocalos, dalos, 

apartalos de suas molheres e filhos, privalos de seus bens, e fazenda, 

levalos e mandalos para outros lugares, privalos de qualquer modo de 

liberdade, rethelos na servidão e dar a quem isto fizer, conselho, ajuda, 

favor e obra com qualquer pretexto e color ou pregar, ou ensinar, que seja 

isso licito ou cooperar no sobreditto declarando que quaisquer 

contradittores e rebeldes e que no sobreditto vos não obedecerem, 

incorrerão na sobredita excomunhão, e também impedindo por outras 

censuras e penas ecclesiasticas e outros opportunos remédios de Direito e 

feito sem appelação, aggravando ainda por muitas vezes as ditas censuras 
e penas com legítimos processos que sobre isso se faça invocada também 

para isso sendo necessário ajuda do braço secular: porque Nós vos damos 

para isso plenária, ampla e livre faculdade de poder. (1639, Apud 

COMMISSUM NOBIS; LEITE, 1963, p. 624) 

 

Em meados de 1640 os jesuítas passaram a divulgar o conteúdo do breve, a 

publicação da bula papal na Colônia gerou fortes protestos, ao declarar livre o “gentio” da 

América e condenar à excomunhão todo aquele que o cativasse, a bula papal gerou revoltas 

e motins contra os padres da Companhia de Jesus em São Paulo, Santos, São Vicente e Rio 

de Janeiro.  

Para esses colonos a situação apresentava-se sob a forma de um duplo problema: 

em primeiro lugar, a proibição de se cativar o índio, os senhores de escravos índios 

perderiam a sua única fonte de mão-de-obra disponível e a sua principal mercadoria, o 

escravo indígena. Quem iria substituí-lo no trabalho? Em segundo lugar, era a excomunhão 
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da Igreja. “Além de serem excluídos do convívio social e eclesiástico (o excomungado não 

pertencia mais à sociedade cristã, não poderia receber os sacramentos, o que, na teoria, o 

condenaria à ‘danação’ e ao ‘fogo eterno’ no ‘Inferno’)” (PINHEIRO, 2007, p. 65) 

Os representantes das Câmaras Municipais de São Paulo reuniram-se para discutir o 

assunto e sob forte pressão dos principais moradores da vila de São Paulo, em 2 de julho de 

1640, a Câmara intimou o reitor dos jesuítas, padre Nicolau Botelho, a que ele e os 

religiosos de sua ordem se recolhessem ao colégio do Rio de Janeiro, dando-lhes seis dias 

de prazo para o cumprimento dessa determinação. 

 

“(...) Aos dous dias do mês de julho do dito ano na caza do conselho (...) eu 

escrivão da câmara a requerimento do povo e camera toda junta a dita notificasão 

ao reverendo reitor nicollaho botelho que dentro em seis dias despejassem esta 
villa e se recolhessem ao collegio do rio de janeiro para seguransa de suas vidas 

onrras e fazendas contra os allevantamtos do gentio de que não vivem seguros 

como a esperiensia ten mostrado (...).”(Actas da Câmara da Cidade de São Paulo, 

1915, p. 25-26) 

 

No dia 10 de julho de 1640 a Câmara Municipal de São Paulo deu o último aviso 

aos padres inacianos, que estes deviam sair da Capitania de São Vicente em três dias em 

direção ao colégio do Rio de Janeiro e que tudo se daria em segurança e sem maiores 

tumultos se os padres não excomungassem os moradores da Capitania. Nesta mesma 

notificação os representantes da Câmara alegavam que estavam somente defendendo suas 

fazendas, honras e vidas.  

 

“Aos des dias do mês de julho do anno de mil e seis sentos e quartenta anos nesta 

villa de são paullo por mandando dos oferiais da camera desta Villa de São Paulo 

(...) mandarão notificar ao reverendo padre antonio ferrera da companhia de 

jesus por nao esta o Reitor ficou elle es seus lugar a notificação que lhe foi feita a 
segunda que a dita notificação são três dias que o povo tinha feito a suas 

reverensias para que despejasen esta vila e capitania não fazer sem violensia 

prostestavão de não encorrer na excomunhão si quis suadente diablo nen em 

outras alguas sensuras porque os não lansavão fora persuadição do demônio ou 

oidio ou maquerema ne vingansa mais que somente por defenderem suas 

fazendas e onrras e vidas e de suas molheres e filhos como tudo provarião 

largamente ante juis competente a coal faz da vida e onra doutra maneira não 

podião defender (...) requeremos aos reverendos prezesen en ordem as suas 

coizas e se recolhesen ao collegio do rio de janeiro desocupando esta Villa e 

capitania pêra o que lhe daremos toda ajuda e favor dentro do dito termo (...)”. 

(Actas da Câmara da Cidade de São Paulo, 1915, p. 31-32) 

 

 

No dia 13 de julho de 1640 os padres Companhia da Ordem de Jesus foram expulsos da 

Capitania de São Vicente, tendo o confisco de suas propriedades e a transferência da 

administração dos aldeamentos para o poder público. A expulsão dos jesuítas da vila de 
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São Paulo marcou a vitória simbólica do uso e costume da terra sobre a proteção legal da 

liberdade indígena. Depois da expulsão, a Companhia de Jesus só retornou a São Paulo em 

1653, sob severas condições de não interferir em assunto dos índios. Desse momento em 

diante, o poder político dos inacianos na Vila ficou irreversivelmente diminuído. 

 

Conclusão  

 

Como vimos, nos primeiros tempos da ocupação e colonização de São Paulo, 

jesuítas e moradores conjugaram suas ações, porém, a partir do momento em que a 

expansão agrícola levou à concorrência pela mão-de-obra, o resultado foi à ruptura.  Nesse 

sentido, a origem do conflito estava centrada na administração da mão-de-obra indígena e 

as leis que regulavam o cativeiro indígena oscilavam entre a liberdade e a escravidão do 

índio, favorecendo ora os jesuítas, ora os moradores da colônia. 

Os jesuítas, no entanto, representavam muito mais que apenas um obstáculo à mão-

de-obra dos índios aldeados para os colonos paulistas, para estes o aspecto mais grave era o 

fato de que os padres também configuravam uma força considerável na economia paulista, 

enquanto produtores e proprietários, aproveitando e mesmo aforando terrenos indígenas 

para o beneficio do Colégio, controlando as melhores terras produtivas e propriedades 

urbanas, muitas vezes adquirida através de doações da Coroa.  

Percebemos que, apesar dos esforços da Coroa em garantir o monopólio dos 

jesuítas sobre o acesso à mão-de-obra indígena, foi através da Câmara Municipal que os 

colonos conseguiram driblar as medidas legislativas da coroa portuguesa. Além da Câmara 

Municipal, que representava os interesses políticos e econômicos dos principais da terra, as 

ordens religiosas que permaneceram em São Paulo – sobretudo os franciscanos – também 

explicitaram os motivos que justiçavam a expulsão dos inacianos.  

 

“Assim, em 1649, em meio a um acirrado litígio entre os franciscanos e os 

jesuítas, a justiça colonial recebeu uma relação de oito “causas” da expulsão, 

detalhada pelos próprios colonos: 1) Os jesuítas estavam ficando ricos e 

poderosos demais; 2) os jesuítas forçaram os herdeiros de Afonso Sardinha, 
Gonçalo Pires e Francisco de Proença a fazer enormes concessões, 

provavelmente em terras e índios; 3) Arrancaram terras dos lavradores pobres 

através de litígios; 4) perseguiram, também por meio de justiça, Antonio Raposo 

Tavares e Paulo do Amaral, provavelmente por causa das atividades sertanistas 

destes; 5) ganhavam todas as suas causas das litigiosas em decorrência de sua 

enorme base material; 6) que se servem dos índios melhor que os moradores em 

suas searas, engenhos, moinhos, e até os carregam nas costas.. 7) que se 

aproveitam das terras e datas dos índios trocando-as e vendendo-as; trazendo 

nelas seus gados; 8) os índios por eles doutrinados mostraram-se rebeldes e 
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sediciosos em Cabo Frio, Espírito Santo, Rio de Janeiro e, sobretudo, 

Pernambuco.” (MONTEIRO, 1995, p.146) 

 

 

Vale ressaltar que este processo de expulsão dos padres jesuítas em pleno século 

XVII foi um fato bastante relevante para época, pois não podemos confundir nossa 

concepção de Estado Moderno neste período analisado, ou seja, de uma divisão dos 

poderes temporais e religiosos nas decisões políticas, ainda mais que o Estado estava 

ligado a Igreja, através do sistema de patronato. Para um cristão do século XVII ser 

excomungado significava ser colocado para fora da sociedade, uma vez que, até então, as 

relações sociais encontravam correspondência nos ritos e costumes sagrados da Igreja 

Católica. 

Enfim, o breve do Papa Urbano VIII, Commissum Nobis, de 22 de abril de 1639, 

sobre a “Liberdade dos Índios da América” só foi estopim do confronto direto entre 

colonos e jesuítas e não a única causa deste longo conflito. Para os colonos paulistas, os 

jesuítas eram um empecilho moral, religioso e principalmente econômico. Não havia como 

chegar a uma posição intermediária. Para os paulistas, o futuro econômico da Capitania 

dependia da expulsão dos padres.
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As bolsas de mandinga: sincretismo, demonologia e feitiçaria no Brasil colonial 

Priscila Natividade de Jesus
*
 

 

Resumo: 

O estudo do contexto social, cultural e religioso, daqueles que portavam e produziam 

as bolsinhas de mandinga no Brasil colonial é o objetivo deste artigo, pois permite discutir a 

importância dos amuletos e o poder de seu conteúdo para aqueles que os usavam. Analisamos 

o sincretismo religioso a partir dos elementos que compunham as bolsas de mandinga e 

interpretamos as orações contidas nas bolsas de mandinga pertencentes a José Martins (réu 

condenado pelo crime de feitiçaria pela Inquisição Portuguesa no século XVIII). Discutimos 

também a demonologia no Brasil colonial pensando sua relação com as bolsas de mandinga, 

sinônimos de pacto diabólico para a Inquisição. 

 

Palavras-chave: Bolsa de mandinga, feitiçaria, José Martins.  

 

A origem das bolsas de mandinga no Brasil Colonial 

A utilização das bolsas de mandinga não consiste em práticas tipicamente coloniais. 

Sua origem está ligada a diversos povos da Europa e também da África. Porém, o termo 

mandinga está relacionado com o povo Mande, herdeiro do antigo império do Mali, 

localizado na Alta Guiné (África ocidental) próximo ao rio Niger.  

Contudo, as bolsas de mandinga que se estabeleceram no Brasil colonial possuíam 

características e peculiaridades que as tornavam diferentes das bolsas originais, européias e 

africanas. Pois, agregavam em seu interior uma diversidade de elementos, tais como, hóstias 

consagradas, ervas, pedra d’ara, dentre outros que não faziam parte dos ingredientes das 

bolsas utilizadas pelos povos mandingas e católicos em Portugal.  

Embora as bolsas que se estabeleceram no Brasil colonial não possuíssem o caráter 

original das bolsinhas africanas, entende-se que a crença no seu poder era a mesma. Pois, seus 

usuários acreditavam no poder de proteção do amuleto, fato este que o tornava cada vez mais 

presente no cotidiano das pessoas que o utilizavam. Os povos mandingas eram mulçumanos e 

grandes comerciantes em sua região, por volta do século XVI exerciam um importante poder 

econômico e político na localidade. A prosperidade no comércio associada a outros fatores fez 
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com que tais povos acumulassem riqueza e prestígio. A influência, o poder dos mandingas 

acabou por atrair adeptos ao islamismo, o que proporcionou o aumento desta crença na região. 

Vanicléia Silva Santos (2008) evidencia claramente em sua pesquisa intitulada “As Bolsas de 

Mandinga no Espaço Atlântico”, sobre os costumes e religião deste povo, permitindo entender 

sobre a difusão do termo mandinga no espaço Atlântico, sobretudo, os diferentes significados 

que o termo adquiriu perante a historiografia. 

Segundo Santos (2008), os mandingas costumavam se vestir de maneiras 

diferenciadas, com camisões trazendo consigo sempre amuletos de caráter protetor 

(denominados de nôminas pelos portugueses), e usavam vestimentas que os distinguia como 

adeptos do islã. Nas palavras de (SANTOS,2008,p,46), nôminas: “Tratava-se de uma bolsinha 

fechada dentro da qual eram colocados nomes ou retratos de santos, versículos de evangelhos 

e outras orações, pias para livrar as pessoas de tentações e livrar de outros perigos”.  

As bolsinhas de caráter protetor, utilizadas pelos mandingas, eram chamadas pelos 

missionários portugueses de nôminas. O objetivo da utilização deste amuleto era alcançar 

proteção contra os perigos e tentações. É possível, portanto, perceber semelhanças entre as 

nôminas e as bolsas de mandinga, sendo que no contexto do Brasil colonial, estas 

ocasionaram processos inquisitoriais, pois eram interpretadas pela inquisição como feitiçaria e 

envolvidas em pactos diabólicos. Deduz-se que ambas tinham um objetivo em comum: a 

proteção contra os diversos perigos, contudo, apresentavam conteúdos diferenciados, embora 

de cunho religioso. 

Evidente que os elementos católicos, como hóstias consagradas, pedra d’ara, 

sanguinho e círio pascal, não faziam parte das nôminas na Guiné, mas compunham as bolsas 

de mandinga coloniais na América Portuguesa. Além dos elementos consagrados, é 

importante ressaltar que estas eram compostas por ingredientes específicos de acordo com a 

proteção desejada, como o chumbo, ervas, ossos de defuntos, dentes de jacaré, dentre outros. 

Diferentemente das nôminas, que continham também passagens do alcorão, as bolsas de 

mandinga continham, além dos ingredientes citados, orações direcionadas para diversos 

santos, deus ou demônios. 

Entende-se que as bolsas de mandinga surgidas no Brasil colonial não teriam se 

originado de um único povo ou cultura especifica, sendo que sua constituição encontra-se 

ligada a diversos povos da Europa e também da África. Conforme apontado anteriormente. 

Assim, as bolsas de mandinga utilizadas na America Portuguesa, por possuir em seu interior 

os mais diversificados elementos de diferentes culturas, ganharam um caráter sincrético e 

particularmente colonial.  
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 As bolsas de mandinga: José Martins e as orações diabólicas  

José Martins era negro, livre e morador do Sítio do Riachão (Jacobina-BA) quando foi 

preso, acusado de feitiçaria pela Inquisição portuguesa, bem assim de fazer pacto com o 

demônio por carregar e vender bolsas de mandinga, as quais tinham poderes “mágicos”, 

capazes de proteger de males as pessoas que as usavam. Os portadores das referidas bolsas 

alegavam que elas eram “boas para tudo”, capazes de proteger de inimigos, faca, armas de 

fogo e para ser valente. Diante de tal eficácia, as ditas bolsinhas ganharam certa popularidade 

e credibilidade no Brasil colonial, sendo que, não apenas os negros buscavam a proteção das 

mesmas, mas os brancos também recorriam a sua ajuda.  

O escravo Luis Pereira, em audiência inquisitorial no dia doze de junho de 1752, 

alegou ter ouvido de Matheus Pereira que este havia ganhado uma bolsa com uma relíquia 

sagrada de uma moça branca chamada Mariana: “Disse que Mariana Pereira, solteira, filha de 

Luis Pereira [...] tirara da boca ou lhe dera por relíquia a partícula consagrada que lhe tinha 

sido achada”. (ANTT, Inq. de Lisboa, proc, n.° 1134, fl.17). Mariana, também moradora do 

Sítio do Riachão, era filha de Luis Pereira Porto, cunhado de Francisco Arão (dono do escravo 

Matheus). Ao que parece, Mariana confeccionou a bolsa e deu-a de presente para Matheus. A 

menção que se faz aqui a este fato revela claramente que o poder da bolsa de mandinga não 

era conhecido apenas entre os negros, tendo se difundido também entre a população branca. 

Sobre as bolsas de mandinga (MELLO e SOUZA 2009, p. 279) diz que: “Foram elas 

as mais consistentes das manifestações de tensão por meio das práticas mágicas e feitiçaria. 

Foi ainda a forma mais tipicamente colonial de feitiçaria no Brasil”. Para a autora, o fato das 

bolsas de mandinga terem sido utilizadas por diversas camadas sociais, embora em sua 

maioria por escravos, era um dos fatores responsáveis pelo seu sucesso na colônia. Outro 

motivo para a sua popularidade se deu pelo fato do amuleto reunir elementos culturais de 

diferentes culturas (européia, africana e indígena), e a combinação de tais hábitos culturais 

tornava as bolsas de mandinga tipicamente sincrética. Talvez este último motivo tenha sido o 

que mais contribuiu para o sucesso deste amuleto – a mistura de elementos de diversas 

culturas tornava as bolsas de mandinga mais fortes e poderosas aos olhos dos seus usuários. 

Para a Inquisição, os referidos patuás eram sinônimos de feitiçaria e pacto demoníaco 

pelo poder e significado mágico que representavam para seus usuários, assim como, pelo 

conteúdo que carregavam em seu interior. Compostas por elementos da Igreja Católica, cujos 

mais comuns eram orações, pedra d’ara, hóstias consagradas e sanguinhos. As orações tinham 
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o caráter de pedido, pois o desejo dos mandingueiros eram também expressos a partir das 

orações, as quais, na maioria das vezes eram direcionadas para um ser supremo com poderes 

celestiais ou diabólicos.  

No interior das bolsas poder-se-ia encontrar orações para diversos santos, tais como, 

São Jorge, São Marcos, São Cipriano e até mesmo orações direcionadas para relíquias 

consagradas como no caso da pedra d’ara (altar móvel de mármore, onde eram celebradas as 

missas) a fim de buscar proteção contra inimigos e outros perigos. Embora as orações tenham 

representado um dos elementos mais comuns dentre os ingredientes das bolsinhas, não 

representou ela um conteúdo obrigatório.  

Cada elemento contido nas bolsas tinha um significado consagrado, era sinônimo de 

poder e proteção. Mello e Souza (2009) aborda a função da pedra d’ara e do sanguinho nas 

bolsas. A pedra d’ara era o local sagrado onde acontecia a consagração do corpo e sangue de 

Cristo, representada nas missas pela hóstia e pelo vinho que eram consagrados sobre a pedra 

d’ara. O desejo de ter um pedacinho do local que consagrou o corpo e o sangue de Cristo 

representava uma maior proteção.  

O sanguinho se refere ao pedaço de pano com o qual é enxugado o cálice de vinho nas 

missas, esse ritual ainda se faz presente nas missas, assim, o sanguinho, enquanto um dos 

componentes das bolsas de mandinga, simbolizava o pano sagrado com resquício do sangue 

de Cristo, tornando-se tão necessário e poderoso para afastar os perigos e males. Quanto a 

hóstia consagrada, representação do corpo de Cristo na eucaristia, tinha a função de fechar o 

corpo do indivíduo que a usasse, ou seja, o proteger de perigos e males. Nessa perspectiva, 

Mello e Souza (2009), aborda o exemplo de um mandingueiro que utilizava uma bolsa 

contendo um pedaço de hóstia consagrada, sanguinho e outros ingredientes para ter o corpo 

fechado.  

Sabe-se que um outro habitante do Recife, morador na rua da Água Verde, usava 

bolsa, desta vez pata ter o corpo fechado [...] João de Siqueira Varejão Castelo 

Branco, o denunciado, “dissera que nada de ferro lhe entrava, e mostrou-lhe uma 

grande bolsa que trazia no pescoço [...] o licenciado duvidou [...] João Siqueira 

pendurou a bolsa no próprio pescoço, colocou a espada sobre uma estande do 

licenciado, pondo a ponta no peito esquerdo, com fúria e ira se meteu pela espada 

que a envergou. (ANTT, Inquisição de Lisboa, n.1377 apud MELLO e SOUZA 

(2009, p. 283). 

Tais elementos compunham um conjunto de relíquias sagradas ao catolicismo que, 

quando associados a outros ingredientes não católicos, representaram componentes 

característicos das bolsas de mandinga no Brasil colonial. Além dos objetos  católicos, nas 

bolsas ainda poderia conter outros artefatos peculiares de acordo com o objetivo de proteção a 
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ser alcançado pelo portador. Como o chumbo, que poderia proteger contra arma de fogo, e as 

ervas que tinham um significado de proteção espiritual. As principais solicitações das bolsas 

de mandingas eram para ser valentes, proteger de inimigos, trovões, faca, ferro, arma de fogo 

e outras coisas mais.  

Umas das testemunhas do processo de José Martins, Amorim da Cruz Ferreira, 

apontou em seu depoimento que nas bolsas pertencentes a José Martins, foram encontrados 

“escritos com palavras horrorosas” (orações). As quais foram anexadas ao seu processo. Uma 

das orações contida na bolsa de José Martins era direcionada à pedra d’ara, e a outra continha 

o Credo escrito ao contrário.  

Para ter maior poder de proteção e eficácia, as bolsas eram colocadas sob a pedra 

d’ara, que ficava em baixo da toalha do altar, para serem consagradas durante a missa. Assim, 

acreditavam os mandingueiros que as bolsinhas estariam completamente consagradas “por 

dentro e por fora”, através da bênção do padre. Cabe destacar que não seria José Martins um 

pioneiro nessa prática para a consagração das bolsas, pois se tratava de uma tradição praticada 

por diversos mandingueiros. Nesse sentido, (MELLO e SOUZA 2009, p.288) traz o exemplo 

de Manoel da Piedade, morador da Bahia, posteriormente Pernambuco acusado de feitiçaria 

por comercializar ingredientes de bolsas de mandinga. O réu alegou que “[...] um dos 

ingredientes era certa oração que, para ter efeito, deveria ser colocada sob a pedra d’ara e, 

sobre ela celebrada três missas [...]”. 

José Martins declarou que usava a bolsa para ser valente e jamais ser ferido com ferro 

nem com arma de fogo, Matheus Pereira alegou trazer a bolsa para ser protegido de trovões, 

inimigos e perigos. Vale pontuar que não era a presença dos elementos consagrados que 

expressavam o objetivo a ser alcançado pela bolsa, pois este na maioria dos casos era 

evidenciado pelas orações que poderiam expressar o desejo a ser alcançado e ainda invocar 

santos, demônios e ou deuses para os quais direcionavam a proteção e/ou pedidos. Sobre isso, 

José Pedro Paiva (1992) destaca alguns exemplos de amuletos e conteúdos a partir de 

denuncias feitas a respeito de feiticeiros da diocese de Coimbra. O autor apresenta uma lista 

com nomes de algumas pessoas acusadas de feitiçaria ligadas aos amuletos protetores 

evidenciando o conteúdo e a proteção que cada um representava.  

No caso de Cecília, moradora na freguesia de Angeja, o amuleto era composto por um 

“solimão, rosalgar macho e fêmea, incenso, azougue e outras ervas não descriminadas”, 

(PAIVA 1992, p.124). No caso do amuleto possuído por Cecília, cuja finalidade não foi 

evidenciada em seu processo, é possível inferir que existia uma busca de proteção ligada a 

doenças, pois a presença de ervas e incenso poderia estar associada a algum tipo de doença 
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vinculada a paz espiritual ou a doença carnal. O segundo elemento (incenso) possui um maior 

valor no que se refere à cura espiritual, poderia Cecília ainda estar buscando proteção contra o 

mau de algum espírito. 

 O segundo caso narrado por (PAIVA 1992, p.125) traz a história de José de Oliveira, 

que, para não ser ferido, possuía uma bolsa com osso de cabeça de sapo juntamente com uma 

oração aclamando socorro e proteção: “justo juis valeme, justo juiz socorreme assim como 

vos quebrastes as portas infernais, assim quebranteis os corações de todos os meus inimigos” 

[...]. Conforme salientado anteriormente, as orações também faziam parte dos conteúdos das 

bolsas, não com obrigatoriedade, mas seus escritos eram capazes de expressar mais 

nitidamente a função protetora do amuleto. No que se refere à oração encontrada na bolsa de 

José Martins esta era direcionada a pedra d’ara. Segue-a: 

Digo eu Antonio que o mar me dê as suas frotas, Jesus Cristo o seu poder, ó minha 

pedra d’ara que no mar o fostys criada, em terra achada, em Roma confirmada, 

peço-vos e Rogo-vos pelas sety donzelas, e para sety comadres, e para sety casadas, 

e para os sety religiosos, e para os sety bispos, e para os sete arcebispos, sumos 

pontifícios não podem celebrar missa sem ty, peço-te e rogo-te pelos sety 

enforcados, pelos sety arrastados e por sety mortos a ferro frio de valente que é 

barrabas, é satanas, é califas, é lúcifer que é meu rei, meu duque, principe das 

minhas batalhas, vencedor do exercito, estes todos se achem no meu favor, a socorro 

dos meus intentos e a mim me tragam em ventos como soldado de campanha. 

(ANTT, Inq. de Lisboa, proc. n.° 508, fl.12). 

 

Como se pode observar, a oração direcionada à pedra d’ara, tem como desígnio a 

proteção contra inimigos e para o seu portador ser valente, como informou o próprio réu no 

processo. Assim, ao mesmo tempo em que José Martins pede proteção para si, aclama em 

favor daqueles que invoca, que eram “[...] os sety enforcados, os sety arrastados e os sety 

mortos a ferro frio de valente, que é barrabs, é califas é lucifer é meu rei [...]”. (ANTT, Inq. de 

Lisboa, proc. n.° 508, fl.12) 

Percebe-se que o número sete ganha ênfase na oração, na medida em que é 

mencionado por várias vezes. A presença de tal número pode ser explicada por ser ele para a 

bíblia considerado o número da perfeição. Teria Deus feito tudo em Seis dias e descansado no 

sétimo, “O número sete é perfeito e exclusivo, no universo. Nele, temos a soma da Terra (4) 

com o número da Trindade Santa (3)” 
1
. Ao fazer alusão na oração ao número da perfeição, o 

mandingueiro também pretendia alcançar com perfeição a graça desejada. Pode-se ainda 

perceber uma antítese na oração, na medida em que nesta é evocado tanto o nome de Deus 

quanto o nome do demônio. A vontade de alcançar a proteção e o poder é tão necessária que o 
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réu expressa um apelo de proteção para ambas as forças, tanto do bem quanto do mal, a fim 

de alcançar a proteção e o poder desejado. 

Conforme apontado anteriormente, as bolsas de mandinga foram ganhando um caráter 

peculiar diante das necessidades do portador. A oração acima revela um exemplo de oração 

com finalidade de proteção e valentia. Não se tem a informação de quem teria escrito a oração 

contida na bolsa de José Martins, nem mesmo sabemos se ele foi alfabetizado ou não, pois 

estas informações não constam em seu processo. Muitos escravos que não sabiam ler, nem 

escrever solicitavam ou pagavam a pessoas letradas para escreverem as orações.  

Todavia, a oração acima mencionada não foi apenas utilizada por José Martins no 

universo da mandinga. Mello e Souza (2009) também cita o caso de uma mulher, Antonia 

Maria, moradora da região de Pernambuco, surpreendida com um amuleto que continha a 

mesma oração presente na bolsa de José, contudo a oração expressava desígnio diferente, pois 

a graça desejada era conseguir êxito na venda de tecidos. Segue a oração: 

Pedra de Ara que no Mar foste achada, na terra consagrada, assim, como os bispos e 

arcebispos, frades e clérigos não podemos dizer missa sem ti, assim toda aquela 

criatura que em mim tocar , sem mim não possa estar  e me dêem quanto tiverem, e 

contem quanto souberem , e toda minha fazenda queiram comprar, e ninguém aonde 

estiver possa vender, nem comprar. (ANNTT, Inquisição de Lisboa, n.1377, Apud, 

MELO e SOUZA, p.283)  

Diante da comparação entre as duas orações é possível notar que, embora inicialmente 

escritas de maneiras idênticas, eram adaptadas conforme a necessidade do portador. A 

primeira era para ser valente e a segunda para a conquista de bens materiais – o sucesso na 

venda de tecidos. A outra oração presente na bolsa de José Martins era o credo escrito ao 

contrário, além disso, também continha pedaços de hóstia consagrada e pedra de círio pascal. 

A diferença entre as duas bolsas era o conteúdo das orações e o material com o qual foram 

produzidas, uma de couro e a outra de tecido vermelho. Segue a segunda oração:   

Eterna vida hé que, da carne a ressurreisão, dos pecados a remissão, dos santos da 

comunicação, cathólica igreja da santa, santos espírito creio, e os mortos aos vivos 

alegrar vir a declarar de vinda sua esperando estavam já que poderes dos santos as 

almas o terceiro dia e ressuscitou, internos do saiu sepultado morto crucificado foy 

Pilatos de pontos poder no seu padeceu virgem Maria nasceu santo do Espirito para 

pelo concebido foy o qual senhor nosso filho seu só um  Cristo Jesus  creio e da terra 

dos seos criador poderosos todo o poder  em Deos creio. (ANTT, Inq. de Lisboa, 

proc. n.° 508, fl.11).                
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Como se pode observar, a referida oração não expressa um pedido de proteção, força 

ou poder como expressa a oração anterior. Mas qual objetivo teriam aqueles que utilizavam 

orações de forma contrária? Sobre isso Mello e Souza (2009) diz que: 

“a tendência de inverter os ritos da igreja constituía um dos traços ligados a 

intervenção do diabo na vida humana; manifestava-se não apenas no sabá – missas 

às avessas - mas também nos sortilégios que tiravam partidos dos ritos e que até 

padres chagavam a utilizar. (MELLO E SOUZA, 2009, P.285) 

 

Segundo o réu, no momento em que embarcou no navio a caminho do cárcere 

inquisitorial, aparecera-lhe o demônio em figura de mestiço. José Martins descreveu o 

demônio como sendo ele: “bastantemente gordo da cintura para cima, cabeça grande muito 

cabeludo e uma boca da largura de um palmo, e da cintura para baixo muito delgado porque 

tinha as pernas muito finas, e na mesma forma as mais feições de homem” (ANTT. Inq de 

Lisboa, Proc.nº508, fl.78). Se os inquisidores queriam de fato saber se José Martins possuía 

pacto com o demônio era esta a prova? Embora o réu negasse o fato inicialmente, acabou por 

confessar seu envolvimento com o demônio no exame datado de trinta de junho de 1755.  

 

O sincretismo e a demonologia das bolsas de mandinga  

A diversidade cultural dos escravizados trazidos de diferentes regiões da África teve 

uma grande contribuição para que a cultura africana fosse reinventada no Brasil colonial, pois 

tal diversidade permitiu aos africanos incorporar diferentes elementos das mais diversificadas 

culturas. Destarte, a recriação desta nova cultura atlântica se dava também através das bolsas 

de mandinga, estas sinônimo de heterogeneidade cultural e sincretismo religioso. Os escravos, 

em sua grande maioria, aceitavam o catolicismo como uma forma de sobreviver ao regime 

escravocrata. Para o clero e a elite colonial, as religiões de matrizes africanas eram sinônimas 

de feitiçaria e demonologia, tais práticas deveriam ser duramente combatidas através da 

Inquisição. Muitos negros ainda incorporavam elementos e crenças religiosas de sua cultura 

local ao catolicismo, sendo as bolsas de mandinga um exemplo disso. 

As bolsas de mandinga eram ainda um típico exemplo da incorporação de elementos 

do catolicismo com a religiosidade africana. Porém, para a Inquisição este amuleto 

representava muito mais que uma crença religiosa, representava a personificação do demônio. 

O sincretismo era uma das faces do inferno. Para (MELLO E SOUZA, 2009, p, 278): 

“Crenças africanas e indígenas viam-se constantemente demonizadas pelo saber erudito, 

incapaz de dar conta da afeição cada vez mais multifacetada da religiosidade colonial” 



 

 

71 CAHistória                     Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°04.               ISSN:2179-3840 

Destaca-se aqui um exemplo de apropriação sincrética na África, abordado por Santos (2008), 

em sua tese de doutoramento. A autora menciona um exemplo de um negro chamado Gaspar, 

que era cristão e também mulçumano e praticava os costumes desta religião, pois era sobrinho 

e herdeiro político do Sandeguil. Nas palavras da autora:  

Ele combinava sincreticamente os símbolos religiosos dos mulçumanos devido a sua 

situação de intermediário: dizia que levava escondido por baixo do camisão um 

rosário de Nossa Senhora para quem rezava porque queria morrer cristão. No 

entanto o Islã e as regras locais falavam mais alto. (SANTOS, 2008, p.201). 

O uso das roupas mulçumanas, assim como a inserção na religião, tornavam-se 

necessários, mesmo que aparentemente, pois se tratava de obedecer aos costumes locais. 

Todavia, a religião a qual Gaspar pertencia era o catolicismo. Nessa perspectiva, os negros 

africanos escravizados combinavam sincreticamente elementos da cultura religiosa católica e 

africana. De modo que, a partir das bolsas de mandinga, “o catolicismo se tornou um dos 

lugares privilegiados para a recriação das práticas mágicas africanas” (SANTOS, 2008, p.21), 

práticas estas que aos olhos da Inquisição eram diabólicas, portanto deveriam ser combatidas 

pela Igreja. 

O Brasil colonial foi constituído a partir do imaginário europeu, sendo classificado 

como uma terra demoníaca repleta de pecados e ausência de religião. A figura dos indígenas 

sem roupas, o politeísmo presente na cultura indígena expressavam fortemente a demonização 

da colônia. Com a vinda dos africanos, a demonização do Brasil não poderia mais ser 

explicada através dos indígenas visto que, a partir dos africanos, o demônio se manifestava 

com maior nitidez. Pois, não mais se tratava se índios sem religião, indecentes e ingênuos, 

mas de negros feiticeiros, invocadores de demônios, que exerciam práticas típicas de seus 

países que iriam contra a santa fé católica. Portanto, representavam um perigo para a 

sociedade clerical. 

O regimento do Santo Oficio de 1640 tinha um livro especial para tratar das penas 

aplicadas àqueles que usassem de feitiçaria, tais crimes eram tratados no título XIV do livro 

III, “Dos feiticeiros, sortilégios, adivinhadores, e dos que invocam o demônio, e tem com ele 

ou usam de arte da astrologia judiciária”. (Regimento do Santo Ofício dos Reinos de Portugal 

[1640]. Quanto à penalidade aplicada aos acusados de feitiçaria, o confisco de bens era uma 

delas e, se o réu negasse o delito e este fosse comprovado, seria excomungado pela Igreja e 

levado ao auto de fé com corocha na cabeça com rótulo de feiticeiro. Em caso do réu 

confessar-se culpado, reconhecendo suas culpas e pedindo perdão, era degredado e poderia 

ser açoitado, contudo, seria novamente aceito no seio da Igreja.  
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Por ter reconhecido suas culpas, José Martins teve como sentença o degredo e açoites, 

e foi novamente aceito no seio da Igreja.  

O processo de José Martins, se findou com a sentença do réu, não deixando outras 

informações acerca do cumprimento da pena ou destino do condenado após “o bater do 

martelo sentencial”. Certamente José Martins não mais saiu dos limites da Igreja e se saiu 

jamais foi descoberto, pois não existe outro processo contra ele ou qualquer outro dos três 

mandingueiros envolvidos com ele na trama das bolsas de mandinga. Não se localizou 

indícios ou qualquer informação sobre o destino do réu após a sentença, apenas a certeza de 

que a bolsa de mandinga não foi capaz de livrar José Martins dos perigos de cair nas malhas 

da Inquisição portuguesa. 

                                                
1
 Disponível em : 

≤http://www.montesiao.pro.br/estudos/teologicos/significado_numeros.html≥.Acessado em 

29 de junho de 2012 as 22:37min. 
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ARQUIVO NACIONAL DA TORRE DO TOMBO, Inquisição de Lisboa, processo nº 508. 
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Entrevista Alexandre Fortes 

Caderno Acadêmico de História: Professor Alexandre Fortes, que se disponibilizou 

aqui em realizar uma entrevista para o Caderno Acadêmico de História, nós gostaríamos de 

agradecer em nome da revista.  

O professor Alexandre Fortes tem formação na sua graduação pela UNISINOS, no Rio 

Grande do Sul, mestrado e doutorado na UNICAMP e três pós-doutorados. 

 Profº Drº Alexandre Fortes: É, o da USP com bolsa do projeto temático da FAPESP, 

o da UFRJ com bolsa de pesquisador da FAPERJ e o dos Estados Unidos, que é mais recente 

agora, com bolsa da pós-doc da CAPES. 

CAHistória: Fortes é um dos professores mais antigos do Instituto Multidisciplinar o 

que, entre outros fatores, nos motivou a esta entrevista e também porque agora assumiu o 

cargo de diretor do Instituto Multidisciplinar que o um campus na cidade de Nova Iguaçu da 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Vamos comentar alguns tópicos das suas 

atividades acadêmicas, começando com os seus trabalhos sobre a obra do pesquisador inglês 

Edward P. Thompson, alguns deles em parcerias com professores como Antonio Luigi Negro, 

Paulo Fontes... Como foi o inicio dessa sua opção teórica “thompsoniana”? Como foi essa sua 

aproximação com essa temática dos Mundos do Trabalho, que se relaciona também com a 

trajetória do GT Mundos do Trabalho da ANPUH? 

Alexandre Fortes: Obrigado Allofs, ótima pergunta. Assim como aconteceu com alguns dos 

meus colegas desta geração, como estes que você mencionou: o Gino (Antonio Luigi Negro), 

o Paulo Fontes, o Hélio da Costa, o Fernando Teixeira da Silva, nós todos nos tornamos 

colegas de pós-graduação na UNICAMP. Eu e o Gino somos da mesma turma. Fizemos a 

mesma seleção do mestrado durante as eleições presidências de 1989 e entramos no curso em 

1990, depois permanecemos no doutorado na UNICAMP. E logo em seguida conhecemos o 

Hélio e o Fernando, que já eram mestrandos, na época, na UNICAMP já há mais tempo (o 

Hélio é mais antigo, na verdade). Na época os mestrados eram mais longos também. O Paulo 

entrou no ano seguinte, a gente até discutiu o projeto dele. E o que aconteceu de fato é que 

esse encontro não era casual. Nós todos tínhamos um perfil em comum, porque em maior ou 

menor medida, tínhamos trabalhado em assessoria de movimento sindical durante o período 

de expansão do novo sindicalismo, no início e meados dos anos 1980, no meu caso a partir de 

1985. Eu já tinha interesse e envolvimento com o movimento secundarista desde 1980, tive 
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uma rápida passagem pelo centro acadêmico de História da UNISINOS, mas o que me 

motivou mais mesmo, em termos de militância, neste período de 1985 a 1986, foi o trabalho 

de apoio a oposições sindicais, um trabalho de formação política junto ao movimento operário 

que estava começando no processo de implantação da CUT no Rio Grande do Sul. Eu fiquei 

nesse trabalho por cinco anos, de 1985 a 1989, inicialmente voluntário e depois 

profissionalizado em uma entidade chamada CAMP (Centro de Assessoria Multiprofissional), 

que era um centro de educação popular, tornou-se uma ONG - embora esse termo não fosse 

usado na época -, mas hoje em dia é uma ONG que ainda existe. Eu, assessorei vários grupos 

de oposição sindical, depois sindicatos no Rio Grande do Sul, assessorei a CUT estadual, a 

secretaria de formação da CUT Regional do Vale do Rio dos Sinos. Eu era muito novo, 

inclusive, comecei nisso com 19 anos, então eu com 24 anos tinha cinco anos de experiência 

de assessoria sindical. É uma coisa muito específica daquele momento, a gente foi junto um 

pouco com a onda que estava tomando conta do país. E a UNICAMP, ela era a grande 

“Meca” de estudos de História do movimento operário no Brasil. Inclusive, várias pessoas que 

posteriormente foram fazer outros tipos de pesquisa, outros tipos de trabalho, como a Amnéris 

Maroni que depois vai estudar Filosofia, mas tinha estudos importantes sobre as greves do 

ABC; o Kazumi Munakata, que hoje em dia é professor da área de Ensino de História na PUC 

de São Paulo; o Edgar de Decca que acabou virando professor mais da área de teoria e 

também envolvido com as questões administrativas da UNICAMP. Enfim, há várias pessoas 

que se afastaram posteriormente do que a gente chama hoje de História do Trabalho, mas que 

na época tinham feito trabalhos importantes na UNICAMP sobre essa temática. Além, é claro, 

daqueles que eram as nossas referências maiores: o Michael Hall, que se tornou o orientador 

de todos nós, desse grupo de cinco que já mencionei né? E o Marco Aurélio Garcia, que ainda 

estava lá como professor e que era uma pessoa de uma influência muito grande nos debates da 

esquerda nesse período, com um perfil mais autodidata, mas com uma formação muito erudita 

de conhecimento da esquerda, do movimento operário. Depois ele foi se envolvendo cada vez 

mais com cargos executivos nas funções do PT, foi secretário de cultura de Campinas na 

época, depois foi secretário de relações internacionais do PT, foi secretário de cultura de São 

Paulo e desde que o Lula foi eleito e até hoje com a Dilma ele é assessor de Relações 

Internacionais da Presidência da República. Foi neste período que justamente estávamos 

entrando que ele estava começando a se afastar um pouco mais do trabalho de professor, mas  

a nossa turma foi uma turma que ela ainda praticamente co-orientou os trabalhos, eu mesmo 

discutia muito os meus projetos de mestrado e de doutorado com ele. Até porque o Michael, 
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de fato era uma pessoa que pesquisava e se interessava mais pelo período anterior a 1930, o 

Marco Aurélio já tinha um conhecimento maior sobre a história do Partido Comunista, já 

tinha um domínio maior do pós-30. Mas o Marco Aurélio não tinha titulação, ele era 

reconhecido aqui no Brasil. Ele era de uma geração anterior, de ex-exilados e perseguidos 

políticos que tinham sido incorporados pela UNICAMP nos anos 1970 pelo seu “notório 

saber”. Então mesmo no período que, de fato o Marco Aurélio estava nos orientando, alguns 

de nós mais e outros menos, quem assinava os papeis era o Michael, porque eles trabalhavam 

muito juntos. Essa atração que a UNICAMP exercia sobre quem trabalhava com esse tipo de 

coisa, tinha a ver com o fato de ter uma linha de pesquisa muito forte. O Claúdio Batalha, na 

época era um professor jovem, eu acho que o Cláudio em 1990 era professor há dois ou três 

anos, era uma coisa muito recente, e que completou um pouco esse núcleo que trabalhava com 

movimento operário no período na UNICAMP. E atraía gente do país inteiro, porque essa 

linha de pesquisa ainda não era muito comum nos outros programas de pós-graduação, havia 

poucos programas de pós-graduação em história ainda, justamente na década de 1990 é que 

começou uma expansão grande. Quando a gente entrou eram poucos os programas que tinham 

uma pessoa que trabalhava com isso, como ocorria no Rio Grande do Sul com a Silvia 

Petersen. Em uma ou outra universidade você tinha pessoas, alguns ainda começando, outros 

já um pouco mais estabelecidos, mas não era uma coisa ampla como se tornou 

posteriormente. A UNICAMP atraía muito também pelo fato de que já tinha o Arquivo 

Edgard Leuenroth, não com toda a estrutura, com todo acervo que ele possui hoje, mas já era 

o arquivo mais importante de História Social ligado a universidade e com foco nos 

movimentos sociais até então existentes no país, por vários motivos. Pra mim tinha um 

atrativo também, era até quase que uma necessidade minha ir para UNICAMP para sair do 

meu contexto de atuação no Rio Grande do Sul, porque eu tinha um nível de vinculação de 

ativismo no movimento operário lá, um tipo de relação muito intensa, muito próxima e eu 

tinha clareza que se eu não saísse de lá eu não conseguiria me concentrar em fazer pós-

graduação que é o que eu queria mesmo fazer. Aí eu então já tinha ouvido falar um pouco do 

Thompson e tal, mas não era o tipo de leitura que nós fizéssemos na época da graduação. Na 

Unisinos eu tive uma boa graduação, a gente tinha que ler muito sobre História do Brasil, os  

textos eram muito bons, a gente lia os clássicos, era uma universidade bastante séria. Em 

termos de referências teóricas e tal, havia outros autores considerados inovadores que já 

estavam circulando por lá. A gente lia Foucault por exemplo, que foi autor muito lido no 

período, né? Mas o Thompson eu conheci já quando estava na passagem da graduação para a 
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pós-graduação, até porque os livros foram publicado em 1987 e começaram a circular um 

pouco gradualmente. Então, justamente na época de fazer a seleção para UNICAMP, eu li A 

Formação da Classe Operária Inglesa, eu li o Mundos do Trabalho, do Hobsbawm, que saiu 

aqui na mesma época, embora os outros trabalhos anteriores do Hobsbawm já circulassem 

antes. Bom, tudo isso vinculado a um tipo de debate teórico, político que estava ocorrendo no 

período, essa valorização também aqui no Brasil da chamada autonomia operária. Muito 

vinculado ao novo sindicalismo, às greves que começavam a descer em outras partes do país, 

nós, todo esse grupo, líamos autores como Cornelius Castoriadis... Até porque o próprio 

Marco Aurélio – o Michael, não tão  intensamente –, mas a Marilena Chauí  –  com quem o 

Michael é casado, o que eu descobri depois  –  era também expoente junto com o Éder Sader 

que faleceu logo em seguida, com a Maria Célia Paoli e outros, de um grupo político e 

intelectual dentro do PT que era justamente identificado como um grupo “autonomista”. Era 

um grupo vinculado na França ao Castoriadis, ao Claude Lefort e eles também tinham relação 

com outras figuras que tinham essas influências, que vinha muito ao Brasil nessa época, coo o 

Félix Guatarri, que por sua vez escrevia muito com o Deleuze.  Então havia toda uma rede de 

renovação do pensamento que era considerado um tipo de “marxismo heterodoxo”, era uma 

coisa que tava no campo da esquerda, mas não se encaixava nas linhas políticas tradicionais: 

marxismo, leninismo, trotskismo; nem com o alinhamento com a União Soviética ou com 

outros movimentos políticos internacionais mais dogmáticos. Então a gente leu muito 

Thompson junto com o próprio Castoriadis. Inclusive, há trabalhos em que o Thompson 

homenageia o Castoriadis, o Castoriadis homenageia o Thompson, etc. E a nossa leitura tinha 

muito a ver com essa coisa de valorizar a “experiência de classe”, que por sua vez tinha muito 

a ver com um tipo de prática que a gente tinha em termos de educação popular. De outro lado, 

a gente tinha a referência muito grande do Paulo Freire, do campo da educação popular em 

termos de metodologia, de concepção e tal, também do grande teor de valorização do saber 

popular, das experiências dos trabalhadores... E as pessoas que optavam mais por esse tipo de 

trabalho de educação popular e assessoria, em geral, tinha uma resistência grande à atuação 

dos grupos leninistas organizados de esquerda, que eram grupos que estavam mais 

interessados em dirigir os movimentos trabalhadores do que apoiar os trabalhadores. A gente 

se colocava muito na posição de fazer um trabalho educacional, cultural voltado a apoiar,  

reconhecendo que a grande novidade histórica que o Brasil estava vivendo naquele período 

era o surgimento de movimentos em que os próprios trabalhadores organizados tomavam a 

frente da luta política. E quem lê A Formação da Classe Operária Inglesa, já no prefácio do 
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livro vê uma sintonia do Thompson muito grande com este tipo de perspectiva. A partir daí, a 

leitura do Thompson revelava a possibilidade de estudar a História do Trabalho com uma 

riqueza muito maior, quer dizer incluindo nisso questões culturais, a questão religiosa, a 

questão do lazer, do uso de fontes muito diversificadas, depoimentos dos operários, ao mesmo 

tempo em que usava coisas que eram mais tradicionais, como imprensa operária, estatística, 

documentos oficiais. Ele também abre um leque de possibilidades muito grande para que o 

estudo do movimento operário. É interessante que justamente nessa época gradualmente se 

comece a falar mais em “história do trabalho” do que em “história do movimento operário”, 

que dizer, a história do movimento operário passa a ser vista como parte de algo mais amplo, 

e isso também tinha haver com uma outra coisa. Um outro fenômeno na UNICAMP, é que era 

um lugar importante na tentativa de superar a divisão entre estudo de trabalho escravo e 

trabalho livre, ter uma maior integração. Em 1988 tinha acontecido o centenário da abolição e 

houve um grande seminário internacional na UNICAMP onde um dos convidados foi o 

Christopher Hill. O Christopher Hill nesse evento fez uma provocação: “Por que vocês tem 

duas linhas de pesquisa aqui para estudar trabalhadores, uma até a abolição e outra sobre 

trabalhadores livres?” Isso de fato, não faz sentido em uma concepção mais ampla sobre a 

história do trabalho. Esse debate aparecia em vários autores, inclusive muitos vinculados a 

UNICAMP, um que faleceu até meio cedo, o Peter Eisenberg. Eram três grandes historiadores 

americanos que se radicaram lá na UNICAMP: o Michael (Hall) que era nosso orientador, 

Bob Slenes (Robert Slenes), que pesquisava escravidão e o Peter. Peter era justamente um 

pesquisador que trabalhava com a questão da economia cafeeira e que escreveu alguns textos 

importantes já no fim dos anos de 1970 e começo dos anos de 1980 questionando esta 

separação do estudo de trabalho escravo e trabalho livre. Isso era uma coisa que a gente 

debatia muito, mas que na prática levou um tempo maior pra começar a ser superado, porque 

são campos muito especializados.  Na verdade, mesmo quem estuda movimento operário no 

pós-30, quando vai estudar e discutir os temas da Primeira República, muitas vezes tem 

dificuldade para se situar, que tenha um domínio, que vai adquirindo sobre a especificidade de 

cada momento histórico... O nível de especialização tende a fragmentar um pouco o 

conhecimento. E aí que cada grupo que trabalha um período, um tipo de recorte, acaba tendo a 

facilidade para discutir com seus próprios membros e um pouco mais de dificuldade para 

trabalhar com os outros, muitas vezes vão se criando certos preconceitos em relação aos 

outros grupos.  



 

 

78 CAHistória                     Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°04.               ISSN:2179-3840 

 Pra nós, foi uma felicidade grande formar esse grupo de cinco, que a gente chamava 

de brincadeira de Central Única dos Historiadores, como é conhecido até hoje (em geral 

apenas pela sigla). Nós ficamos muito amigos. A gente conseguia trabalhar muito, produzia 

muito, numa convivência muito agradável. Ficávamos até tarde bebendo, batendo papo, 

depois sentávamos para discutir textos. 

CAHistória: Só para recapitular os cinco: você, o Paulo Fontes, Antonio Luigi Negro, 

Helio da Costa e Fernando? 

Fortes: Sim. O Fernando (Fernando Teixeira da Silva) hoje é professor da 

UNICAMP. O Gino (Antonio Luigi Negro) é da Federal da Bahia. O Paulinho (Paulo Fontes) 

na CPDOC-FGV, e eu na Rural. O Hélio foi o único que ficou trabalhando mais diretamente 

com a CUT mesmo até hoje. Ele trabalhou com a escola de formação da CUT nacional e 

atualmente trabalha no Observatório Social, também ligado a CUT.  

Então, vários de nós já tínhamos essa experiência anterior de trabalho com o 

movimento operário. O Hélio e o Paulo já trabalhavam no Instituto Cajamar, na época em que 

eu os conheci, que era um dos centros de formação nacional ligado ao PT, à CUT, ao 

movimento popular, e ficava lá perto de Jundiaí, São Paulo. É meio caminho entre Campinas 

e São Paulo. E eu acabei indo trabalhar lá também, durante o mestrado, por 5 anos.  

CAHistória: Não adiantou fugir de Porto Alegre então? 

 

Fortes: Não, não adiantou. A minha história, na verdade, acabou tendo muito esses 

ciclos de ficar um período um pouco mais concentrado na área acadêmica e depois em 

funções de assessoria, de educação popular, de militância.  

Em geral assumi cargos de gestão, inclusive, por isso que agora assumir a direção do 

IM não é novidade, é mais um momento dentro dessa trajetória, até pela experiência que eu 

fui acumulando. No Cajamar, por exemplo, eu fui coordenador de equipe, fui diretor de 

projetos... Na época a gente tinha uma equipe muito grande de educadores, então assumi 

equipes também, e adquiri no Cajamar, por necessidade, um tipo de formação paralela, na 

área de planejamento estratégico e avaliação de projetos. Então, quando estava fazendo 

mestrado e doutorado na Unicamp, comecei a trabalhar nessa área também, que me levou a 

outras experiências depois, como assessoria que eu dei para a reitoria da Federal de São 
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Carlos, que eu iniciei em 1996, interrompi quando eu fui para os EUA pela primeira vez 

(julho de 1997 a julho de 1998) e depois que voltei eu retomei e fiquei nessa função até 2001. 

 Agora, voltando ao Thompson, foi isso, uma referência grande para nós. A gente lia os 

textos, fazia disciplinas, e além do que a Unicamp nos oferecia com os cursos e com as 

atividades, a gente resolveu fazer estudo sistemático por conta própria. A gente se reunia em 

geral, quinzenalmente, à noite. Discutimos A Formação Classe Operária Inglesa, do início ao 

fim, capítulo por capítulo. Sempre alguém apresentava e os outros debatiam. E outros 

trabalhos que a gente achava importante também.  

Eu e o Gino também nos envolvemos no processo de tradução do Peculiaridades dos 

Ingleses, que era um texto importante do Thompson que só havia em inglês e que o Sergio 

Silva, professor de História Econômica da UNICAMP, incluía no programa de disciplina 

dele. A gente leu e gostou, mas, a gente não tinha noção do que estava fazendo na época. Nem 

nosso inglês era tão bom assim e nem tínhamos noção do trabalho que ia dar. A gente 

começou a traduzir, mas levou muito tempo... Acabou sendo publicado, primeiro como uma 

pequena brochura feita pela gráfica do Instituto de Ciências Humanas da UNICAMP, e depois 

acabou virando a base de um livro que até hoje vem sendo reeditado pela editora da 

UNICAMP.  

Esse processo que aconteceu conosco foi interessante, porque quando eu e o Gino 

entramos na UNICAMP todo mundo dizia que nos éramos os “últimos dos moicanos”, porque 

esse tema estava em crise, e que a gente entrou para “fechar a porta e apagar a luz”.  Em 1991 

nós criamos o grupo, ao longo de 1990 nós fomos nos conhecendo, encontramos o Fernando, 

conhecemos o Helio, Paulinho foi o último, ele nem estava na UNICAMP ainda. Ele tinha 

feito graduação na USP e não entrou imediatamente no mestrado, estava pensando ainda o seu 

projeto. Em março de 1991 a gente estabeleceu o grupo e rapidamente começamos a discutir 

capítulos, projetos e ai resolvemos fazer o estudo de Thompson e de outros autores.  

Mas em 1990, quando e o Gino entramos, logo depois da seleção, tinha essa visão de 

que estava acabando. Com o tempo a gente foi percebendo que vários temas e áreas, várias 

“ondas” tinham subido e descido e que esse tema continuava atraindo, especialmente na 

UNICAMP, um fluxo mais ou menos contínuo, não era muita gente, mas sempre tinha um, 

dois, três entrando para estudar a temática. Ao mesmo tempo pesquisadores da Sociologia 

fazendo pesquisa e inovando nessa área aqui no Rio. Já havia pessoas mais antigas que tinham 
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feito trabalhos de referência, não exatamente na História, mas pesquisas históricas na 

Sociologia, na Antropologia, como José Ricardo Ramalho, José Sergio Leite Lopes, aqui 

também na sociologia, a Elina Pessanha, a Regina Morel e havia várias outras pessoas 

trabalhando em geral com esse referencial do Thompson e de outros autores, mas o Thompson 

era uma influência grande.  

O grupo dos alunos da professora Silvia Petersen do Rio Grande do Sul também 

tinham uma produção grande. Rio Grande do Sul, São Paulo, e Rio apareciam assim como os 

polos mais importantes de uma produção que já vinha com essa História do Trabalho mais 

abrangente e colocando no horizonte essa necessidade de integrar um pouco mais com a 

discussão do trabalho escravo. Na UNICAMP, isso também passava por um diálogo que foi 

se aprofundando ao longo do tempo com Sidney Chalhoub que tinha ido recentemente 

naquela época de Ouro Preto para a UNICAMP, a Silvia Lara fez a mesma trajetória, o Bob 

Slenes que já estava lá. Então havia algum debate, não muito sistemático, eles também 

trabalhando muito com o Thompson e aplicando os estudos sobre o século XVIII como 

referência para repensar a escravidão, o papel de direito, na luta pela liberdade.  

Então isso foi crescendo, houve muitos eventos em que as pessoas se encontravam, 

muitos foram concluindo o mestrado, doutorado, as pessoas foram se espalhando pelo país, 

especialmente na medida em que as pessoas concluíam o doutorado. Havia poucos concursos 

para professor nas federais na época do Fernando Henrique, mas em estados um pouco mais 

distantes, no Ceará, por exemplo, havia alguns concursos. Então alguns colegas foram para o 

Ceará e se juntaram a outros que já faziam pesquisas lá, e fizeram um grupo. Então em 2000 

surgiu um debate: “- Vamos criar um GT dentro da ANPUH”, formalizando uma rede que 

estava surgindo, também com vários contatos internacionais importantes que vinham sendo 

feitos nesse período. A gente também começou a ter experiências no exterior. Eu fiz a Bolsa 

Sandwich em 1997 e 1998 na Duke University. Foi a primeira vez que eu fui pra lá, tendo 

como supervisor o John French, um brasilianista, formado pela Emilia Viotti, em Yale, e que 

tinha acabado de lançar um livro importante sobre os operários do ABC paulista de 1900 a 

1950, que era um período que em geral não tinha sido estudado ainda da formação do 

operariado do ABC. Lá eu conheci o John, que virou meu co-autor e parceiro de vários 

projetos até hoje, conheci o Leon Fink que hoje em dia é o editor da principal revista da 

História do Trabalho nos EUA, Labor, professor em Chicago agora, e várias outras pessoas, 

especialmente os que estudavam História do Trabalho na América Latina.  Há uma rede 
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grande, muitos ex alunos da Emília (Viotti), inclusive. Pessoas como Daniel James, o Jeffrey 

Gould e vários outros. Nós já tínhamos um pouco mais de contato com a Inglaterra, onde a 

influência do Thompson atingiu alguns setores da Sociologia do Trabalho o Huw Beynon, por 

exemplo, foi muito importante nesse processo e estava na Universidade de Manchester nessa 

época a Sheila Rowbotham, uma feminista que se tornou referência nas discussões sobre 

gênero e classe, também estava lá. Eles vinham à UNICAMP por contatos já, em alguma 

medida, do Ricardo Antunes, na medida em era todos da sociologia do trabalho. Mas, 

digamos assim, que no plano teórico tinham até mais afinidades conosco, da História, e muito 

pouco com a abordagem do Ricardo que trabalha mais com Lukács, outro tipo de referência 

teórica. E esses professores de Manchester tinham muita relação aqui no Rio, especialmente 

com José Ricardo Ramalho. Foi por meio desses contatos também que o Paulo acabou 

fazendo a Bolsa Sandwich dele em Manchester, Fernando fez a Bolsa Sandwich em Portugal, 

mas não houve tanto contato posterior com pessoas de lá, até Portugal eles, nesse campo, não 

tinha desenvolvido tanto. No mundo anglo-saxão o impacto do Thompson, do Hobsbawm e 

de outros gerou uma área muito grande de pesquisa sobre isso, na qual a gente começou a se 

inserir.  Além disso, o Michael já tinha contato forte com o Instituto de História Social de 

Amsterdã, dirigido na época pelo professor Marcel van der Linden, que tinha sido uma 

referência para a criação do Arquivo Edgard Leuenroth (AEL), nos anos 1970. Eles já tinham 

tido várias parcerias e tal, depois a coisa ficou uma pouco parada e, no final dos anos 1990 

esse vínculo foi retomado, o Marcel levou o Michael para seminários lá, mas ele mesmo não 

tinha vindo ao Brasil.  

Então, quando nós decidimos criar o GT (Grupo de Trabalho) a gente também já tinha 

alguns contatos. O John vem muito ao Brasil, com frequência. Mas a gente já tinha uma 

diversificação inicial de contatos. Nós criamos três GTs estaduais, que é a regra da ANPUH 

(Associação Nacional de Professores Universitários de História) para reconhecer um GT 

nacional. Então a gente criou no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio, e com isso solicitamos a 

criação e reconhecimento do GT Nacional. E eu sugeri à Beatriz Loner, da Federal de Pelotas, 

que foi a primeira coordenadora nacional do GT, que convidássemos o Marcel para dar uma 

conferência no Simpósio Nacional de História de 2001, como parte do lançamento do GT. Foi 

um esforço muito grande, o Marcel veio, levei-o até São Paulo para conhecer a Fundação 

Perseu Abramo, onde eu trabalhava na época, responsável pelo Centro de Documentação 

Sergio Buarque de Holanda, começamos uma série de parcerias com Amsterdã. E o GT 

cresceu muito, hoje ele é reconhecido como um dos maiores da ANPUH. Eu fui o segundo 
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coordenador nacional. Esses contatos se ampliaram muito. Inclusive, com o apoio dos 

holandeses, do próprio Instituto SEPHIS, dedicado ao apoio da História Social entre os países 

do sul, do chamado Sul Global. A gente começou cada vez mais a ter contato também com 

gente da Índia, da África do Sul. Esses são grandes polos hoje. Países de industrialização 

recente, inclusive o Brasil...  

CAHistória: As chamadas relações Sul-Sul? 

Fortes: Isso, Sul-Sul! Começou a entrar muito na pauta a história global, como 

conceito geral, que o pessoal de Amsterdã trabalha muito, a possibilidade de repensar a 

História do Trabalho a partir do conceito de global labor history, que é pensar a História do 

Trabalho como perspectiva global, indo além da perspectiva de só olhar para dentro das 

formações nacionais. Entender também como processos, fenômenos internacionais e 

transnacionais são importantes na configuração de relações de pactos, definição das formas de 

organização dos trabalhadores. E dentro disso aumenta a ênfase nessa coisa internacional 

mesmo, do “Sul Global”. Aí começaram a ser uma serie de intercâmbios. Eu mesmo nunca fui 

a Índia, não cheguei ainda a ir à África do Sul. Mas o Paulo foi aos dois lugares, foi até mais 

de uma vez, o Henrique Espada, de Santa Catarina, que foi coordenador do GT 

posteriormente, também foi à Índia, à África do Sul. Eu, por conta dessas relações, já 

participei de muitos eventos nos EUA, fiz uma visita técnica em Amsterdã, fui a evento 

importante na Áustria, em Viena, em 2009 que vai sair um livro agora em Junho, fruto desse 

evento, fui ao Canadá... Fora que também, nesse mesmo processo, iniciamos uma articulação 

mais próxima com as pessoas da Argentina, do Uruguai que tem trabalhos muito 

interessantes, enfim, hoje a gente tem um leque desses eventos que a gente vai. Alguns tem 

gente de outras partes do mundo. O que eu fui ao Canadá tinha gente da Irlanda, da Austrália. 

Então a gente tem uma boa rede de contatos e articulação que vai se situar cada vez como 

parte desse envolvimento da rede global. Nos anos pares a gente organiza a Jornada de 

História do Trabalho, continuamente desde 2002, 2004, 2006, sempre tivemos Jornada de 

História do Trabalho, muitas vezes colado com a ANPUH regional. E nos anos ímpares a 

gente organiza os simpósios temáticos dentro da ANPUH, então todo ano tem eventos 

nacionais organizados pelo GT. Nas ultimas duas edições das jornadas, quer dizer, em 2010 e 

2012, a jornada foi relacionada ao Seminário Internacional da História do Trabalho. 

CAHistória: Então é um campo dinâmico hoje... 
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Fortes: Bastante dinâmico. Nesse agora, que teve no Rio, a gente atraiu 40 

pesquisadores internacionais de 20 países diferentes. De um total de mais de 200 

pesquisadores que participaram, 40 eram estrangeiros, vindos de 20 países diferentes. Tinha 

gente do Irã, de várias partes da África, várias partes da América Latina, fora os países que eu 

já citei que a gente mantém uma colaboração. Cresceu muito a colaboração com a Alemanha, 

com várias instituições alemãs inclusive. Eu e Paulo estamos publicando também um dossiê 

numa revista alemã, vai sair esse ano, com trabalhos de gente de vários estados e de várias 

instituições daqui. Então era uma área que realmente cresceu muito. Tem gente que fala de 

forma meio irônica: “é o maior GT do Ocidente!” (risos). A gente tem a revista eletrônica, 

também editada pelo GT, já faz alguns anos, a Mundos do Trabalho, que é sediada no portal 

de periódicos das UFSC, Santa Catarina, mas que tem como principal editora, de fato, a 

Fabiane Popinigis que trabalha como professora na Rural, em Seropédica. Hoje, na Rural a 

gente tem a nossa linha de pesquisa que se chamava até recentemente “Relações de Poder, 

Trabalho e Movimentos Sociais” e agora vai se chamar, se não me engano, “Trabalho, Poder 

e práticas culturais”. A Rural hoje tem um conjunto de professores se integrando a essa linha, 

e muitos participando ativamente do GT ou de coisas que acabam tendo uma certa relação 

com o GT... 

CAHistória: Desculpa te cortar, vou aproveitar que você puxou a questão da Rural, 

para entrar numa trajetória mais recente.  Você fez um desenho que é a sua trajetória, que é 

um pouco da trajetória de uma alteração na universidade brasileira nesses 25, 30 anos. O 

perfil universitário mudou, o tempo de uma pós-graduação se alterou, a formação foi se 

transformando, o currículo com a entrada de novos recortes teóricos. Autores como o 

Thompson que chegaram, segundo várias observações, de forma um pouco tardia no Brasil, 

mas também a questão da conjuntura nacional, o Brasil também saiu de um regime militar. E 

aí chegamos na Rural em 2006, Nova Iguaçu. De Porto Alegre, passando pelo mundo e vindo 

para Nova Iguaçu e agora no momento já depois de um tempo, como diretor eleito. Como o 

senhor avalia essa realidade de universidade em expansão, Nova Iguaçu e os desafios, 

tentando condensar essa experiência? 

Fortes: Bom, eu até estava comentando com o Professor Callado [Eduardo Callado, 

recém-eleito vice-reitor da UFRRJ] ontem lá em Seropédica. Eu entrei no setor das 

assessorias do P-1 (prédio da administração central da universidade) e uma secretária foi 

muito atenciosa comigo, muito simpática. Depois ela comentou “o senhor não lembra, mas eu 
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fui secretária na sua banca de concurso” (Risos) “e estava torcendo muito, porque a sua aula 

foi ótima e tal”. E de fato para mim o momento do concurso da Rural foi muito especial. Eu 

vim para o Rio e comecei a fazer concursos para as universidades do Rio por uma questão 

pessoal, de fato. Eu tinha me separado em 1999, conheci uma carioca e comecei a namorar. 

Tivemos uma história complexa, porque ela foi morar em Brasília por dois anos e o jeito para 

a gente conseguir ficar juntos era o da gente ficar no Rio. Aproveitei que tinha defendido 

minha tese de doutorado em 2001, e fui fazer concursos. Os poucos concursos que abriam no 

curso nesse período de fim de governo Fernando Henrique e começo do governo Lula. E 

passei por uma experiência grande de fazer concursos em áreas que eram muito distantes da 

minha área de especialização, tentando disputar as poucas vagas abertas nas Federais do Rio 

nesse período. Quando chegou o concurso da Rural em 2006, eu já estava há cinco anos nessa 

vida de trabalhar em São Paulo e morar no Rio. Ia e voltava toda semana. Quando tinha a 

promoção da  Gol [empresa de aviação]  pagando baratinho R$ 59,90, era uma maravilha, 

fora isso era 1001 [empresa de ônibus que faz o trajeto Rio-São Paulo] mesmo. Passava três a 

quatro dias em por semana em São Paulo. Era trabalhoso, desgastante, a gente com duas filhas 

pequenas na época (uma nascida em 2001 e outra em 2003), e eu fazendo concursos que 

apareciam. Quando chegou 2006, de um lado eu tinha acumulado muito material para fazer os 

concursos de História Contemporânea, eu estava preparado para encarar qualquer ponto. Eu 

tinha materiais separados, tinha bibliografia lida, complementei com algumas coisas que 

tinham destaque maior no edital da Rural, mas cheguei bem afiado. De outro lado, desde o 

momento em que eu entendi o concurso eu fiquei motivado, eu vi que era pra criação de um 

campus novo, de expansão, um curso novo e na Baixada. Eu não tinha ilusões, até porque eu 

tenho experiência em administração e eu sabia que seria um longo processo até a gente 

construir e colocar em funcionamento. Mas por outro lado, o fato de que nós teríamos um 

corpo decente de concursados novos e técnicos também selecionados nesse período atendendo 

a uma demanda social de uma região com potencial enorme, com uma juventude muito 

grande, que vinha lutando há muito tempo para a chegada da universidade pública, eu via isso 

como um fator de motivação muito grande. Eu estava empolgado com ideia de participar 

disso e aí tudo correu assim perfeitamente, quer dizer, os pontos que caíram no concurso me 

deixaram muito à vontade, o ponto de aula foi o melhor ponto possível pra mim: “O espectro 

do socialismo na Europa, da Comuna de Paris à Revolução Russa”... Para alguém da minha 

área, era um ponto excelente, e aí consegui dar uma aula muito boa, estava muito seguro, 

além da experiência que eu tinha ganhado de fazer concurso em outras instituições. Passei e 
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realmente fiquei muito feliz de ter entrado na Rural, e obviamente, desde o inicio, juntando o 

fato de eu ser um dos primeiros a entrar com a experiência político-administrativa que eu 

tinha, acabei passando por funções administrativas. Fui chefe de departamento, quando o 

Departamento de História e Economia foi criado, fui da coordenação de pós-graduação, que 

foi feita em conjunto com Seropédica, sendo, portanto o primeiro de Nova Iguaçu. E depois 

houve um rodízio, e assim que se encerrou a gestão da professora Margareth Gonçalves (do 

curso de História de Seropédica), eu assumi. E aí fiz um planejamento que acabou 

funcionando relativamente bem. Eu tenho, desse processo todo, uma avaliação muito positiva: 

temos uma graduação de excelente qualidade, estamos construindo uma pós igualmente 

promissora, e acredito que a gente agora vai conseguir a criação do Doutorado, que foi pedido 

e encaminhado à CAPES recentemente. Temos um corpo docente com bastante perspectiva, e, 

vendo a evolução dos trabalhos dos alunos, acho que a gente está criando assim uma cultura 

acadêmica muito boa no curso de História, tanto na graduação como na pós. Agora, isso tudo 

foi muito trabalhoso, tivemos muitas precariedades, algumas que podemos resolver a curto 

prazo, outros a longo prazo. Não tem como fazer uma boa biblioteca a não ser em décadas, 

então só teremos uma boa biblioteca realmente depois de muito tempo, se tudo der certo.  

Mas fora isso, enfim, a minha avaliação sobre o trabalho em geral, em termos de 

curso, práticas acadêmicas, é muito satisfatória. Agora, é desgastante também, para quem está 

na linha de frente o tempo todo, como no meu caso. Então eu consegui planejar bem pra fazer 

o pós-doc no ano de 2012, que foi vital para eu amadurecer um projeto de pesquisa novo em 

que eu já estava pensando há bastante tempo, que em certo sentido é um desdobramento da 

minha pesquisa de doutorado, e por outro lado integra uma série de coisas novas e cria uma 

perspectiva de trabalho por muitos anos. Eu precisava realmente de um tempo e de uma 

dinâmica maior de concentração na pesquisa e na leitura para poder ganhar, digamos assim, 

dar “musculatura” e densidade para esse projeto, além de retomar pesquisas em arquivos. E 

esse pós-doutorado lá em Duke me possibilitou tudo isso, ambiente tranquilo, biblioteca 

maravilhosa, o John é um professor muito bom, além de outras pessoas lá com quem tive 

contato, a universidade (Duke) atrai muitos eventos interessantes, muita gente do mundo todo. 

E além de tudo fica relativamente perto de Washington, cinco horas de carro, ônibus, trem e 

isso me possibilitou ficar e passar dias no arquivo, complementando a localização e coleta de 

materiais interessantes, que de alguma maneira, se conectam às relações de trabalho no Brasil 

durante a Segunda Guerra Mundial, que é o que eu estou estudando agora. E com a facilidade 

agora de poder tirar foto digital do que ainda não é microfilmado. Então a pesquisa rendeu 
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muito e vou levar mais tempo agora para organizar o material que eu trouxe contendo 

milhares de fotogramas e vou voltar para lá (Washington) semana que vem para 

complementar mais isso. Então, digamos assim, recuperei um pouco a “gordura”, o material, 

mas é claro que vou precisar ainda conciliar com o novo desafio de gestão na direção do IM. 

Eu vou ter de tirar algum tempo, além de lecionar um número menor de disciplinas, talvez 

uma por semestre. Vou ficar um pouco afastado do ensino e eu também tenho que resguardar 

algum tempo para orientação, eventos acadêmicos e para a própria pesquisa. Agora mesmo eu 

estou terminado um Tape para apresentar em Washington, e vou aproveitar a viagem para 

passar alguns dias, de novo, no arquivo também. Além disso, também eu estou assumindo a 

editoria da Revista Brasileira de História, a partir do congresso da ANPUH em julho no Rio 

Grande do Norte, o que também é positivo, no sentido que reflete um reconhecimento do que 

a gente está construindo aqui. Não vou fazer demagogia, é claro que nisso há um 

reconhecimento pessoal, ligado a minha produção, um reconhecimento pelo meu trabalho. 

Assim como já tinha ocorrido com outros colegas aqui, eu ganhei bolsa de produtividade 

CNPQ agora em 2011 e isso é outro sinal também. Mas, por outro lado, é uma combinação de 

reconhecimento individual e reconhecimento institucional. Eu poderia estar fazendo um 

trabalho brilhante, mas se não estivesse em uma instituição que tem um grupo que está sendo 

visto com um novo polo, dificilmente haveria esse tipo de espaço se abrindo. Porque cada vez 

mais a construção do conhecimento, o que se produz de qualitativamente novo, é coletivo. Se 

é que existiu alguma “era do gênio individual”, da “torre de Marfim”, essa não é a nossa 

realidade. O que não quer dizer que a gente não possa ter qualidade acadêmica. Acho que 

justamente a experiência do IM, do nosso curso de História, da pós e tal, é uma demonstração 

de que isso é possível. Claro que é com muita luta e muito trabalho, as condições nunca são as 

ideais. Mas a gente já conseguiu muito. Quer dizer, para quem acompanhou, para as pessoas 

que acompanharam o início da nossa trajetória no IM, as condições em que começamos nosso 

trabalho dentro do colégio Monteiro Lobato em 2006, e vê ode estamos hoje, eu acho que é 

uma prova cabal de que a gente tem condições de produzir com uma qualidade cada vez 

maior. Começamos sem muitos professores, em salas totalmente inadequadas, funcionando 

num colégio municipal, enfim, o departamento não tinha sala, não tinha técnico, não tinha 

arquivo, nada. Então eu valorizo muito cada móvel, cada equipamento, cada sala que a gente 

conquistou aqui, cada vaga docente, cada concurso que a gente fez, que foi feito por mérito 

sem nenhum tipo de “carta marcada”, as realizações dos alunos, os alunos que a gente tem, 

muitos em pós- graduações, outros se encaminhando para o Doutorado, outros que podem não 
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estar na pós-graduação mas saíram com uma ótima graduação e são excelentes professores 

nas redes de ensino, ou em outras atuações profissionais. Eu tenho uma sensação muito boa de 

realização do que a gente fez até agora e ao mesmo tempo uma crença muito grande de que o 

potencial que está colocado aqui é muito maior que isso. Por isso que me disponho a fazer 

esse esforço que vai ser um desafio muito grande de compatibilizar o desdobramento da 

minha carreira acadêmica com essa função administrativa que é de alta responsabilidade, mas 

confiando que vale a pena, eu tenho para mim que vale a pena. 

CAHistória: Assim como uma mensagem de encerramento, você tem uma avaliação 

bastante positiva do Instituto Multidisciplinar? 

Fortes: Extremante positiva, extremamente positiva. Eu acho natural que no dia-a-dia, 

ao enfrentar uma série de dificuldades, a gente perca um pouco a perspectiva. Você perde a 

capacidade de dimensionar adequadamente as conquistas e realizações. Eu dava um exemplo 

aqui durante a campanha. Eu fiz todo o meu Mestrado e Doutorado na UNICAMP. No 

doutorado eu não tenho certeza, mas durante os três, quatro anos no mestrado, a gente 

estudava em salas de aula que tinha o aparelho de ar condicionado colocado, mas ele não 

funcionava, pois a instalação elétrica não tinha sido projetada adequadamente. E era a 

UNICAMP! É muito ruim isso, a gente reclamava, lutava em relação a isso e outras coisas. 

Acho que isso tem que ser feito! Mas o curso nunca deixou de ser de qualidade internacional, 

nota 7 na CAPES, por isso. E todo mundo tinha consciência disso, sabia que a gente estava 

tendo um ensino “de primeiro mundo”, digamos assim, de padrão internacional. E digo 

tranquilamente que, eu não conheço todas as aulas e o que se passa em todos os cursos, mas 

aqui, em História, eu ponho minha mão no fogo que nos temos um dos melhores cursos de 

História no pais, hoje, no conjunto. Você tem evidentemente figuras, grandes professores, 

grandes historiadores formados até em outros movimentos históricos e condições aos quais 

individualmente nenhum de nós tem condições de se comparar. Isso nem faria sentido. Mas 

coletivamente e institucionalmente, acho que poucos cursos oferecem hoje o que a gente 

oferece em termos de qualidade.  

Cada curso tem sua especificidade e eu não tenho condições de julgar os outros, tenho 

a de julgar o de História. Mas acho que em grande medida se estende a outros cursos do IM 

também. É claro que os problemas de infraestrutura, a dificuldade até mesmo da própria 

instituição de entender essa nova realidade multicampi afeta a todos nós e afeta mais alguns 

cursos do que outros. A gente em História conquistou uma grande autonomia, até por termos 
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uma titulação alta, uma produção acadêmica alta, por atrairmos muitos recursos de órgãos de 

fomento, por criarmos uma pós-graduação. Então, esse espaço a gente construiu, conquistou e 

acho que as perspectivas são boas. Temos que pensar que estamos aqui há sete anos e olhar 

tudo o que a gente fez e a qualidade do que a gente está fazendo. Eu acho que a gente tem 

motivos de sobra para ser otimista, embora muita gente não tenha realmente esse 

discernimento. Isso não significa acomodação. Acho que a luta por melhorar e a crítica de 

tudo que está inadequado e incorreto ela tem que ser feita constantemente. Agora, a gente não 

pode perde a capacidade de ponderar. Na expansão universitária você tem muitos problemas 

em geral. Mas sem essa expansão nós não estaríamos aqui. O ponto de partida é que é a 

expansão foi um grande e inquestionável avanço na educação do país e de desenvolvimento 

das perspectivas de futuro no Brasil, e a partir daí temos que trabalhar para melhorar. 

CAHistória: Muito obrigado Professor Alexandre, sucesso nessa nova etapa de 

direção do Instituto Multidisciplinar! 

-- Fim -- 
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O epicurismo: reescrevendo sua História 

                                                                                                 Rodrigo Conçole Lage
*
 

Spinelli, Miguel: Os Caminhos de Epicuro, São Paulo: Loyola, 2009. 

 

Resumo: O livro apresenta o mais completo estudo publicado no Brasil sobre a vida e a 

obra de Epicuro e de seus discípulos, apresentando o desenvolvimento de seu 

pensamento da Grécia até o Império Romano, porém mostra de forma limitada novas 

descobertas relacionadas à eles. 

 

Palavras-chave: Epicuro, Epicurismo, História da Filosofia Antiga.  

 

   Uma das formas mais acessíveis  para um primeiro contato com a filosofia, se 

dá por meio de obras que abordam sua história. Conhecê-la é ter contato tanto com os 

principais filósofos, que contribuíram para seu desenvolvimento, quanto suas teorias e 

questões fundamentais. Tais obras normalmente adotam dois modelos. No primeiro, 

temos obras mais amplas que procuram sintetizar toda sua história desde o início até a 

época do autor,  que tem como seu modelo a obra Vidas e Doutrinas dos Filósofos 

Ilustres de Diógenes Laertios (publicada pela UNB em 1988). A História da Filosofia de 

Giovanni Reale e Dario Antisere publicada pela Paulus em 2003 é um dos exemplos 

mais conhecidos no Brasil desse tipo de trabalho. No segundo, temos obras de caráter 

mais específico e que fazem um recorte temático como o Falsafa: a Filosofia entre os 

Árabes de Miguel Attie Filho publicada pela Palas Athena em 2002 e o História da 

Filosofia Cristã. Desde as Origens até Nicolau de Cusa de Etienne Gilson e Philotheus 

Boehner da editora Vozes, publicado em 2000.    

   A obra de Miguel Spinelli é o mais completo estudo sobre e a vida e a obra de 

Epicuro, e do epicurismo como um todo, publicado no Brasil, sendo, portanto 

indispensável para todos os que desejam trabalhar com esse tema. Além disso, ela 

aborda as descobertas de textos epicuristas em Enoanda e Herculano (SPINELLI, 2009: 

pp. 178-190), o que permite ao leitor ter conhecimento das mudanças que os estudos 

sobre o epicurismo estão sofrendo devido às novas descobertas. Ele chega a citar alguns 

fragmentos dos papiros de Herculano (SPINELLI, 2009: pp. 151, 163,168) o que é algo 

inédito. 

                                                             
* Discente do UNIFSJ. 
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   O primeiro capítulo trata da vida de Epicuro (sua formação, sua obra, etc.) e da 

“escola” que fundou. Apresenta importantes informações sobre muitos epicuristas, a 

partir das mais diferentes fontes, contextualizando tudo e discutindo posteriores críticas 

a Epicuro. Contudo, ele passa uma visão muito limitada das novas descobertas, quando 

diz que “ali em Herculano, enfim, da Perì phýseôs restaram apenas pequenos 

fragmentos legíveis, publicados inicialmente por Theodor Gomperz, em 1879, e mais 

recentemente por Graziano Arrighetti” (SPINELLI, 2009: pp. 53).   Segundo o filólogo 

e papirólogo Marcelo Gigant
1
, em Los Papiros de Herculano Hoy

2
,

"Temos sido capazes de publicar na Cronache Ercolanesi, órgão anual do 

nosso centro, que já conta com dezesseis volumes, novas edições de parte da 

obra capital de Epicuro. Assim, o livro incerto do Da Natureza, que tem 

como argumento o problema do tempo, tem se revelado rico em 

argumentações e estímulos polêmicos." (GIGANTE, 1990: pp. 4, tradução 

nossa)3. 

"Contudo, a mais rica em novidades é a edição do livro XXVIII  do  Da 

Natureza de Epicuro: equipado com um sóbrio aparato e um comentário 

adequado feito por David Sedleyla, o livro que enfrenta as questões 

epistemológicas sobre a linguagem, dirigidas à Metrodoro, na presença de 

outros membros da escola, é um acroásis escrito em 296/5, que ajuda a 

esclarecer a teoria epicurista da linguagem e as categorias epicuristas do 

procedimento lógico, integrando-se nos demais testemunhos sobre o mesmo 

problema." (GIGANTE, 1990: pp. 5, tradução nossa). 

   Por esses exemplos citados no texto de Gigante, vemos que os novos fragmentos 

são mais importantes do que o autor deixa transparecer.  O segundo capítulo trata da 

história de Atenas, se contrapondo com Alexandria, e mostrando que seu declínio 

coincidiu com a prosperidade da outra cidade. Trata da relação entre epicurismo e 

pitagorismo, de como Epicuro via as ciências, trata de várias questões ligadas a sua 

“escola” e, principalmente, das fontes de Epicuro e do epicurismo (SPINELLI, 2009: 

pp. 173-201). Ele é o primeiro autor brasileiro a tratar da questão com profundidade e 

atualizando as informações disponíveis ao falar das novas descobertas.  Porém, 

encontramos um grave problema no que se refere às informações sobre a biblioteca e 

Filodemo, pois ele não cita as obras descobertas. Segundo o Dr. Hugo F. Balzá em La 

Biblioteca de Filodemo
4
, entre outras coisas: 

“Após a autópsia desses papiros, se descobriu que continham escritos de 

Filodemo, de Epicuro, de Demétrio Lacón e restos da obra de Carneisco, 

autor de Filista - uma dissertação sobre amizade (sic), fragmentos de 

Idomeneu de Lâmpsaco, dos epicuristas Metrodoro e Leonteo. Se descobriu o 

tratado Sobre o desprezo irracional pelas opiniões populares do escolarca 

Polistrato, também dois livros de Colotes de Lâmpsaco, restos das obras de 

Metrodoro, bem como textos de filósofos estóicos que Filodemo teria levado 

para refutá-los. Também encontraram fragmentos de obras de Empédocles, 



 

 

91 CAHistória                 Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°04.               ISSN:2179-3840 

em especial uma que se refere a sua ideia do divino - tò theîon -, conceito 

com o qual o filósofo alude a um princípio superior ao pensamento humano - 

hypèr moûn -. Um caso capital foi a descoberta de fragmentos da obra de 

Zenon de Sidón, o mestre de Filodemo, que foi publicada no volume IX da 

Cronache Ercolanesi. Todo esse material e sua posterior leitura, permitiram 

enriquecer o campo da história do pensamento antigo, ao mesmo tempo em 

que nos brindaram com novos testemunhos da obra de Epicuro, que, até 

então, conhecíamos apenas graças a Epicurea de Usener ou aos trabalhos 

filológicos de Theodor Gomperz ou de H. Diels, deste último evoco sua 

reconstrução notável do tratado Sobre os deuses.” (BAUZÁ, 2006: pp. 143-

144, tradução nossa). 

   Ele também cita uma série de obras de Filodemo: Sobre a música, Σύνταξις των 

φιλοσόφων, uma biografia de Epicuro, uma obra sobre os estóicos, Περί ευσεβείας, 

Περι  τωὐ  καθ Ωμερωυ αγαθωὐ  βασιλὴωσ, entre outras (BAUZÁ, 2006: pp. 145-149). 

Assim, devido à falta de maiores informações sobre esses textos, a obra de Spinelli não 

aborda a filosofia epicurista no que se refere a questões estéticas, pedagógicas, 

referentes à monarquia (o tratado Περι  τωὐ  καθ Ωμερωυ αγαθωὐ  βασιλὴωσ é o 

primeiro tratado grego, específico sobre a monarquia, que chegou até nós) e a semiótica, 

que são as maiores inovações em relação ao epicurismo. Ele também não aborda a ética, 

a filosofia natural ou questões religiosas, temas presentes nos antigos textos e 

fragmentos, que à luz das novas descobertas. Assim, o leitor não poderá saber de forma 

precisa como nosso conhecimento em relação ao epicurismo não só cresceu, mas se 

modificou a partir dos novos textos.  

No que se referem a Diógenes de Enoanda as informações são mais precisas, 

apesar de não abordar seu conteúdo. Essa discrepância é visível na própria bibliografia, 

na qual há uma seção com textos referentes a Diógenes (SPINELLI, 2009: pp. 404), 

mas não há uma com textos referentes à Filodemo. Esse fato indica que não houve uma 

consulta às traduções, nem a bibliografia já existente sobre Filodemo. 

   A última parte trata inicialmente do epicurismo em Roma traçando um grande 

painel de sua presença no Império, concentrando-se nas figuras de Lucrécio 

(fundamental para o estudo do filósofo e de sua obra) e de Cícero. Logo depois, trata do 

epicurismo a partir de Lorenzo Valla até o séc. XX, mostrando sua presença no 

desenrolar da filosofia. Obviamente, o autor não aborda a questão com a mesma 

profundidade presente nos primeiros capítulos, mas abre novas possibilidades de 

pesquisa para seus leitores e possui o mérito de ter realizado um trabalho inédito entre 

nós. Curiosamente, a última seção (SPINELLI, 2009: pp. 350-399) foge da sequencia 

cronológica seguida até então ao tratar do conflito entre cristãos, estóicos e epicuristas 
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no Império Romano. Ele mostra as semelhanças e as divergências entre o pensamento 

cristão presente em vários autores e o da filosofia estóica e epicurista.  

   Assim, podemos ver que, apesar de suas limitações, a obra de Miguel Spinelli é 

um marco nos estudos sobre o epicurismo no Brasil sendo, portanto uma leitura 

obrigatória para aqueles que desejam se aprofundar no assunto.        

 

                                                             
1 Falecido em 2001, foi o fundador do CISPE (CENTRO INTERNAZIONALE PER LO STUDIO DEI 

PAPIRI ERCOLANESI). Disponível em: <http://www.cispe.org/language_it/>. Acesso em: 12 ago. 2012. 
2 Disponível em:  

<http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/4e68df335596da9f64098d252f312863.p

df>. Acesso em: 12 ago. 2012. 
3 Tradução nossa.  
4 Disponível em: <http://historiantigua.cl/wp-content/uploads/2011/11/BAUZA06-12.pdf>. Acesso: em 

12 ago. 2012. 

http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/4e68df335596da9f64098d252f312863.pdf
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/4e68df335596da9f64098d252f312863.pdf
http://historiantigua.cl/wp-content/uploads/2011/11/BAUZA06-12.pdf
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FONTES/ACERVOS 

CAHistória teve uma ótima notícia ao saber que uma de suas integrantes foi 

convidada para estar à frente na montagem e organização de um Centro de 

Documentação. Não poderíamos perder a oportunidade de pedir que fizesse uma “carta 

de intenções” deste novíssimo espaço de pesquisa e guarda documental que se inicia.  

Foi com este pedido que Maria Lúcia Alexandre, Malú para a equipe, se dispôs a nos 

brindar com esta matéria para a cessão Fontes/Acervos. 

 

Um arquivo com a cara da Baixada: A constituição do Centro de documentação e 

Imagem do Instituto Multidisciplinar da UFRRJ 

CEDIM - IM/UFRRJ. 

 

“O arquivo é o domínio fenomenológico ao qual o discurso 

histórico se confronta sempre e que organiza e reorganiza, 

controla e explicita. O discurso histórico decifra e interpreta 

elementos arquivísticos, se desembaraça dos que são obsoletos 

[...] ele classifica e enumera, tudo isto para produzir sempre 

mais histórias.”
1
 

 

De acordo com Adi Ophir, o oficio do historiador é dotado de um conjunto de 

práticas que o difere no momento de acesso as matrizes de saber e das fontes. Esse 

conjugado de códigos e ações acaba por sua vez ordenando o discurso que orienta a 

constituição da História em si, e de seu segmento principal: o Arquivo. As “histórias” 

produzidas pelos historiadores e demais ciências sociais acrescentam com sua produção 

continua de conhecimento, as prateleiras e fundos documentais. Todo pesquisador ao 

investigar os fundos arquivísticos deixam uma marca única e irrefutável, já que na 

ausência de suas formulações, teríamos apenas um amontoado de resquícios.  

                                                             
1 OPHIR, Adi. “Das ordens no arquivo”. In: SALOMON, Marlon (org.) Saber dos arquivos. Goiânia: 

Ricochete, 2011, pp. 76. 
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É diante destas proposições que alego a relevância na consolidação do nosso 

Centro de Documentação e Imagem do Instituto Multidisciplinar, Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro (CEDIM - IM/UFRRJ) campus situado no município de Nova 

Iguaçu. Este novo espaço receberá as jovens gerações de historiadores do estado do Rio 

de Janeiro, especialmente da Baixada Fluminense, para o exercício da pesquisa e 

construção do conhecimento acerca da região. No primeiro momento tinha-se por 

objetivo a construção de uma edificação destinada exclusivamente para a constituição 

deste acervo, todavia por questões de caráter institucional isto não se deu. Entretanto, a 

questão estrutural não impediu que continuássemos o processo de pesquisa e resgate da 

reminiscência local. 

Deste modo, antes mesmo de se constituir a sede definitiva do novo campus, um 

grande volume de documentação sobre a região da Baixada começou a ser acessada e 

produzida pelos grupos de pesquisa existentes na universidade. Boa parte deste material 

tem gerado inúmeros trabalhos monográficos, dissertações e muitos outros produtos de 

caráter didático e cientifico em projetos de pesquisa e extensão. Ao longo desses sete 

anos do instituto, a demanda do corpo docente e discente em unificar o acesso às essas 

fontes se ampliou vertiginosamente.  

Por isso neste semestre o CEDIM passa a funcionar e fará em um das salas de 

nosso campus. Com a ampliação do mundo cibernético, objetiva-se que este espaço seja 

um local no qual se congregue as díspares fontes reunidas até aqui em meios digitais. 

Será possível concentrarmos um trabalho de digitalização e organização que torne 

funcional para a consulta da comunidade universitária e seus visitantes. Com isto o 

arquivo irá consolidar-se como uma referencia para aqueles que possuam produções e 

dados e que desejem compartilhar. De um modo geral, será possível criarmos uma 

cultura, junto à comunidade de pesquisadores, de preservação arquivística e difusão do 

próprio conceito de preservação. 

Neste primeiro momento possuímos dois grandes materiais de consulta: O jornal 

Correio da Lavoura e o Arquivo Ney Alberto. O semanário Correio da Lavoura é o 

veiculo de comunicação mais antigo do município de Nova Iguaçu. Ele foi digitalizado 

desde sua primeira edição de março de 1917 até o ano de 2003. Atualmente ele se 

encontra organizado por ano e edição em dois computadores que serão alocados para 

consultas na sala do Centro de Documentação. Teremos por finalidade ao longo da 
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organização do centro de documentação, tornar o jornal pesquisável por temática ou 

palavra, já que o mesmo reuni os mais diversos tipos de matérias sobre instituições, 

personalidades e aspectos das cidades que circunscrevem a Baixada ao longo destes 

quase cem anos de existência. O outro conjunto documental significativo é o Arquivo 

do memorialista Ney Alberto. Ney Alberto representou e guardou boa parte da memória 

e história Iguassuana. Esse acervo privado foi digitalizado e hoje ele esta sendo 

catalogado, averiguado para que ganhe funcionalidade para pesquisa. Ambos serão 

disponibilizados para consultas pela comunidade docente e discente. 

Outros documentos como entrevistas feitas com moradores locais, livros e textos 

sobre a região serão igualmente disponibilizados para consulta de todos. A ideia é que 

ao decorrer do processo novos documentos sejam agregados a este acervo. É sabido que 

muitas “fontes” sobre a região infelizmente se perderam ao longo do caminho devido a 

ausência de políticas públicas adequadas para guarda da memória e do patrimônio de 

nossa região. Todavia com a chegada da Universidade Pública na Baixada, ganhamos a 

possibilidade de reunir boa parte do material existente que ainda se encontra disperso 

não somente em mãos de privados, mas em outras instituições e arquivos de pesquisa.  

Obviamente que a reunião e organização não serão imediatas, nem em um curto 

prazo, porém acredito que ao instituirmos um ambiente voltado para o agrupamento e 

centralização de tais documentos, será possível nos colocarmos como referencia de 

pesquisa sobre a Baixada Fluminense. A ideia é que futuramente estabeleçamos 

parcerias com outras instituições expoentes em termos de técnicas arquivísticas, que nos 

auxiliem e agregue conhecimento no processo de constituição do centro de 

documentação. Por isso retomando ao autor citado no inicio do texto, cabe como tarefa 

para nós, pesquisadores da Baixada Fluminense, fazer com que o Arquivo do Centro de 

Documentação e Imagem tenha seu discurso e significado nas estantes e computadores 

constantemente alterado pelas novas pesquisas e contribuições.  

 

 


