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APRESENTAÇÃO 

Encerramento de um ciclo. 

 

A 5ª edição nos proporciona marco de encerramento de um ciclo. Este número 

que hora temos o prazer de lhes apresentar fecha o volume IV de nossa revista, o 

primeiro volume em que conseguimos publicar as duas edições semestrais. Até agora 

nós tínhamos realizado edições intermitentes, com volumes de edições únicas e o fato 

de conseguir regularizar a nossa periodicidade semestral é apenas um passo na direção 

das conquistas que pretendemos realizar para nosso projeto editorial.  

Neste ano os membros da Equipe CAHistória tornaram-se majoritariamente 

pós-graduandos. Isto não muda o perfil da revista, que sempre se apresentou enquanto 

espaço para a veiculação de textos produzidos pelos estudantes das Licenciaturas e 

Bacharelados em História e ciências afins. Mas é patente o amadurecimento da equipe 

de nosso expediente que vem empenhando-se em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, de forma individual ou coletiva, como é este projeto editorial. 

Esta edição pede licença aos seus leitores para fazer uma pequena alteração em 

sua seção de entrevistas, espaço onde temos apresentado professores trazendo narrativas 

sobre suas trajetórias acadêmicas. Como em 2013 tivemos muitos dos primeiros 

egressos do curso de Licenciatura em História do Campus Nova Iguaçu da UFRRJ 

concluindo suas dissertações e recebendo título de mestre em História acreditamos que 

fosse importante registrar este momento na trajetória coletiva destes ex-colegas de curso 

de graduação. 

Além desta entrevista coletiva, que fluiu de forma amistosa e informal 

recebemos a colaboração da colega Fernanda Raquel Abreu Silva, mestranda da 

UNIRIO, que nos escreveu sobre arquivos pessoais e a experiência de gestão deste 

material rico em fontes para pesquisadores em um grande centro de referencia nacional, 

o CPDOC-FGV, para a seção Fontes/Acervos.  

Trazemos ainda os artigos e resenha de graduandos de diversas instituições 

distintas, públicas e privadas de todo o país que nos enviam seus textos desta etapa 

inicial de sues estudos e de suas pesquisas. Agradecemos a todos pela confiança e 

capacidade de atendimento dos prazos que vimos apresentando. Informamos que a 

chamada recebeu mais de vinte artigos/resenhas e que muitos textos necessitaram de 

revisão, segundo seus pareceres, ficando assim reservados para nosso próximo número. 
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Acreditamos que em 2014 teremos novos avanços e conquistas e gostaríamos 

muito de continuar contando com sua leitura e divulgação deste projeto que busca 

atender a uma pluralidade de expectativas. Em sintonia com o pedido da ANPUH na 

posse de sua nova gestão, com a expectativa dos eventos de 2014 pelos cinquenta anos 

do Golpe de 1964, nossa proposta é promover uma edição especial com o tema do 

Autoritarismo e Ditaduras no Cone Sul para o próximo ano. Fiquem atentos, pois novas 

informações estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico. 

Até a 6ª edição!  

Allofs Daniel Batista
*
 

Editor de CAHistória 

http://cahistoria.wordpress.com 

                                                             
* Allofs Daniel Batista é aluno no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro - PPGH-UNIRIO, ingressando na linha Instituições, Poder e Sociedade. Orientador Profº Drº 
Vanderlei Vazelesk Ribeiro. Graduação em Licenciatura em História pela a UFRRJ/IM (Campus Nova Iguaçu) 
concluída em 2011. Membro do Conselho Editorial de CAHistória; Revista Discente: 
www.cahistória.wordpress.com.  Possui especial interesse pelas discussões acerca da História Política no contexto pré 

e pós Golpe Civil-Militar e os impactos deste processo histórico no Município de Nova Iguaçu e região da Baixada 
Fluminense. Contato: allofs09@gmail.com. 
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http://www.cahistória.wordpress.com/
mailto:allofs09@gmail.com
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Entre a historia magistra vitae e o conceito moderno de história: o caso Maquiavel 

 

Rafael Terra Dall’Agnol
*
 

Resumo: 

 

A pesquisa aqui proposta tem por intenção realizar um estudo sobre a concepção de história 

presente em alguns trabalhos do escritor florentino Nicolau Maquiavel, a partir dos 

referenciais teóricos propostos por Reinhart Koselleck, na obra Futuro Passado: contribuição 

à semântica dos tempos históricos. A hipótese que norteia esse trabalho é a de que o escritor 

florentino, mesmo sendo considerado um antigo na sua relação com a História, a partir da 

função exemplar que o passado tem em seus textos, apresenta algumas características que o 

permitem certo distanciamento nos que diz respeito à auctoritas dos antigos. Quer dizer, ele 

não rompe com o uso dos exempla em seu texto, porém é no processo de compreensão de sua 

própria época, a Florença do século XVI, que o florentino buscará também alicerçar seu 

conhecimento na sua longa experiência das coisas modernas. 

 

Palavras-chave: Maquiavel; história; antigos/modernos; tempo histórico. 

 

 

I. 

        

 “Durante uma reunião em Charlottenburg, Oelssen [chefe do departamento no 

Ministério das Finanças] defendia vivamente a impressão de grande quantidade de papel-

moeda para pagar as dívidas
1
” (KOSELLECK, 2006: p. 41). Não havendo mais nenhum 

argumento contrário, ainda restava uma única solução: recorrer aos antigos. “Mas senhor 

Conselheiro Privado, o senhor certamente se lembra que já Tucídides falava do mal que 

sucedeu quando, em Atenas, decidiu-se imprimir papel-moeda em grande quantidade
2
” 

(KOSELLECK, 2006: p. 41). Raumer, que à época (1811) era secretário de Hardenberg, 

apega-se ao conhecido topos da história como mestra da vida como recurso último para que 

não se imprimisse grande quantidade de papel-moeda a fim de sanar as dívidas da Prússia. A 

resposta de seu senhor vem a seguir: “essa é uma experiência de grande importância, ele 

retrucou em tom conciliador, deixando-se assim convencer, para manter a aparência de 

erudição
3
” (KOSELLECK, 2006: p.41). O fato de os antigos jamais terem conhecido papel-

moeda, leva-nos a concluir de que o que estava em jogo na história acima relatada era a 

legitimidade que o conhecimento do e sobre os antigos poderia conferir à argumentação 

                                                
* Graduando em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Email: rhcprafael@hotmail.com  
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daqueles que o proferissem. O argumento objetivo ficava em segundo plano, posto que a 

fórmula historia magistra vitae, aliada a uma erudição que se devia ter ou fingir possuí-la, era 

predominante. 

 A história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a 

mensageira do passado, mestra da vida, anunciadora dos tempos antigos. Essa afirmação do 

historiador romano Cícero ilustra de forma contundente a maneira como se concebia a 

história. Duas conclusões podem-se tirar dessa sentença. A primeira refere-se à continuidade 

da experiência, já que um modelo de história voltado para o passado, com o objetivo de lançar 

luz sobre o presente, implica em pensar o passado, o presente e o futuro em um espaço de 

experiência que é contínuo com difíceis possibilidades de ruptura. A segunda conclusão que 

se pode tirar diz respeito à plena exemplorum est historia. De que forma é possível aprender 

com o passado? A partir dos exemplos. De acordo com o Reinhart Koselleck, é apenas no 

século XVIII, com algumas exceções ocorridas antes, que há a substituição desse pensamento 

para o de uma história enquanto coletivo singular, o que possibilita a temporalização da 

mesma. À Historie tem-se o surgimento da Geschichte. O historiador alemão busca explicar 

essa mudança a partir de dois elementos: as mudanças no campo lexical alemão e a revolução 

francesa, que rompeu com qualquer experiência anterior.  

 Não obstante, diante da dicotomia entre antigos e modernos, no caso, historia 

magistra vitae (Historie) e conceito moderno de história (Geschichte), como pensar essas 

categorias no século XVI? Será que afirmação de que os humanistas renascentistas retomam o 

mundo greco-romano antigo para superar aquilo que eles consideravam como escuridão ou 

trevas, isto é, a Idade Média está de todo correta? Se sim, será que no decorrer desse processo 

não houve importantes modificações em relação à história, por exemplo? O meu grande 

interesse nesse breve ensaio é, a partir dos referenciais teóricos de Koselleck, indagar sobre a 

concepção de história do século XVI focando a análise em Maquiavel. No decorrer do 

trabalho, tentarei sustentar a argumentação de que o escritor florentino encontra-se entre os 

antigos e os modernos. Quer dizer, ele não rompe com o uso dos exempla em seu texto, 

tampouco concebe a história em um sentido estritamente moderno. Penso que, para 

Maquiavel, a história relaciona-se, acima de tudo, com o seu presente, o de Florença do século 

XVI. O autor escreve e retorna aos antigos para compreender o seu próprio tempo e pensar 

sobre o futuro quando orienta, nos seus escritos políticos, as ações que um governante deve 

tomar. Não obstante, antes da análise do texto propriamente dito do florentino, é necessária 

uma discussão em torno da função da história para os humanistas renascentistas 

contemporâneos ou não de Nicolau Maquiavel.  



 

 

12 

 
CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

II. 

 

 Tentar descrever um padrão comum pelo qual os humanistas renascentistas escreviam 

suas obras de história constitui-se uma tarefa não menos complicada, já que, com poucas 

exceções, não existiam obras “historiográficas” propriamente ditas. Em outras palavras, a 

maneira como esses homens de letras concebiam a escrita da história encontra-se nos seus 

próprios relatos. Três foram os princípios básicos que, herdados da historiografia clássica, 

encontram recepção positiva para os humanistas. O primeiro deles refere-se à necessidade de 

as histórias inculcarem lições de moral e, chegando ao segundo principio, para cumprir tal 

objetivo devia-se dar ênfase às lições ensinadas; isto é, a utilidade da história está relacionada 

à seleção de acontecimentos ocorridos que, a partir da reflexão do historiador sobre o passado, 

podem ser aproveitados no momento presente como elementos ilustrativos das condutas que 

se devia seguir. E, por último, cabia ao historiador cultivar um poderoso estilo retórico
4
 (CF. 

SKINNER, 1988: pp. 121-122). Contudo, o aspecto fundamental para, sobretudo, os 

humanistas italianos era o papel educativos dos eventos narrados. Isso pode ser observado em 

Leonardo Bruni, que escreveu suas Histórias sobre a cidade de Florença, já que  

“... na história as ações e decisões de muitas eras podem ser minuciosamente 

examinadas; de suas páginas podemos facilmente aprender que comportamento 

devemos imitar ou evitar, ao mesmo tempo em que a glória conquistada por grandes 

homens nos inspira a agir de forma virtuosa5” (BRUNI apud CHARBEL, 2008: pp. 

185-186) .  

O caráter pedagógico e paradigmático da historia está presente também na obra de outro 

florentino, Poggio Braciolino que na sua Historia populi florentini ressalta a utilidade da 

história através de inúmeros exemplos de ações nobres dos antigos, estimulando seus leitores 

a procurar imitá-los quando afirma que “a grande utilidade de uma história realmente 

verídica” reside no fato de que “podemos observar o que a virtus dos homens mais ilustres é 

capaz de realizar
6
” (CHARBEL, 2008: p.185; SKINNER, 1988: pp. 124-125). 

 Como já destacado anteriormente, a fonte de ensinamento para os humanistas 

renascentistas eram os antigos. Passado e presente estavam interligados, por assim dizer, 

tendo como fio condutor o papel dos exempla nos relatos narrados. Em Petrarca, há a 

constatação da principal finalidade do historiador: “expor aquelas coisas que os leitores 

devem seguir ou fugir, para que em uma parte e em outra haja cópias de exemplos ilustres
7
” 

(PETRARCA apud ARANOVICH, 2007: p. 56). A obra de G. Pontano, Aticus, que 

influenciou de forma significativa a produção “historiográfica” do quattrocento, é outro 

exemplo do importante papel conferido aos exempla no relato histórico. Em síntese, o topos 
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da historia magistra vitae parece estar ainda predominante sobre a produção “historiográfica” 

humanista dos séculos XV e XVI.  

 Também como um importante conceito para os escritores desse período, a imitatio 

possuía um valor e significado diferentes daqueles que hoje conhecemos. Dicionarizada, 

“imitação” quer dizer, entre outras atribuições, falsificação. Imitação e falsificação como 

sinônimos requer pensar a maneira pejorativa como hoje entendemos o que significar imitar 

algo. Tal conceito aproxima-se atualmente da idéia de plágio, isto é, o roubo da propriedade 

intelectual alheia sem dar os devido créditos àqueles pensaram e escreveram sobre um mesmo 

assunto antes de nós. Não obstante, para os renascentistas imitatio significava estar o mais 

próximo possível do modelo a que se buscava, com o objetivo de igualá-lo e, quando não 

muito, superá-lo. Ou seja, imitar para produzir algo novo. A tentativa de cumprir tal intento 

constituía-se por si só um grande desafio. De que modo é possível ultrapassar algo quando os 

renascentistas, os “modernos clássicos” consideravam-se, na sua imensa maioria, como sendo 

incapaz de igualar os feitos dos antigos? Como salientou Peter Burke (BURKE, 2008: p.34), 

havia outro obstáculo que tornava a imitação problemática, a saber, a distância histórica
8
. E 

foi essa distância histórica que contribuiu para traços de originalidade nas obras 

renascentistas, sobremaneira na música e na pintura até porque não havia modelos a imitar. 

Ainda seguindo a argumentação do escritor inglês, a escrita da história foi motivo de 

ambigüidades e conflitos entre os escritores do período. Havia os historiadores, como 

Leonardo Bruni e Lorenzo Valla, “que queriam escrever acerca do passado recente da Itália 

seguindo ao mesmo tempo o modelo da história de Roma de Tito Lívio, inclusive o seu 

modelo de linguagem
9
” (BURKE, 2008: p. 36). Em contrapartida, a fim de evitar possíveis 

problemas com a falta de termos no latim clássico por conta da inexistência de muitas 

palavras e instituições na Roma antiga, por exemplo, escritores como Giorgio Vasari, autor de 

As vidas de pintores, escultores e arquitetos preferiu escrevê-la em italiano. Maquiavel e sua 

obra, pois, emergem desse breve contexto que foi retratado. 

 

III. 

 

 Já na dedicatória de História de Florença, feita “ao Santíssimo e Beatíssimo Padre 

Senhor Nosso Clemente Sétimo”, Maquiavel preocupa-se com o “não macular a verdade”, 

assim como evitar, durante a escrita da obra, em qualquer momento, “os vocábulos odiosos e 

poucos necessários à dignidade e à verdade da história” e isso é possível utilizando-se de 

“toda a diligencia e arte que me foram concedidas pela natureza e pela experiência para 
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satisfazer-Lhe”. Non maculando lá veritá, o escritor florentino buscará lá veritá di fatti. Nesse 

sentido, a utilidade da história não está no seu papel educativo de imitar os nobres e gloriosos 

feitos dos antigos. O que não quer dizer que o escritor florentino rechace de todo esse aspecto. 

Contudo,  

“se alguma coisa apraz e ensina na história é a detalhada descrição; se alguma lição 

é útil aos cidadãos que governam as repúblicas, é precisamente a exposição dos 

motivos dos ódios e divisões das cidades, a fim de que possam, com outros 

casualmente tornados sensatos pelos perigos da experiência alheia, manter-se 

unidos10” (MAQUIAVEL, 1998: p. 31).  

O que Maquiavel busca no já tão conhecido e citado proêmio é escrever sobre as discórdias 

civis e intrínsecas amizades que levaram Florença a inacabadas divisões. Sua crítica a maneira 

como Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini escreveram suas histórias decorre justamente da 

ausência desse importante aspecto para o escritor florentino. Não obstante, a partir de uma 

leitura ainda apressada e incompleta de History of the Florentine People é possível perceber 

que Bruni também se ocupa dos conflitos internos. A resposta para essa aparente contradição 

parece estar na importância atribuída aos conflitos internos, entendidos como sendo 

importantes fontes de ensinamento. Por que tantas divisões em Florença? De que maneira as 

coisas ocorridas dentro e fora da cidade italiana podem servir como guias condutores para as 

ações dos homens no presente? É como se em toda a História de Florença o ensinamento 

viesse pelo seu avesso, quer dizer, tendo como tema central o declínio e a queda essa obra 

mostra, acima de tudo, as limitações de pensar o passado, presente e futuro como elementos 

constituintes de um espaço de experiência homogêneo e contíguo. A corrupção, termo 

cunhado pelo historiador Felix Gilbert, do tempo e das formas políticas contribuem para a 

ruptura entre passado e presente, caracterizando uma nova forma de apropriação da história e 

também do tempo. Antes de continuar, porém, faz-se necessário ter nítida a noção de que 

Maquiavel pertence ao contexto dos escritores humanistas e de que é forçoso procurar 

encontrar originalidade e ruptura a qualquer preço daquilo que ele produziu em relação aos 

seus contemporâneos. 

 Percorrendo o prefácio de History of the Florentine People é possível constatar as 

dificuldades de tão grandiosa tarefa que Bruni se propôs a realizar. De fato, “exigiu longa 

deliberação e muitas mudanças de pensamentos antes deu decidir escrever sobre os 

acontecimentos das pessoas de Florença, suas batalhas em casa e no exterior, suas façanhas 

celebradas na guerra e na paz
11

” (BRUNI, 2001-2007: p. 3). No entanto, a tarefa da escrita da 

história do que os homens “de agora” assim como dos “de outra hora” realizaram era preciso 

ser concluída em muito devido à utilidade para fins públicos e privados, desde que fosse lida 
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cuidadosamente. Para Bruni, contrariamente de se escrever um pequeno volume ou uma carta, 

a dificuldade para a conclusão de uma obra histórica é justificada porque ela “requer 

imediatamente uma narrativa longa e conectada, explanação causal de cada evento particular, 

e a expressão pública do julgamento sobre cada questão
12

” (BRUNI, 2001-2007: p. 5). James 

Hankins, professor de história da Universidade de Harvard e tradutor do presente título, 

destaca ser a liberdade política o conceito-chave na History de Bruni. Ou seja, “liberdade 

política não era apenas a melhor forma de governo, era a precondição do império e o motor da 

mudança histórica
13

” (BRUNI, 2001-2007: p. xvii). Tem-se, pois, que Leonardo Bruni pensa 

a história como o desenvolvimento da liberdade, a noção de que Florença estava destinada a 

ser livre. Liberdade aliada ao interesse pela especificidade da formação social que lhe 

interessa, isto é, a relação entre a compreensão e o desenvolvimento de Florença e o seu 

destino, ser livre, são os guias condutores pelos quais Bruni escreve sua história. Mesmo que 

o historiador Eric Cochrane, em Historians and Historiography in the Italian Renaissance, 

tenha mostrado a influência das obras de Tito Lívio, História de Roma, e Tucídides, História 

da Guerra do Peloponeso, o que acentua a influencia dos antigos em Bruni, o autor acrescenta 

que o florentino “definiu “imitação” –imitatio- como um incentivo, não como um 

impedimento, para originalidade
14

” (COCHRANE, 1981: p. 4). Ainda de acordo com o 

professor de história da Universidade de Chicago, History teria um único tema a ascensão de 

Florença, antes somente uma colônia romana, para um grande poder. Nesse sentido, a 

corrupção do tempo e das formas políticas não seria condizente com a possibilidade que 

tornou a condição de Florença possível, a saber, a liberdade política.  

 Maquiavel segue os passos de Bruni no que condiz a relação entre filosofia política e 

história. Com isso, torna-se difícil a dissociação do já consagrado filósofo político com o 

historiador. História e política. Conhecimento do e sobre o passado. Reflexão sobre as 

decisões a tomar. Rupturas e continuidades. O pensamento de Maquiavel não é uno, 

tampouco previsível para buscarmos adequá-lo as categorias que consideramos possíveis. Pois 

bem, a partir do livro V de História de Florença ele buscará narras as coisas acontecidas 

dentro e fora da cidade. Seguindo o padrão humanista, antes de cada narrativa propriamente 

dita estabelecia–se um capítulo com considerações mais gerais. Os temas do livro V, nesse 

primeiro capítulo, são o ciclo da ruína à ordem, bem como a extinção da virtù. Em relação ao 

primeiro, Maquiavel escreve que “costumam as províncias, as mais das vezes, nas mudanças a 

que são submetidas, da ordem vir à desordem, e novamente, depois, passar da desordem à 

ordem... assim, sempre do bem se cai no mal e do mal eleva-se ao bem”. Mais adiante, 

“porque a virtude gera tranqüilidade, a tranqüilidade, ócio, o ócio, desordem, a desordem, 
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ruína; e igualmente, da ruína nasce a ordem, da ordem a virtude, e desta, a glória e a 

prosperidade
15

” (MAQUIAVEL, 1998: p. 229). Uma interpretação ainda provisória do 

excerto selecionado acima requer que há predominância de uma concepção de história e do 

tempo circular. Quer dizer, se tudo tem seu início e seu fim e desse fim volta-se ao mesmo 

início convém pensar no caráter predominantemente estável e circular da história e do tempo 

sem espaços para modificações. Não obstante, logo a seguir ele dirá que  

“as coisas feitas fora e em casa por nossos príncipes não serão lidas com admiração 

pela virtude e grandeza destes...” Se não há uma virtù a descrever, a admirar e a 

procurar imitar, existe algo diferente neste “desarranjado mundo”, que “como 

claramente se poderá ver pelo que descrevermos de 1434 a 1494, onde se 
compreenderá como no fim abriu-se novamente o caminho aos bárbaros e se 

recolocou a Itália na servidão destes16” (MAQUIAVEL, 1998: p. 230). 

 O desarranjado mundo ao qual Maquiavel se refere é aquele em que se torna ainda 

mais visível a “natural instabilidade humana”. A partir de 1434, livro V, começa um período 

caracterizado pela queda e pelo declínio, a corrupção atua de forma a moldar uma nova 

relação com a história e com o tempo. A filósofa Patrícia Fontoura Aranovich ressalta a idéia 

de natureza presente também na obra, sobretudo nos quatro primeiros capítulos introdutórios. 

Ou seja,  

“a natureza é o desequilíbrio, a desordem, a discórdia; as terras, assim como os 

homens, quando seguem sua natureza, se abandonam à variação e à desordem”. 

Contudo, há uma saída para isso a busca pela ordenação sendo que “a indústria 

humana pode ordenar a natureza tanto nas coisas como nos homens, pela cultura da 
terra e pelas leis e ordenações nos Estados, promovendo o equilíbrio17” 

(ARANOVICH, 2007: p. 173).  

Em síntese, o equilíbrio pode ser construído pela ordenação. Como ordenar um mundo, no 

qual a ausência de virtù e a corrupção do tempo e das formas políticas acarretam a própria 

manutenção do desequilíbrio? Para o escritor florentino, “a natureza é como o tempo, pode 

trazer tanto o mal como o bem, ou seja, está fora da alçada da razão e da previsão exata
18

” 

(ARANOVICH, 2007: p. 172).   

 No livro V, é descrita uma série de batalhas e conquistas objetivando o poder tanto 

dentro, quanto fora de Florença. As alianças formadas e desfeitas ao sabor dos acontecimentos 

e as dificuldades da manutenção, ou busca dela, de uma ordenação que pudesse conferir 

ordem em um “mundo de cara mudada” também estão presentes. Há ainda o discurso de 

Rinaldo degli Albizzi que buscava induzir o duque de Milão a uma guerra contra Florença. 

Algumas passagens merecem um pouco de reflexão. Logo no início, misser Rinaldo diz:    

“Se nós, que já fomos teus inimigos, vimos agora com confiança suplicar-te para voltar a 

nossa pátria em nosso auxílio, nem tu nem qualquer um que considere como procedem as 
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coisas humanas e quanto muda a fortuna deve se maravilhar
19

...” (MAQUIAVEL, 1998: p. 

238) . As mudanças surgidas pelas diferentes alianças que transformaram a ordem das coisas 

até então estabelecidas. Os exilados florentinos pedindo auxílio a um antes inimigo. A 

inconstância do tempo, juntamente com a instabilidade pela precariedade das momentâneas 

alianças constituídas aliada ao peso irreparável da fortuna faz do homem e do contexto, no 

qual esse se encontra, permeado pela instabilidade e inconstância. De fato, a fortuna é um dos 

principais termos empregados por Maquiavel. Contrariamente aos moralistas romanos, por 

exemplo, para o florentino sua força é inexoravelmente maligna e impiedosa. Como salienta 

Skinner,  

“agora a deusa é caracterizada como ‘um poder cego’, e portanto como 
completamente indiferente e indiscriminada ao oferecer seus dons. Já não é vista 

como uma amiga potencial, mas simplesmente como uma força impiedosa”. Tem-se, 

pois, que “seu símbolo não é mais a cornucópia, mas antes a roda das mudanças que 

gira inexoravelmente ‘como o fluxo e o refluxo da maré’20” (SKINNER, 1988: p. 

46-47).  

Não obstante, o poder da fortuna pode ser controlado desde que se aja com virtù, ou utilize-se 

dela para resistir a força da poderosa deusa. 

 O problema é que tendo como tema central na História a corrupção do tempo e das 

formas políticas e, na qual “as coisas feitas fora e em casa por nossos príncipes não serão lidas 

com admiração pela virtude e grandeza destes”, quando da extinção da virtù a fortuna 

estabelece-se como uma importante força nos acontecimentos desse “desarranjado mundo”. 

Por outro lado, com a ausência da virtù como sair da desordem à ordem? A concepção de 

tempo circular, herança herdada dos antigos, encontra limitações no encontro com esse 

mundo cuja corrupção propõe pensar uma nova relação com a história e, sobretudo, com o 

tempo. Se a história é útil e capaz de ensinar algo é justamente as limitações do ser humano 

no lidar com essa “entidade” abstrata, o tempo
21

 (CF. BIGNOTTO, 1996: p. 188). O que é o 

tempo para Maquiavel? A resposta a essa pergunta ainda encontra-se permeada pelas minhas 

incertezas. Se nós, pessoas caracterizadas pelos traços da modernidade, não encontramos 

respostas suficientemente convincentes, como cobrar algo que ainda não achamos. O que é o 

tempo histórico? (Koselleck). Antes disso. Que é, pois, o tempo? (Agostinho). Evidentemente 

que o “sentimos”, seja nas marcas deixadas em nossas faces, seja no ganho de experiência que 

nos possibilita o controle maior de nossas ações. O fato é que o tempo está presente em nós. 

Essa afirmação pode redundar em uma concepção individualista e psicologizante do assunto. 

Não obstante, se concordarmos com Santo Agostinho, o tempo é uma construção humana, o 

que autoriza a tratá-lo como uma experiência do homem. E se essas experiências são diversas. 
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O tempo também o é. No que diz respeito ao tempo histórico, pode-se ter como certeza o fato 

de ele ser construído culturalmente e condicionado – sem ser determinado – pelas 

transformações sociais, econômicas e políticas da época em que se vive. O tempo histórico 

também não se reduz somente a uma série de datações cronológicas exatas, que são 

estabelecidas para uma melhor organização dos acontecimentos históricos, além, é claro, de 

facilitar a vida dos professores de história. Isso me remete a outro aspecto a relação entre 

Maquiavel e a sua própria época, no caso alguns acontecimentos ocorridos no século 16. 

 Os cinco anos (1520-1525) que o florentino levou para terminar a História de 

Florença revelam, além da difícil tarefa, os conflitos internos vividos por ele. Maquiavel que 

tantos serviços prestou a república florentina encontra-se agora sob a proteção dos Médici. Se 

Bruni compôs sua obra em um regime republicano, o que implica pensar na liberdade que ele 

teve, Maquiavel escreve recebendo o soldo dos Médici e em um principado. Não foi fruto de 

uma escolha, e sim, de uma encomenda. Em carta enviada a Guicciardini em 1524, ele revela 

suas preocupações “se não ofendo demais, seja por celebrar certas coisas, seja por rebaixar 

outras”. Contudo, “me esforçarei por dizer a verdade sem dar a ninguém motivo de queixa”. 

Quer dizer, seu pensamento político também está presente nessa obra propriamente histórica, 

evidenciando o encontro entre o pensador, o conselheiro dos príncipes com o historiador. O 

regime republicano, pelo qual Maquiavel tanto simpatizava, foi substituído por um principado 

cuja antipatia nutrida por ele, em muitas passagens da História, foi difícil esconder. Fato é 

que no ano de 1527, com o saque de Roma, a fuga de Clemente VII, a queda dos Médici e a 

restauração da república parecem ter alimentado no já não tão jovem escritor a esperança de 

recuperar seu antigo posto na administração da cidade, na segunda chancelaria. 

Paradoxalmente, o governo instaurado se dizia anti-Médici, família que havia garantido o seu 

sustento por seis anos. De acordo com Skinner, “a ironia disso tudo parece ter alquebrado o 

espírito de Maquiavel que, pouco depois, veio a contrair uma doença da qual nunca se 

recuperaria
22

” (SKINNER, 1988: p. 133). Se o tema central de História de Florença, como já 

foi dito, é o declínio e a queda, ou seja, a corrupção do tempo e das formas políticas, para o 

escritor, amante de sua cidade, os momentos finais de sua vida, seu total esquecimento faz 

pensarmos no peso que a fortuna, essa “poderosa deusa”, tem sobre as ações humanas. Uma 

última observação torna-se imprescindível já que durante boa parte desse trabalho o conceito 

de corrupção foi lembrado. Convém não pensar tal termo como único possível para a 

compreensão dos acontecimentos históricos, posto que uns dos grandes ensinamentos de 

Maquiavel diz respeito à indeterminação. Dito de outra forma, “a grande lição de Maquiavel é 

a de que nenhum conceito ou aparato conceitual sozinho é capaz de dar conta da história, pois 
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essa é sempre o produto de ações e lutas que não podem ser extintas ou reduzidas a conteúdos 

conhecidos a priori
23

” (BIGNOTTO, 1996: p. 188). 

 

IV. 

 

 Escrito com a intenção de propor “uma comparação entre fatos antigos e 

contemporâneos” residindo a utilidade da história justamente “de modo a facilitar-lhes a 

compreensão”, o Comentários sobre a primeira década de Tito Lívio:"Discorsi" revela muitas 

semelhanças com a “historiografia” humanista. Logo na introdução da obra, Maquiavel parece 

espantado com a “veneração que demonstram as coisas antigas”, no caso a arte, enquanto que 

de outro lado, “os atos admiráveis de virtude que a história registra, nos antigos reinos e 

repúblicas, envolvendo monarcas, capitães, cidadãos, legisladores, todos os que trabalham 

para a grandeza da pátria
24

” (MAQUIAVEL, 1979: p. 17) são mais admirados do que 

imitados. Quer dizer, de forma contrária a sua obra propriamente histórica, aqui a virtù de 

outrora deve ser objeto da imitatio, principalmente no que condiz ao ordenamento de uma 

república. Disso tem-se que os homens devem encontrar utilidade na história, que não é 

conseguida apenas das leituras daquilo que no passado aconteceu, mas sim, da tentativa de 

imitá-los na sua virtù. É como se o tempo se tornasse inflexível e contíguo, aspecto que 

resulta pensar numa idéia de história em essência magistra vitae e contrasta com a noção 

aparecida na História de uma natural instabilidade humana. Nesse sentido, o que é passível de 

mudança são os homens e não o tempo. O que Maquiavel está propondo, contudo, é “uma 

comparação entre fatos antigos e contemporâneos”. Pensar na estabilidade do tempo resulta 

tornar possível aliar à leitura incessante dos grandes acontecimentos do passado o 

conhecimento adquirido na detida observação dos episódios modernos. Passado e presente são 

passiveis de reflexão em igualdade à medida que o tempo entre ambos seja o mesmo. Se 

existe uma similitude entre os tempos, porém há as especificidades das circunstâncias 

provocando uma relação diferente com a virtù. Como Aranovich salienta, “o que é agir com 

virtù em uma determinada circunstância não será em outra, porque os tempos variam, sendo 

necessário adequar a ação aos tempos
25

” (ARANOVICH, 2007: p. 69). Maquiavel está 

querendo salientar, penso eu, é que não devemos culpar os tempos, quando na verdade a 

mudança opera em nós mesmos.  

 Se no proêmio do livro I dos Discorsi há o pedido para que os homens de agora 

busquem imitar os feitos dos antigos, na introdução do segundo livro da obra o escritor 

ressalta o distanciamento entre o passado e o presente. Quer dizer, o conhecimento sobre o 
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passado é limitado. Junto com o distanciamento soma-se o esquecimento daquilo que poderia 

trazer desonra, o que denota em uma celebração e glorificação dos acontecimentos da 

antiguidade àqueles considerados dignos de serem louvados. Não obstante, se a lente utilizada 

para mirar o passado encontra-se em estado de permanente ofuscamento já que não podemos 

saber, de modo exato, o que aconteceu, no presente a perspectiva muda. Podemos ver os 

acontecimentos com nossos olhos ou participar deles como atores resultando em uma 

evidência do acontecido, posto que “há ocasiões em que devemos guiar-nos pela evidência; 

porque, como as coisas deste mundo estão sempre em transição, ora as exaltamos, ora as 

rebaixamos
26

” (MAQUIAVEL, 1979: pp. 195-196). Maquiavel, no entanto, deixa escapar seu 

pessimismo em relação ao presente. Presente esse que incomoda e molda a relação com o 

passado. A infâmia, a miséria, os vícios, a vergonha eis as palavras usadas pelo florentino 

para (des)qualificar seu tempo. Há uma saída, contudo, para esse mal-estar (chamamos assim) 

do tempo presente para os homens, a saber, assumir a responsabilidade. As paixões humanas 

sempre se alteram conforme passamos por diferentes estágios da vida, assim como os apetites 

humanos são insaciáveis, dito de outra maneira,  

“a natureza nos deu a faculdade de tudo desejar” dando lugar à frustração quando 

compreendemos que “a sorte não nos deixa provar senão poucas coisas, disto 

resultando um descontentamento permanente, e um desgosto pelo que possuímos o 

que nos faz culpar o presente, louvar o passado e desejar o futuro, ainda que sem 

razão27” (MAQUIAVEL, 1979: p. 197).  

A afirmação de que muitas vezes o presente merece mais louvores e admiração parece colidir 

com a crença de que é o passado que funda o presente na acepção tradicional celebrada por 

Cícero. O aspecto contraditório e paradoxal é o tensionamento entre um presente digno de 

louvor com o mesmo tempo presente caracterizado pelo vício que o macula. Reside 

justamente nisso, talvez, o caráter paradigmático da história que Maquiavel não abandonou de 

todo, a saber, “expor sem rebuços o que penso daqueles tempos e do nosso, para avisar os 

jovens que fujam de um e imitem os outros, sempre que tiverem ocasião
28

” (MAQUIAVEL, 

1979: p.197).  

 No artigo O círculo e a linha, Newton Bignotto tece importantes considerações sobre a 

história e o tempo. Algumas delas, como a idéia de tempo circular, foram trabalhadas 

superficialmente mais acima. O professor procura demonstrar a ruptura operada pelo 

pensamento renascentista em relação às teorias surgidas no medievo. Enquanto que a 

concepção de tempo no período medieval pode ser caracterizada por uma linha, isto é, o 

tempo enquanto sucessão contínua de acontecimentos, assim como a história, por influência 
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do agostinismo, é marcada pela dualidade entre história sagrada e o saeculum, no 

renascimento “redescobre-se” a concepção circular de tempo. Uma questão, pois, se impõe 

nesse momento. Como pensar em um tempo circular, o que implica considerar a história 

também inserida nessa circularidade, em um mundo, no qual as fronteiras cada vez mais se 

ampliavam? Se a herança herdada dos antigos acarretou em mudanças em relação à 

concepção existente no medievo, apesar de ter havido continuidades, podemos pensar a 

aparente contradição de, por um lado, a crença de um passado passível de repetição com um 

espaço indeterminado como se começava a descobrir. Nesse sentido, qual o peso da tradição 

para os renascentistas desse período? A resposta reside em conceber a tradição como um 

ponto de início em um universo cujas transformações ocorridas afetaram os homens desse 

período colocando dúvidas e esperanças lado a lado. Maquiavel faz parte desse contexto. 

Dessa forma, quem sabe, podemos compreender melhor a sua dualidade em relação ao 

presente, sendo simultaneamente digno de louvor e passível de condenação. Um presente cujo 

alargamento das fronteiras, as novas descobertas científicas, o contato com novas culturas o 

torna indeterminado e, ao mesmo tempo, passível de censura devido à corrupção de uma 

época desastrosa. Passado e futuro alternam-se em suas relações com o presente. Presente esse 

em que se verifica um mundo voltado para o futuro, ansioso por descobrir e conhecer, mas 

também valorizando o passado na busca por ordenar uma república.  

 

V. 

  

 Evidentemente que esse breve ensaio está permeado por dúvidas e questionamentos e 

muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas. Diante desse cenário, podemos compreender a 

razão que torna a obra composta por Maquiavel ser constantemente objeto de reflexão. Muito 

já se disse sobre seu pensamento político e, em menor medida, a relação entre política e 

história. Não obstante, o que dizer sobre a relação que o florentino estabeleceu com o tempo. 

Infelizmente, ele não escreveu um tratado sobre o assunto que pudesse dissipar nossas 

dúvidas. Resta-nos buscar interpretá-lo e conhecê-lo melhor. Um dos objetivos desse trabalho 

consistia em pensar a concepção de história presente nos escritos do antigo conselheiro dos 

príncipes a partir de uma conexão entre um pensamento histórico voltado prioritariamente 

para o passado com outro que encara a clio como um eterno porvir. Isso poderia redundar em 

um principal problema, qual seja, buscar encaixar uma forma de conceber o mundo em 

categorias, em certo sentido, estáticas. Tentar compreender a concepção de história em 

Maquiavel somente é possível a partir de sua relação com o tempo, sobremaneira a sua época. 



 

 

22 

 
CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

É como se o presente, as primeiras décadas conturbadas do século XVI, moldassem, sem 

determinar, a relação do florentino com o passado e o futuro. Como ele dirá no proêmio de O 

príncipe, ao lado da leitura incessante dos episódios antigos está a observação dos episódios 

modernos. Maquiavel viveu intensamente seu próprio tempo. Em 1512, quando os Médicis 

derrubaram a república, foi exilado acabando por retomar suas funções em 1519, após ser 

anistiado. A fortuna, contudo, foi impiedosa com ele ao ser em 1527 excluído da política.  
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Resumo: 

O presente artigo discutirá brevemente as transformações decorrentes dos estudos 

historiográficos, a respeito da construção do papel da mulher na Roma Antiga, partindo da 

análise dos grafites de Pompéia e do livro II, da obra O Asno de Ouro, de Apuleio. Sabe-se 

que anteriormente os estudos estavam focados nos grandes homens, seguindo um modelo 

baseado em uma historiografia tradicional, de cunho positivista, sejam eles os imperadores ou 

membros dos grupos dominantes. Sobre estes, eram estudados principalmente aspectos 

econômicos e políticos. No entanto, com as transformações no seio dessa historiografia, fora 

possível atentar para aqueles outrora considerados secundários, como as mulheres. Nesse 

sentido, discutiremos a respeito do papel da mulher na Roma Antiga, bem como as relações 

sociais desempenhadas por elas, considerando a temática do amor e da sexualidade. 

Palavras-chave: Sexualidade; Mulher; Roma Antiga. 

 

 

Introdução 

As produções historiográficas referentes aos estudos sobre a Antiguidade romana 

anteriormente tinham como foco o estudo dos grandes homens - os imperadores, militares e 

grupos dominantes – e seriam eles os responsáveis por guiar o curso da História, resultando 

na formação do homem moderno. Essa perspectiva evolutiva das sociedades anteriores aos 

poucos foi sendo substituída por novos estudos decorrentes de abordagens mais recentes que 
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inovaram nas questões teóricos-metodológicas, com no caso da Escola dos Annales. A partir 

daí, faz-se necessário criticar o documento, problematizando as fontes. Os fatos históricos não 

estariam mais prontos, esperando por uma revelação. Pelo contrário, agora eles seriam fruto 

da descoberta, escolha e problemática, guiados pelos historiadores. O conhecimento seria 

fruto de uma construção histórica.  

Nessa perspectiva, outros personagens e enfoques passam a vigorar nos estudos, 

como as questões sociais e culturais visíveis no estudo do cotidiano, por exemplo. Para tanto, 

as transformações no que se entende por documento histórico devem ser apontadas, já que 

representam grande importância na amplitude desses estudos. O que outrora era considerado 

fonte histórica e utilizado pelos historiadores de seu tempo para a realização da produção 

historiográfica se expande e ganha uma nova conotação. Os documentos oficiais utilizados 

para revelar os acontecimentos, tais como ocorreram, passam a ser problematizados e um 

vasto leque de outros objetivos passa a se inserir no que se compõe como fonte histórica. A 

Arqueologia tem papel fundamental nessa mudança, visto que as descobertas arqueológicas 

passaram a mostrar aspectos que antes não se tinham conhecimento. Daí a necessidade de um 

novo olhar para a História e para as produções anteriores. 

Com todas essas inovações apontadas, houve a necessidade de revisar as 

pesquisas anteriores e novos enfoques entram no cenário dos estudos históricos como, por 

exemplo, o olhar para os secundários que agora seriam vistos como sujeitos históricos. 

Partindo dessas considerações, novos elementos sobre Roma Antiga vão sendo descobertos e 

o historiador seria o responsável por dar voz a essas descobertas. Os estudos sobre cotidiano, 

sexualidade, sociedade, gênero e morte ganham um espaço cada vez maior. Na presente 

análise, pretende-se focar nas relações de gênero, amor e sexualidade entre os homens e 

mulheres romanas, atentando para o papel que as mulheres representavam na sociedade 

romana, tendo como exemplo os grafites de Pompéia, traduzidos pela historiadora Lourdes 

Feitosa, e passagens da obra literária O Asno de Ouro, escrita no século II d.C, por  Lúcio 

Apuleio. 

 

A conquista do Movimento Feminista: a inserção da mulher como sujeito na História 

A fim de estudar o papel das mulheres na sociedade romana seria importante 

inicialmente perceber como tais personagens recebem voz na historiografia. É por meio das 

abordagens feministas que tal temática passa a vigorar nos debates da História. É certo que 

antes desse período, conforme a historiadora Lourdes Conde Feitosa (2008), até meados da 
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década de 60, do século passado, alguma atenção havia sido dada a algumas mulheres 

excepcionais, como no caso da egípcia Cleópatra Filopator VII ou da romana Lívia, mas todos 

os estudos que as incluem focam nas relações em que ambas possuíam com os seus 

respectivos homens, companheiros e ou maridos. 

Ainda, com a ampliação das fontes, as alterações teórico-metodológicas e o 

movimento feminista, os olhares sobre a mulher puderam ser trazidos para os estudos 

históricos. Feitosa afirma que essas pesquisas tem possibilitado rever a atuação que outrora 

fora atribuída as mulheres na Antiguidade, bem como analisar o seu papel político, social, 

cultural e econômico, de acordo com a condição social a que pertenciam. A historiadora 

Marina Regis Cavicchioli, por sua vez, afirma que exatamente pela limitação das fontes às 

obras literárias, apenas uma dada categoria teria sido privilegiada nas análises, isto é, a 

masculina, exatamente por terem sido em maior parte produzidas por eles. Assim, elas 

“permitiram, num primeiro momento, compor uma visão masculina sobre as mulheres. Tal 

fato acabou por produzir uma imagem dual das mulheres antigas: honradas, portadora das 

virtudes oficiais (domestica et lanifica) ou prostitutas (de maior ou menor categoria).” 

(CAVICCHIOLI, 2008: pp. 288). 

 

A mulher romana: uma breve explicação sobre sua posição na sociedade 

É partindo dessa dualidade de análise da mulher romana que uma visão de 

subordinação passa a vigorar por muito tempo nos estudos sobre Roma. Esta corresponde à 

ideia de pater famílias, no qual o pai tem todo o controle sobre as filhas e esposa, criando 

então uma imagem absoluta e rígida da figura paterna de um cidadão romano. Essa ideia de 

subordinação feminina presente na historiografia tradicional reflete a necessidade de se pensar 

como essas mulheres eram vistas na Roma antiga, bem como qual o papel atribuído a elas. De 

acordo com Feitosa, nem as fontes literárias nem as jurídicas confirmam essa visão e, para 

tanto, os exemplos que serão apresentados posteriormente podem indicar um papel social 

diferente da ideia de submissão indicada pelas pesquisas tradicionais. 

Segundo Feitosa, as mulheres de classes mais abastadas, por exemplo, são 

apresentadas pela documentação contribuindo na distribuição de benefícios para financiar e 

apoiar jogos, construções públicas, distribuição de alimentos. Em outros casos elas são 

apresentadas por meio das relações de clientela e amicitia, patrocinando corporações de ofício 

e ou gerenciando propriedades particulares e negócios de família. 
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É possível perceber ainda, como no caso da Pompéia romana, a participação 

feminina em discussões políticas, como visíveis em cartazes de propagandas eleitorais – 

programmata – e em inscrições feitas em paredes apontando seu apoio a candidatos eleitos, 

discutindo e opinando ainda sobre a política local. Aquelas de classes menos abastadas 

(libertas, livres e escravas) aparecem na documentação material como cozinheiras, 

perfumistas, enfermeiras, vendedoras, tecelãs, entre outros. 

Enfim, todos esses exemplos contribuem para pensar a mulher romana como 

ativa, na medida do possível, participando de modo efetivo da vida social de Roma. O próprio 

espaço da casa romana, como afirma Feitosa, levaria a supor que as mulheres estivessem 

próximas das discussões políticas. Nas casas mais humildes, a situação era semelhante, pois 

acredita-se que os romanos moravam e trabalhavam no mesmo local e assim mulheres e 

homens estariam em contato a todo instante, até mesmo pelo fato das mulheres ajudarem no 

trabalho. 

  

A sexualidade entre os romanos: grafites de Pompéia e o Asno de Ouro 

Outra preocupação recente da historiografia romana refere-se às questões do amor 

e da sexualidade na antiguidade, haja vista que, com os achados arqueológicos, todo o 

material recolhido foi catalogado precariamente e durante muito tempo ficou restrito a 

visitações e pesquisas devido ao seu conteúdo erótico, sendo liberado apenas em meados dos 

anos 2000, mesmo com a discordância por parte do Vaticano. Todo esse material – pinturas, 

esculturas, mosaicos – estavam guardados em seções reservadas dos museus e a sua 

proveniência não estava indicada. Tais peças ficavam inicialmente no Gabinete de Objetos 

Obscenos. Apenas no século XIX é que passaram a atentar para uma melhor catalogação do 

material e alteraram o nome da seção para Coleção Pornográfica.  

Sobre a Sexualidade, embora seja um termo característico do século XIX, a sua 

aplicação é apropriada para a Antiguidade exatamente por considerar a interferência dos 

valores culturais nas relações que as pessoas possuem com seu próprio corpo, desejos e 

sentimentos. Os estudos de Michel Foucault sobre a História da Sexualidade também 

contribuíram decisivamente para a ampliação das pesquisas sobre gênero, sexualidade e 

poder. Nesse sentido, é relevante apontar para a importância de se questionar a utilização dos 

conceitos “homem” e “mulher” com caráter universal, sem atentar para a diversidade cultural 

que compõe a sociedade romana, bem como para o tempo e espaço em que tais gêneros 
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vivenciavam, o que pode indicar uma variação de significados e interpretações para as 

relações entre homens e mulheres. Assim, 

buscam-se novas referências para se entender os significados atribuídos à 

feminilidade e à masculinidade e rejeita-se a noção de que as motivações sexuais 

humanas sejam “instintivas” ou “naturais”, embora essas ideias ainda estejam 

arraigadas no senso comum, como se as concepções e valores morais sobre a 

sexualidade fossem e sempre tivesses sido os mesmos. (FEIOTOSA, 2008b: 
pp.124).  

Direcionando a análise para uma visão acerca da sexualidade em Roma, pode-se 

afirmar que existe uma confusão no que diz respeito ao amor em Roma, pois esta palavra 

pode adquirir tanto uma noção apenas sexual, como também pode ser aplicada as emoções 

afetivas, juntamente com uma vida sexual. O que pode-se aferir é que a ideia de 

promiscuidade da sociedade romana é quebrada, a partir do momento em que documentos da 

cultura material, bem como alguns registros literários apresentam relações de caráter afetivo 

entre homens e mulheres. Os grafites de Pompeia são exemplo dessas relações, como bem 

aponta a historiadora Lourdes Feitosa. Trechos como Amethusthus Nec sine sua Valentina – 

Ametusto não vive sem sua Valentina - Secundus Prim(a)e suae ubi/que isse salute(m). Rogo, 

domina, ut me ames – Secundo a sua querida Prima, uma saudação cordial. Peço, senhora, me 

ame! – (Grat)ae nostrae feliciter (perp)etuo rogo domma per (Venere)m Física te rogo ni me 

(...) us habeto mei memoriam – A minha querida Grata, com felicidade eterna. Te peço, 

senhora minha, por Vênus Física, que você não esqueça de mim. Me tenha sempre em teus 

pensamentos! (FEITOSA, 2008b: pp.133-135) – apresentados e analisados por Feitosa 

mostram que as declarações e demonstrações de amor eram mais frequentes do que se 

imagina, quebrando com o paradigma de subserviência feminina. 

Conforme o historiador Paul Veyne (2007), os prazeres estariam no centro das 

preocupações do homem romano, mas o lado sentimental seria esquecido para que o homem 

estivesse na posição de ativo. Sendo assim, na visão de Veyne, o prazer colocado à disposição 

do outro (a) e o sentimentalismo tornava o homem indigno, passivo, subserviente e, portanto, 

ausente de virtude e virilidade. O amor, considerando o aspecto emotivo, seria indigno e 

tornaria o homem escravo do ser amado. Já Pierre Grimal (1991), contesta tal visão de 

ausência de sentimento e devassidão da sociedade romana, afirmando que mesmo nos casos 

de matrimônios por interesses políticos e econômicos, o amor se fazia presente na vida dos 

romanos. Lourdes Conde Feitosa (2008) afirma ainda que as mulheres em certos momentos 

poderiam recusar os seus maridos.  

No caso específico da obra O asno de ouro, de Lúcio Apuleio, escrita no século II 

d.C., é possível perceber o encantamento de Lúcio, personagem principal, pela escrava Fótis, 
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bem como as relações que se seguem após tal encantamento. A fim de apresentar tal cena, 

faz-se necessário falar brevemente de sua história. Na obra, a personagem principal também 

chamado de Lúcio, é transformado em asno por se envolver com magia negra, praticado pela 

escrava Fótis e a sua ama Panfília. Ao longo da história, o asno é roubado e inserido em um 

contexto de aventuras, reencontrando a sua forma humana após realizar uma prece à deusa 

egípcia Ísis, que intercede ao seu favor. Após voltar a sua condição humana, Lúcio é iniciado 

nos mistérios da deusa Ísis e posteriormente, aos mistérios do deus Osíris. 

Acabara de me deitar, quando minha Fótis, tendo deitado já sua senhora, aproximou-

se de mim alegremente, com grinaldas de rosas e outras rosas soltas enfeitando as 

pregas do vestido. Beijou-me ternamente, cingiu-me a cabeça com coroas, espalhou 

flores sobre mim. Pegando um copo, nele derramou água tépida e mo estendeu para 

beber. Depois, sem me deixar tempo para esvaziar até o fundo, apoderou-se dele 

docemente, tocou devagar o resto com os lábios e, gulosa, sorveu a pequenos goles 

todo o conteúdo, olhando para mim. Um segundo e um terceiro copos, seguidos de 

muitos outros, passaram por ela e por mim, alternadamente. O efeito do vinho, 
acrescido do ardor e do ímpeto com os quais, não somente meu espírito, mas os 

meus sentidos aspiravam à volúpia, me suplicavam. Minha túnica, levantada até as 

virilhas revelava a Fótis a impaciência dos meus desejos: “tem piedade de mim”, eu 

lhe roguei “socorre-me depressa”. Como vês, minhas forças estão tensas à 

aproximação do combate que me anunciastes, sem proclamação do fecial. Agora que 

senti a primeira flecha do crucial Cupido penetrar-me o coração, também estiquei 

meu arco e com tamanho vigor, que tenho medo que o nervo tenso arrebente com o 

excesso. Entretanto, se queres tornar perfeita a tua bondade, solta a cabeleira, e que 

ela ondule em liberdade sobre o teu torso adorável. Um instante depois, removido 

todo o arranjo da mesa, despojada de todos os véus, com a cabeleira desnastrada, no 

mais amorável abandono, Fótis me aparecia como a própria Vênus, quando emerge 
das espumas do mar, e tal como a deusa, muito de indústria e não por pudor, 

sombreando com seus dedos de rosa a brancura polida do sexo. “À luta”, disse ela, 

“à luta mais forte, pois por mim não recuarei nem voltarei as costas. Se és homem, 

avança direto para a frente e combate face a face. Ataca sem desfalecimento e mata 

como quem deve morrer: a batalha de hoje é sem tréguas.” Assim disse; subiu ao 

leito acocorou-se sobre mim pouco a pouco, e, agitando o torso delicado com 

lúbricos gestos e rápidos sobressaltos ela me dispensou, com movimentos de 

pêndulo, os dons de Vênus, até o momento em que, esgotados ambos, no fim das 

forças, com membros lassos, caímos ofegantes nos braços um do outro. Tais foram 

os prélios, que nos mantiveram despertos até quase a madrugada. Por vezes, 

pedíamos ao vinho novo ânimo para nossa lassidão, estímulo para os nossos desejos, 
excitantes para as nossas volúpias.”(APULEIO, II: pp. 35-36). 

Diante dos capítulos XVI e XVII da obra de Apuleio, pode-se perceber alguns 

elementos do amor e da sexualidade em Roma que contrapõem a visão do historiador Paul 

Veyne apresentada anteriormente de plena submissão feminina e ausência do sentimentalismo 

na relação entre homem e mulher. Como já foi possível perceber nos grafites de Pompéia, 

Lúcio não se intimida ao descrever a sua relação com a escrava Fótis e, ao longo de todo o 

livro II, vai mostrando elementos próprios do seu encanto como presente em todas as 

descrições elencadas a respeito de Fótis, bem como do seu contato com a referida.  
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É certo que não se pode comprovar a veracidade das palavras de Apuleio – ao que 

tudo indica a obra relata a história do próprio autor -, até mesmo por se tratar de uma relação 

com uma escrava que estava ao seu serviço. Mas é certo também que tanto a escrava, quanto 

Lúcio demonstram desejo e prazer nas duas cenas transcritas. Todo um ritual de conquista é 

apresentado, onde a escrava parte para as artimanhas da sedução feminina no intuito de tornar 

mais visível o desejo de Lúcio, e por que não, de torná-lo submisso as suas vontades. Fótis 

passa a desempenhar o papel ativo na relação, se posicionando acima de Lúcio no momento 

do ato sexual, colocando-o numa posição de passividade.  

Talvez a ideia de Veyne de escravização do homem diante do amor tenha um 

efeito de confirmação nessa passagem, mas o decorrer da cena não demonstra um caráter de 

insatisfação de Lúcio com a situação, até mesmo pelo fato do personagem ter a vontade de 

“dar” e “receber” o prazer. Lúcio não parece se importar com sua posição inferior durante o 

ato sexual e Fótis não teria sido obrigada a se submeter a tal posição, muito mesmo a praticar 

tal ato. Ou seja, esse aspecto confirma uma visão que difere daquela de subserviência da 

mulher romana, como demonstrada na ideia de pater famílias e, além disso, coloca o amor 

juntamente com o desejo e o prazer em uma mesma esfera, onde a mulher também atua como 

personagem. 

 

Considerações finais 

De acordo com todas as colocações realizadas ao longo da análise é possível 

perceber que a mulher tinha sim um papel diferente daquele da ideia de pater famílias, 

atuando em trabalhos no espaço público e expressando seu ponto de vista na política, mesmo 

não tendo direito a voto, como no caso apresentado dos grafites de Pompéia. Seria pertinente 

apontar ainda que a sexualidade, após a revisão dos estudos historiográficos, passa a ter outra 

conotação e os objetos de caráter sexual encontrados muitas vezes possuem uma conotação 

religiosa, como no caso das representações fálicas utilizadas como amuletos representando a 

fertilidade (FUNARI, 2003). É importante atentar ainda que a concepção sexual, bem como 

amorosa na Roma antiga varia de acordo com o período espacial e temporal analisado.  

Sobre as mudanças de concepções nas pesquisas, elas só seriam possíveis com as 

inovações teórico-metodológicas e ampliação da noção de fonte histórica, com as descobertas 

da Arqueologia, por exemplo. Tais inovações permitiram uma ampliação nos estudos e 

revisão daqueles realizados em outrora. Agora o historiador interpretaria e criticaria a fonte, 

haja vista que ela seria tratada como discurso construído com uma intencionalidade pelos 
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povos do seu tempo, não sendo mais a evidência incontestável de uma verdade única. Assim, 

os estudos referentes à sexualidade, embora recentes, “integra(m) a historicidade do corpo, do 

que pode ser definido por erógeno, das prescrições estabelecidas à prática sexual e de suas 

emoções, evidenciando variados sentidos de acordo com os valores socialmente construídos 

em grupos, tempos e espaços históricos estabelecidos.” (FEITOSA, 2008: pp.128). Por fim, 

conforme os historiadores Pierre Grimal e Lourdes Feitosa, as referências sexuais foram e 

ainda são examinadas de acordo com valores morais contemporâneos, estando fora da 

realidade dos padrões da sociedade romana, como se os valores e a moral daquele período 

fosse igual ou semelhante aos períodos históricos seguintes.    
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Literatura, Loucura e exclusão na sociedade oeirense a partir da obra Rio 

subterrâneo de O.G Rêgo de Carvalho (1960-1980) 

Maria da Vitória Leal de Figueiredo
*
 

 

Resumo  

O presente artigo pretende apropriar-se da obra Rio Subterrâneo de O.G Rêgo de 

Carvalho buscando pensar historicamente a representação cultural do sujeito da 

desrazão na cidade de Oeiras e sua constituição excludente no período de 1960 a 1980. 

Bem como fazer um diálogo conjunto entre a visão elitista representando as relações de 

poder para com este sujeito presente na escrita do autor. Analisar as vivências do autor e 

obra fazendo exprimir o diálogo da sua escrita e os problemas sociais relacionados à 

loucura na sua cidade natal (Oeiras).  Além de fazer reflexões no que diz respeito ao 

exercício de poder dos sujeitos ditos normais, e o que os determinavam como seres 

capazes de manipular os outros na respectiva cidade. 

Palavras-chave: Loucura, exclusão, História, literatura. 

 

Abstract: This article seeks to appropriate the work Rio Subterrâneo of O. G Rêgo de 

Carvalho oak seeking think historically the cultural representation of the subject of 

unreason in the town of Oeiras and exclusive establishment in the period 1960-1980. As 

well as making a joint dialogue between the elitist representing power relations towards 

this subject in this author's writing, in addition to reflections with respect to the power 

of so-called normal subjects, and that determined as being able to manipulate the others. 

Keywords: Madness, exclusion, history, literature. 
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História, Loucura e Literatura em O. G. Rêgo de Carvalho  

              O escritor Orlando Geraldo Rêgo de Carvalho, nasceu na cidade de Oeiras a 

antiga capital do Piauí no dia 25 de janeiro de 1930, filho da professora de música Araci 

Carvalho e do comerciante José Rêgo de Carvalho. O.G Rêgo como é mais conhecido 

nacionalmente revela seu amor pela cidade em suas obras Ulisses entre o amor e a 

morte publicado em (1953), Somos todos Inocentes (1971) e em Rio Subterrâneo (1967) 

, na primeira obra o literato ainda jovem escreve sobre sua infância e adolescência 

passadas nas cidades de Oeiras e Teresina, o livro é o reflexo de sua construção como 

escritor quando o fez romantizando a morte do seu pai José Rêgo de Carvalho , o trecho 

marcante o revela um bom escritor “Quente era a manhã em julho, quando meu pai se 

deitou, as pálpebras baixando. E puro e distante e feliz encarou o céu e o tempo”. Em 

Somos todos Inocentes (1971) o autor retrata um tempo anterior ao seu , a cidade de 

Oeiras por volta de 1929, a escrita é acessível a todo o publico leitor já que o autor é 

conhecido pela sua linguagem perfeita , os ritmos na escrita refletem seu 

perfeccionismo, no que diz respeito ao enredo da obra por seu próprio titulo é uma 

ironia , como afirma a crítica literária de (STOCKLER,1971 In KRUEL,2007.p117)
1
 

“Na verdade, embora seja triste dizê-lo,(mas honesto afirma-lo) sempre que tal nos 

convém, Somos todos Inocentes...Sim ,os outros é que são sempre os únicos culpados.” 

Na obra Rio Subterrâneo (1967) é um reflexo das suas vivências ,a obra mais confusa , 

melancólica, dramática este mundo desorganizado cheio de anseios que o autor busca 

tratar de um tema central – a loucura, a exclusão, o declínio do próprio ser humano. 

Estas são suas principais obras apesar de ter feito vários contos e até iniciado 

outro romance intitulado “Era noite Afonsina”. Porém a sua saúde já comprometida por 

problemas psicológicos não o permite continuar a escrita do conto. Problemas estes 

resultantes do romance Rio subterrâneo no qual o literato nos diz: “Tudo que de 

verdadeiramente importante eu tinha dentro de mim eu externei nesse livro (...). Eu 

adoeci ao encerrar a ultima linha de Rio Subterrâneo” (KRUEL, 2007.p.55).  

         O autor já muito conhecido é criticado regional e nacionalmente por ter um estilo 

diferente dos outros escritores nordestinos. Mas, em resposta a tais críticas mostra o 

                                                             
1 Esse e outros artigos são críticas literárias para com a obra de O.G Rêgo  foram publicadas no livro 

organizado por Kenard Kruel. Para mais informações cf.: CARVALHO, O. G. Rego de. Romancista O. 

G. Rego de Carvalho. Artigo de J. Santos Stockler. Jornal O DIA Teresina 19/12/1971. In: KRUEL, 

Kenard (Org.). O. G. Rego de Carvalho: fortuna crítica. Teresina: Zodíaco, 2007, p.117-118. 
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lugar de suas vivências como o principal responsável por essa diferenciação já que “ o 

Nordeste não é apenas secas e cangaço” (KRUEL, 2007.p.49).  

        Neste sentido, tendo Oeiras como o principal cenário em suas obras, o texto 

literário a ser problematizado historicamente, Rio subterrâneo, possui uma temática 

bastante específica a ser analisada: a loucura. O velado universo da loucura passou por 

muito tempo escondido nas lacunas da história, esse universo tão misterioso e excluso 

da sociedade dita normal, esteve presente desde a Idade Média onde existiam muitos 

loucos que moravam nas cidades perto das pessoas e não eram exclusas como 

aconteceram em épocas posteriores e ainda acontece em nossos dias 
2
(FOUCAULT, 

1978).  

         Desta forma aprofundei-me nas leituras sobre a temática e neste sentido escolhi 

escrever sobre aqueles que não foram lembrados pela História, como proscritos, infames 

e avessos a ordem. A forma como a história analisa e aborda seus temas vem se se 

modificando a partir da prática historiográfica do movimento dos Annales (1929-1980), 

já que antes desse movimento formado por Lucien Frebvre e Marc Bloch se iniciar, a 

história era apenas a memória dos grandes homens. Tomei como base teórica a 

perspectiva de Michel Foucault que opera uma abertura significativa no campo objetal 

dos historiadores, onde a loucura se constitui como objeto de estudo da História: “Os 

historiadores como os filósofos, os historiadores da literatura, estavam habituados a 

uma história das sumidades. Mas hoje, diferentemente de outros, aceitam mais 

facilmente trabalhar um material “não nobre”
3
. ”(FOUCAULT,1979 p.120)   

Compreendo que o material “não nobre”, diz respeito a pluralidade de abordagens e não 

no sentido de desvalorização desse material ,ou seja os historiadores estão desapegando 

do tradicionalismo e abordando temas tidos como irrelevantes aos olhos do tradicional 

mas na realidade inovador. Neste sentido tomando como base a Loucura por si , já é de 

uma grande amplitude pois há diversas formas de analisa-la já que a mesma passou por 

diversas catalogações, e sugestões de cura , nesse mesmo período acreditava-se que a 

loucura “era uma forma de erro ou ilusão(...) os lugares conhecidos como terapêuticos 

eram primeiramente a natureza”(FOUCAULT,1979 p.120)   

                                                             
2 O filosofo francês Michel Foucault, na sua obra inaugural História da loucura na idade clássica, ajuda-

nos a entender o universo da loucura na sociedade clássica expressando conceitos de normas e exclusões 

aqui cabíveis. Apesar de o espaço aqui retratado ter uma forma diferente de aprisionamento dos sujeitos 

anormais. 
3 Termo usado por Foucault em entrevista publicada no livro Microfísica do Poder, relacionando os  

temas trabalhados como marginalizados aos olhos da escrita filosófica e histórica .FOUCAULT, Michel. 

Microfísica do Poder. Edições Graal,1979. 



 

 

37 CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

         Na história da cidade de Oeiras os sujeitos da desrazão foram deslocados para fora 

da história, esquecidos e excluídos desta sociedade dita normal. Não de outro modo a 

pesquisa realizada buscou a utilização do recurso da literatura como fonte histórica.  

Como historiadores estamos buscando incessantemente resgatar  parte do real , porém a 

medida que usamos a literatura estamos analisando a representação do real com base no 

autor, nas suas vivências e mundo exterior que ajudam na criação da arte literária. 

O discurso histórico, ainda que imaginativo e funcionalizante, não cria a 

partir de uma fabulação apenas, mas de fontes. Tais fontes não seriam 

provas incontestes, mas signos a espera de leitores, índices de um passado 

que resiste a interpretações, por conter diversas possibilidades de leitura e 

desleitura-, em consequência, a escrita da História carrega uma 

capacidade de velar e desvelar.(ARNAUT, MOREIRA.2012p18) 

         Diferentemente da literatura a história é baseada em fontes precisas que tem 

como objetivo representar o máximo possível do real, a literatura é um texto 

ficcional a partir dos reflexos interiores e exteriores, não de outro modo deve-se 

analisar autor, obra e o seu contexto social para utilizar esta escrita literária como 

fonte histórica.  A literatura será aqui interpretada como os olhos de uma sociedade 

em determinada época, pois como “quaisquer fontes, os registros literários (contos, 

crônicas, romances, poesias) são produções históricas e cabe ao leitor, compreender 

o contexto em que foram feitas.” Nesse sentido a literatura “pode trazer muitos 

benefícios para a análise de uma época na medida em que revelam dinâmicas 

sociais” (FERREIRA, 2009.p. 99). Além do texto ficcional de O.G Rêgo foram 

utilizadas para abordagem dessa problemática da representação histórica da loucura 

outras fontes que auxiliaram na fundamentação deste trabalho, a exemplo dos relatos 

orais de memória e jornais que circulavam na cidade no contexto da escrita do 

literato.  

 

Oeiras: a Cidade do Sujeito da Desrazão 

  

 A cidade de Oeiras de O.G Rêgo foi o berço de um grande número de loucos. 

Sabe-se disso por relatos orais com pessoas da cidade e principalmente pela literatura 

oeirense
4
, como em Malhadinha, Os caminhos da loucura, Vaqueiro e Visconde, todas 

do escritor oeirense José Expedito Rêgo. Esse escritor, contemporâneo de O.G Rêgo, 

                                                             
4 A literatura oeirense possui características restritas principalmente no que se referem à loucura, os 

escritores acimas citados são contemporâneo um a outro e escrevem de modos diferentes más com a 

mesma concepção de exclusão para com estes sujeitos da desrazão. 
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enfatiza em todas suas crônicas, romance e poesias, a existência dos loucos que eram 

submetidos a um mecanismo de exclusão singular: a maior parte deles vivia presa em 

seus quartinhos no fundo da casa. Nas obras literárias do escritor oeirense O.G Rêgo 

revela em todas elas esse mesmo aspecto: há pelo menos um louco em Ulisses, Somos 

Todos Inocentes e Rio Subterrâneo. Partindo justamente desse problema histórica da 

representação literária do sujeito da desrazão em O. Rêgo que escolhi trabalhar este 

tema, por muito tempo se passou despercebido pelo olhar dos historiadores da cidade de 

Oeiras.  

         A obra foi escrita em 1962 quando O.G Rêgo estava no Rio de Janeiro de visita a 

um irmão que se encontrava doente com problemas mentais como ele próprio coloca em 

“Como e porque me fiz escritor”. Vendo a forma como o seu irmão era tratado pelos 

enfermeiros do asilo, ele começa a escrever “Rio Subterrâneo” e passa todas suas 

sensações para esta obra tendo um pouco de autobiografia. Ao findar a escrita o autor se 

encontra doente com problemas psicológicos e fica internado três anos em um hospício 

de Teresina. A obra tem o tempo psicológico, pois toda a estória se passa através de 

sonhos, alucinações dos personagens envolvidos, a trama se passa nas cidades de 

Oeiras, Teresina e Timon sendo que o espaço a ser analisado é a cidade de Oeiras por 

sempre estar a obra se referindo a muitos casos de loucura na primeira capital.  

         A obra é considerada muito depressiva, pois a maioria dos personagens são jovens 

que moram em Oeiras e precisam ir a Teresina ou Timon para estudar e outros que 

moram em Teresina e lembram-se da infância em Oeiras com a avó louca. O 

preconceito dos próprios parentes com relação a loucura e uma série de males , dúvidas 

e angustias que passam pela mente dos personagens no texto ficcional. 

       Oeiras passou por uma série de transformações ao longo de sua história, a cidade 

foi morada de grandes homens, portugueses, sua arquitetura colonial mostra isso, mas 

em 1852 com a transferência da capital para Teresina os oeirenses ficaram com um 

grande vazio, uma grande depressão por conta dessa transferência, para eles era muito 

importante morar na capital (MOURA 2010)
5
. Então a partir desse episódio as famílias 

que ocupavam a condição de elite iam se mudando para a capital. Outras famílias, 

resistindo a esse processo, não largariam a velha capital, mas conservariam as suas 

tradições como podemos vislumbrar na leitura de Somos todos inocentes (1971). 

                                                             
5 Pesquisa realizada  na cidade de Oeiras tratando da loucura na cidade como aspecto de inteligência 

aguçada o que causaria o elo entre a inteligência e anormalidade, e arte. Maiores informações MOURA, 

Eliane Cristina Carvalho. Educação, Arte e loucura: do significado ao sentido. Teresina, EDUFPI, 2010. 
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          Desta forma as famílias de poder na cidade se fecharam a outros costumes e 

começaram a casar primos com primos, muitos destes casamentos resultaram, segundo 

nosso literato, em casos de loucuras que é retratado em seus romances. Percebe-se que 

em todos eles retratam loucos que existiam nas famílias de Oeiras. Nos romances esses 

loucos eram escondidos da sociedade, e, geralmente, a causa da doença creditada aos 

casamentos entre primos.  

  Em Rio Subterrâneo, vemos o reflexo de um mundo historicamente depressivo, 

solitário e excluso. Este é o mundo a que o autor se reporta, e se refere a uma Oeiras 

preconceituosa, rodeada por seus casarões onde cada um guarda um fio destes tempos 

de “vergonha” para as famílias que queriam conservar seu status perante a cidade. A 

cidade é, em O. G. Rêgo, uma terra de lutas, glórias, de heróis, de imortais. Mas é 

também o espaço onde pululam os marginalizados pertencentes a uma sociedade de 

ambição do patriarcalismo, do poder sobre os sujeitos da desrazão reduzidas ao 

enclausuramento doméstico.  

 

A construção Histórica da Loucura e a Representação do “Louco” em O. G. Rêgo 

de Carvalho 

 

 Como afirma Jacques Derrida (2010) “a identidade do “humano” na maioria das 

vezes e em inúmeras situações, faz o homem se colocar como superior a outras formas 

de vida”. Nesse sentido a sociedade é coberta de prescrições, na qual podemos 

identificar aquilo que faz parte da normalidade e automaticamente excluir e 

menosprezar aquilo que é diferente. Dessa forma pode-se pensar historicamente a 

constituição do sujeito da desrazão como fabricação social e cultural das fronteiras entre 

o normal e o patológico, assim o que faz um sujeito melhor que um doente mental não 

diz respeito a razão que cada um possui, mas ao olhar que cada sociedade lança sobre a 

loucura, resultado em práticas de exclusão e enclausuramento.  

  É o que podemos depreender da leitura obra, referencia nesse debate, História da 

Loucura na Idade Clássica, de Michel Foucault. O autor realiza uma “arqueologia do 

silêncio” desde a idade clássica para analisar a sociedade contemporânea. Antes os 

loucos viviam livres a procura da sua cura navegando na Nau dos loucos, logo depois 

com o desaparecimento da lepra e nascimento das clínicas. A situação se modifica já na 

modernidade, pois os loucos serão aprisionados o propósito de buscar a “cura” na 
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racionalidade psiquiátrica através de medicalização, do enclausuramento e sileciamento 

pela sociedade: o louco passa a ser o doente mental.  

Justamente partindo dos pressupostos foucaultianos de que a loucura não se 

constitui como algo natural e dado, mas como um construto cultural que envolve 

relações de poder que demarcam a fronteira entre o normal e o anormal é que podemos 

interpretar cuidadosamente, do ponto de vista da História, Rio Subterrâneo de O.G 

Rêgo. Essa obra toma para si as dores daqueles loucos que viveram na sua terra e de 

todos os que sofrem nesse mundo inabitável aos olhos da sociedade que apenas os 

condena, como afirma (LEÃO, 1975): 

O escritor O.G Rêgo de Carvalho, automaticamente armou-se cavaleiro 
andante desta cruzada redentora, e consequentemente tornou-se o 

defensor e protetor de todos os doentes mentais do mundo , quando 

abandonados nos antros sombrios como a própria indiferença dos seres 

desumanos. 

 Além da subversão pela escrita, representando literariamente a desrazão, o autor 

também faz reivindicações logo que termina a obra em 1964 ,pedindo para o governador 

mudar o nome do Hospital que tratava os doentes mentais que se chamava “Colônia dos 

psicopatas”  e passa a se chamar Clínica Areolíno de Abreu. Portanto o autor merece ser 

lembrado por esses fatos que defendem a sua ideologia e consegue alcançar um maior 

respeito para os indivíduos marginalizados. 

         Em Rio Subterrâneo o personagem Lucínio que mora em uma quinta
6
 em Timon, 

vive o drama de ter um pai com problemas mentais, o que acaba por perturbá-lo e 

fazendo o mesmo ver sua família e seu relacionamento com o pai cada vez diminuindo. 

Nada distraía a atenção de Lucínio, preso, a dias, na doença do pai. Era 

doloroso suportar o afastamento: saber que o velho sofria escutar-lhe os 

resmungos noite afora, ouvir sua respiração desde o corredor e não poder 

fitá-lo nos olhos indormidos. (CARVALHO, 2009. P 11) 

Vivendo esse momento o personagem passa a viajar no mundo da imaginação, de 

pensamentos alucinações que relembra a seus parentes loucos de Oeiras, a sua infância 

nas ruas da velha cidade os tios, primos, parentes e as loucas. Esta passagem, logo no 

início do livro, mostra como a narrativa ficcional de O.G Rêgo  revela que, entre as 

décadas de 1960 e 1980, a experiência histórica com o universo da desrazão marca as 

suas vivências em sua cidade natal, Oeiras a “Terra de poetas, músicos e loucos”. E, 

                                                             
6 Quinta é uma das palavras restritas na escrita de O.G Rêgo. “quinta é sítio, é uma fazendola onde há 

árvores frutíferas, palavra muito usada em Portugal e em Oeiras”. In Como e porque me fiz escritor. 

Teresina, projeto lamparina, 1994. 



 

 

41 CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

sendo ele, um poeta da terra, vindo de uma família de músicos - sua mãe Araci Carvalho 

foi musicista montando um grupo de mocinhas que aprendiam a tocar bandolins - ele 

revela a sua obra uma fantástica visão em relação aos sofrimentos da alma e com isso 

coloca a loucura, as inconveniências geradas por ela como peça chave neste romance.  

        Neste dilema entre loucura versos a sociedade o autor propõe uma crítica aos 

pensamentos da época onde alguns tinham vergonha dos seus parentes loucos e outros 

os acolhiam ou tentavam se aproximar do universo fechado dos loucos. Em uma 

conversa entre os personagens Pedro e Helena, o rapaz repele a loucura e teme o seu 

parentesco de Helena com uma família pertencente a muitos sujeitos tomados pela 

loucura:  

Eu não dormi essa noite pensando que Celina era tua parenta... Um 

menino pobre descia o barraco. Não entendo Pedro. Que mal haveria se 
fosse? Mens sana in corpore.  Sê claro, eu te peço; não sou instruída como 

tu. Pedro riscou um fósforo, para reacender o cigarro. O brilho das 

chamas demorou nos seus olhos. Disseram-me que existiam muitos 

loucos entre os Ribeiros. Celina, por exemplo, vivia gritando numa cela 

com grade e tudo. Eu por mim se pudesse... Sabes Helena? Se pudesse, eu 

limparia o mundo. Os doidos seriam mortos, os descendentes internados. 

A loucura é um estigma que não desaparece nunca; constitui verdadeira 

maldição para a família e a sociedade. Oh Pedro! Como ousas falar 

assim? Conheces tão pouco a vida! (CARVALHO, 2009, p.57) 

          Neste pequeno trecho é possível captar uma série de aspectos abrangentes tanto 

na obra como no contexto histórico em que a obra está inserida. Tomando como 

relevante essa duvida de Pedro, podemos observar que a preocupação maior é 

exatamente o medo de se casar com Helena e ter um filho louco por causa dos laços 

consanguíneos. Ou seja, o casamento entre primos era representado como um 

mecanismo perigoso que gerava a anomalia nas crianças. A cena citada é um exemplo 

de que havia famílias que entre os anos sessenta e oitenta se fechavam em si e acabavam 

tendo muitos parentes loucos e sendo vista com maus olhos pela sociedade. Outro 

aspecto é a reprovação social por viver em um meio em que se vêem muitos casos de 

loucura, ou seja, o preconceito de uma época a sociedade condena essa anormalidade e 

que precisa tomar atitudes drásticas como a prisão do louco mesmo sem ter uma noção 

de medicação ou cura, o fato é que esconder seria a melhor saída.  

 

A Loucura e Mal-Estar Cultural da Memória em Oeiras  
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        Em depoimento concedido e de acordo com depoimentos lidos referentes a loucura 

em Oeiras, o que se percebe é um grande contraste com relação ao que obra narra. 

Porém o cruzamento das narrativas orais com a ficcional mostram toda a complexidade 

da temática aqui abordada, na medida que algumas fontes falam da prisão dos loucos e 

de fatos até dramáticos. Em outros casos pode identificar a negação dessa prisão e até 

confirmam a presença dos loucos no meio social, trabalhando, conversando e fazendo 

amizades. O  mal estar cultural encontra solução na concepção de (MOURA 2010) na 

relação em que a autora trata da loucura como excesso de inteligência, “Muitos 

psicólogos tentaram encontrar semelhanças entre a arte e a doença mental, declarando 

que os gênios estavam próximos da loucura.”(VIGOTSKI,2003 apud MOURA 

,2010p34) Neste sentido a pesquisa realizada em 2010 , ganha um novo vigor para as 

famílias tradicionais da cidade, ou seja limpar um passado tratando agora no tempo 

presente seus doentes mentais como gênios é de extrema importância ressaltar este 

aspecto, porém mesmo com esta ressalva os entrevistados se omitem em revelar suas 

identidades ,tomemos esta como exemplo o relato de Brilhante
7
:  

                                                  A referência intelectual é histórica. Vem naturalmente, do fato de ter sido 

o primeiro núcleo urbano, de ter sediado a primeira freguesia; primeira vila, 

cidade e capital da província; sede das primeiras cadeiras de letras, dos 

primeiros juizados e consequentemente, residência de professores, juízes e 
ouvidores formados na Corte. (MOURA, 2010p133-134) 

O trecho acima revela a exaltação demasiada com relação a figuras ilustres e 

inteligentes que pertenciam à cidade, concordando com o fato de a cidade ter resquícios 

da loucura por ocasião de ser pessoas extremamente inteligentes e não por outros fatores 

externos como casamentos consanguíneos, depressão , percas emocionais entre outros. 

Esse dilema ocorre por conta do próprio tradicionalismo que as pessoas mais velhas 

carregam consigo, principalmente quando se trata de oeirenses que não permitem a ideia 

de nenhum tipo de preconceito ou exclusão com relação aos loucos. Tomo esse 

contraste de informações como uma lacuna a ser trabalhada nesta pesquisa. Pois essa 

complexidade de que estamos tratando pode se observar nos seguinte relato oral: 

Com relação ao tratamento, a família não abandonava, por mais pobre ou 

rico que fosse ela ficava com seu doente dentro de casa, não podiam 

mandar pra fora porque Teresina não tinha hospitais pra esse tipo de 

tratamento, eles ficavam com os filhos dentro de casa, criando como se 

fossem normais, eles brincavam com os outros, mas sabiam que era 

doente, não ia pra escola por que não tinha a orientação e a medicação 

que hoje nós temos, mas eles ficavam com seus doidos. (...) Agora 

                                                             
7 Pseudônimo usado por ( MOURA 2010) para referir a uma de suas entrevistadas. 
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quando o doido ficava uma pessoa violenta, a própria família fazia um 

quarto, colocava grades na janela e quando a pessoa estava muito 

violenta, a família trancava [...]. (SANTO RÊGO. 2013) 

De acordo com este relato, os loucos eram bem tratados como se percebe, mas 

aí está o elemento principal com relação aqueles que vivenciaram essa época: havia 

um mal-estar cultural nas pessoas ao tratar do tema, gerando para os sujeitos uma 

espécie de vergonha para a  “memória da cidade. É ainda outro relato oral que nos 

pode ajudar a pensar esse problema histórica da representação do sujeito da desrazão 

em Oeiras: 

Em minha infância, morei numa casa ao lado da casa de D. Maria, a louca 
que matou a sogra. Ela vivia isolada num quartinho no fundo de sua casa, 

era neste mesmo espaço onde comia e fazia suas necessidades 

fisiológicas. Outras vezes, sem entendermos como conseguira, a gente a 

via trepada no teto da casa. O que separava o meu quintal do quintal da 

casa dela era só um muro. Sempre que eu me apoiava no muro para vê-la, 

ela gritava: “Sai daí, João Carvalho velho do diabo”. (CARVALHO, 
2012. p.3) 

Nesse sentido é possível perceber que para outros, como no trecho citado, falar da 

loucura não põe em questão a dignidade da cidade mas sim revela que o passado 

histórico da cidade, seja ele virtuoso ou não deve ser lembrado. O.G Rêgo escreve sua 

obra ligada aos devaneios psíquicos de pessoas que eram presas em casa 

 É o caso de uma louca que se chamava Tereza. Morava no sobrado e ela era irmã 

do Major Selemerico, neste caso segundo ainda o relato de: “Tinha Tereza que era 

doida, ela morava em dois quartos ali de cima do Major [...] agente via ela de lá pra cá 

com aquele camisão branco [...] mas ela não descia” (SANTO REGO, 2013. p.5). O 

que digno de menção aqui nesse caso é que este sujeito tornou-se uma personagem em 

Rio Subterrâneo, a louca Joana. O que nos mostra como a memória dos loucos está 

imbricada na representação literária da loucura. Portanto este trabalho faz um diálogo 

com as três questões centrais do título: A literatura é a fonte base para o 

desenvolvimento desta ideia, que por sua vez ressalta a loucura na cidade de Oeiras e 

com base nas entrevistas orais, análise de textos e da própria escrita da obra Rio 

Subterrânea percebe-se a exclusão, preconceito e um mal estar cultural ao falar deste 

tema. Deste modo tratar da loucura na cidade é abrir as cortinas para um espetáculo 

assustador e marginalizado  aos olhos desta sociedade carregada de preceitos. 

Observo deste modo que a multiplicidade de sentidos e de impactos causados na 

memória da cidade com relação a loucura , são múltiplas  sendo que desta forma o 

romance trabalhado Rio Subterrâneo foi utilizado como suporte fundamental pois “toda 
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ficção está sempre enraizada na sociedade, pois é em determinadas condições de espaço, 

tempo, cultura e relações sociais que o escritor cria seus sonhos, ou desejos, explorando 

ou inventando formas de linguagem” (FERREIRA,2012,p.67). E foi neste trabalho 

brilhante que o autor romanceou uma sociedade coberta de princípios que ainda são 

vistos até a atualidade. Ao ler o romance percebe-se a angustia nas palavras. Desse 

modo a obra pode ser caracterizada como além de um pouco de autobiográfica, também 

é uma denuncia , resumindo a estes versos de Camões logo no seu início da obra, o 

quanto sofre os doentes, e o quando não são compreendidos os loucos “Ó tu, que tens de 

humano o gesto e o peito”.  
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A polêmica construção da Muralha de Massé: conflitos e interferências na urbe 

carioca 
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RESUMO 

 

A fundação da cidade real de São Sebastião do Rio de Janeiro está diretamente ligada a uma 

experiência histórica bélica. Este trabalho acadêmico tem como tema construção da polêmica 

muralha de Massé na cidade nos setecentos. A elaboração desse sistema de defesa militar está 

intimamente relacionada aos ataques de corsários franceses na cidade nos anos de 1710 e 

1711. A edificação do muro tinha como objetivo proteger militarmente o interior da urbe 

carioca, no entanto, por vários motivos, a concretização desse projeto nunca fora concluído. 

Nesse sentido, este Artigo tem como finalidade abordar os conflitos entre funcionários régios 

e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, sobretudo, as interferências na organização 

espacial da urbe carioca.  

 

Palavras chave: MURALHA DE MASSÉ, RIO DE JANEIRO, CORSÁRIOS. 

 

ABSTRATC: The founding of the royal city of São Sebastião do Rio de Janeiro is directly 

linked to a historical experience of war. This academic work is themed construction of the 

controversial Massé wall of the city in seven hundred. The development of this system of 

military defense is closely related to the attacks of French privateers in the city in the years 

1710 and 1711. The building of the wall was intended to protect militarily inside the 

metropolis of Rio, however, for several reasons, the realization of this project has been never 

completed. Accordingly, this article aims to address the conflict between royal officials and 

Council the City of Rio de Janeiro, and above all the interference in the spatial organization of 

the carioca urbe. 
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Introdução  

 

Antes de abordamos diretamente as principais causas para edificação da muralha de 

Massé, no entanto, faremos uma breve discussão, com base na historiografia recente, sobre a 

questão da fundação da cidade real de São Sebastião do Rio de Janeiro e seu papel de locus 

articulador do centro-sul da América portuguesa no período colonial.  

 Segundo a historiografia consultada para a elaboração do presente estudo, a fundação 

da cidade real de São Sebastião do Rio de Janeiro está diretamente ligada a uma experiência 

histórica bélica. Existe na historiografia consultada um consenso quanto ao fato de que a 

colonização efetiva da Guanabara só ocorreu com a expulsão dos franceses, juntamente com 

os seus índios aliados (tamoios) em 1567. Um possível retorno dos franceses ou até mesmo 

ataque de outros inimigos sempre marcou o imaginário tanto dos moradores quanto dos 

dirigentes da cidade, como afirma a historiadora Maria Fernando Bicalho:  

“Fundada sob o signo da disputa colonial entre duas potências europeias após o 

fracasso da França Antártica e a expulsão dos franceses a cidade de São Sebastião 

do Rio de Janeiro viveu, até o alvorecer do século XIX, a experiência de um 

constante estado de sítio. O temor diante de possíveis invasões ou da simples 
proximidade de navios estrangeiros marcou o imaginário e o cotidiano de seus 

moradores e governantes, alimentando os projetos acerca de seu urbanismo”. 

(BICALHO, 2006: pp. 5) 

O Rio de Janeiro, desde sua fundação, representava uma importância estratégica 

geopolítica e econômica para coroa portuguesa. A conquista da Guanabara pelos lusitanos não 

representava uma conquista somente de um novo território, mas uma forma de proteção 

estratégica das suas rotas comerciais para o Oriente, portanto, não é só uma simples disputa de 

terra entre portugueses e franceses, mas o que a terra representa como defesa estratégica 

econômica e geopolítica no Império ultramarino lusitano. Além dos interesses dos reis de 

Portugal e França, a disputa pelo Rio de Janeiro também requereu atenção da coroa 

espanhola, pois os castelhanos viam a presença dos gauleses na região como uma séria 

ameaça as suas possessões na Região do Prata.    

“A presença francesa na Guanabara incomodava também a Felipe II, que temia sua 

expansão em direção às conquistas de Castela. Ultrapassando os limites impostos 

por Tordesilhas, o rei espanhol havia até mesmo ordenado, logo após a morte de D. 

João III, que o governador de Buenos Aires fosse com sua armada à costa do Brasil, 

onde a haviam povoado os franceses e procurasse expulsá-los de onde estivessem, 

tomando a fortaleza que houvessem construído”. (ABREU, 2010: pp. 62) 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII, o Rio de Janeiro transformou-se no centro 

articulador de uma vasta rede territorial e aterritorial do centro-sul da América Portuguesa, 
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sobretudo, em decorrência do tráfico negreiro, dos incessantes conflitos de delimitação das 

fronteiras luso-espanholas e da importância assumida pela região mineradora. Com esse papel 

de cabeça articuladora do centro-sul da América portuguesa, o Rio de Janeiro logo se tornou 

alvo de interesse de outras nações rivais da coroa portuguesa. Nesse sentido, a elaboração de 

um forte e eficiente sistema defensivo militar era necessário ser construído na cidade, como 

fortalezas, trincheiras e muralhas.  

“Em meados do século XVII, o então governador Duarte Correa Vasqueanes 

escrevia ao rei sobre a conveniência de que todos os ministros seculares e 

eclesiásticos vivessem na parte alta da cidade. Propunha a sua reconstrução no 

interior de muralhas para maior segurança dos moradores e da Fazenda Real diante 
de toda e qualquer invasão que as potências inimigas porventura intentassem”. 

(BICALHO, 2006: pp. 7) 

Malgrado da existência de vários planos, plantas e projetos, a ideia de um muro que 

cercasse o interior da cidade só viria a realizar-se a partir de 1713, em consequência da 

experiência e do medo vivenciados por governantes e moradores durante e após as invasões 

francesas de 1710 e 1711.  

 

Ataques corsários na Guanabara (1710-1711) 

 

A Grande Aliança (Inglaterra, Portugal, Holanda, Áustria, e alguns principados 

alemães) foi composta na Guerra de Sucessão Espanhola (1701-1713), que foi um conflito 

que opunha a Casa de Áustria e a França na Europa pelo trono de Castela. Portugal ao compor 

a Grande Aliança colocou em risco suas possessões além-mar, sobretudo o Brasil, a prováveis 

ataques corsários da França. O ingresso da coroa portuguesa na Grande Aliança†, se por um 

lado fez com que ele ganhasse a proteção da Inglaterra, por outro foi também a causa do 

estabelecimento de uma sistemática onda de ataques movidos por corsários de diferentes 

nações aos domínios ultramarinos portugueses, sobretudo, dos franceses. A região estratégica 

do Rio de Janeiro não ficaria de fora dos planos de ataques de possíveis inimigos de Portugal.  

O escoamento do ouro, que era extraído de Minas-Gerais para o porto do Rio de 

Janeiro, no início do século XVIII, transformou o porto carioca como um dos principais do 

Império ultramarino português. O grande volume de ouro no porto da cidade atraiu a atenção 

dos monarcas europeus, como Luís XIV, o que tornava previsível a tentativa de uma possível 

invasão à cidade, o que aumentava a expectativa sobre a competência do sistema de defesa do 
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porto. Nesse breve contexto histórico, os franceses realizaram dois ataques diretos a cidade, 

comandadas por  Duclerc em 1710 e a de Duguay-Trouin no ano seguinte. 

“Em 1710, um novo caminho para o ouro foi aberto: o ouro não seguia mais até 

Paraty, mas sim até Magé, no fundo da baía de Guanabara, de onde era transportado 

de barco até o Porto do Rio. O caminho novo se unia ao caminho velho em Ouro 

Preto. A convergência de riquezas para o Porto do Rio no início do século XVIII 

acabaria por colocar o sistema de defesa da cidade em teste. A França de Luís XIV 
não tardou em mandar os seus corsários”. (MARTINS, 2011: pp. 9)  

A segunda invasão francesa ao Rio de Janeiro iniciou-se em agosto de 1710. O 

corsário Jean-François Duclerc aparelhou, em Brest, cinco navios de guerra e partiu com mais 

de 1.500 homens; no dia 6 de agosto, abordou no Rio de Janeiro. Mas devido à eficiência das 

fortalezas de São João e Santa Cruz, na entrada da baia de Guanabara, o corsário francês fora 

impedido de entrar diretamente na cidade pela referida baia. No entanto, os gauleses 

desistiram e  desembarcaram na praia da Barra de Guaratiba, região afastada do núcleo urbano 

do Rio de Janeiro (14 léguas) e que não possuía um sistema de defesa militar. 

“O itinerário percorrido por Du Clerc, em seu avanço contra a cidade do Rio de 

Janeiro, seria: desembarque na ponta norte da Restinga da Marambaia ou na pequena 

praia da Barra da Guaratiba, trilhas nas fraldas das elevações, cobertas por matas, até 

o Engenho dos Religiosos de São Bento (Camorim), Jacarepaguá, Engenho Velho, 

Catumbi, Caminho de Mata-Cavalos, Morro do Desterro (atual Santa Teresa), 

Ajuda, Igreja do Parto e Largo do Carmo (atual Praça XV)”. (MEIRA, 2010: pp. 

49). 

Os invasores realizaram uma trajetória de ataque muito inesperada para os colonos 

luso-brasileiros, pois, ao invés de penetrar a cidade através da baia da Guanabara, os corsários 

franceses preferiram desembarcar em uma praia distante do núcleo urbano do Rio de Janeiro, 

com o intuito claro de evitar os disparos da artilharia das fortalezas de Santa Cruz e São João. 

A facilidade que os franceses encontraram de chegar à cidade, através dessa rota de ataque, 

evidenciou a fragilidade do sistema defensivo da cidade. Em razão disso surgiu à ideia da 

construção de uma muralha que protegesse a cidade de um possível ataque da parte do sertão 

carioca, assunto que trataremos mais adiante.  

Duclerc,  com suas tropas, pôs-se em marcha rumo à capital. No entanto, essa tentativa 

de corsários franceses não obteve êxito. As tropas comandadas pelo governador Morais logo 

souberam contornar a situação.  Dulcerc e muitos franceses foram feitos de prisioneiros. 

Posteriormente, Dulcerc foi assassinado de forma inexplicável, gerando um impasse 

diplomático entre as coroas lusitana e francesa.  

Em 12 de setembro de 1711, uma esquadra comandada pelo corsário René Duguay-

Trouin invadiu novamente o Rio de Janeiro e ocupou a cidade por longos dois meses. Dessa 

http://www.marcillio.com/rio/his18inv.html
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vez, os franceses invadiram a urbe carioca penetrando pela a baia de Guanabara, mesmo com 

todo o sistema defensivo da entrada marítima da cidade, os corsários gauleses conseguiram ter 

êxito em suas ações militares.  

“Em de 12 de setembro, a esquadra, sob o comando de René Duguay-Trouin, 

invadiu a baía de Guanabara. Uma invasão bem sucedida. A cidade pouco resistiu ao 

poder bélico do invasor, que assumiu por dois meses o controle do Rio de Janeiro, 

mantendo a cidade sequestrada até o dia 13 de novembro. A população da cidade 

somente viu partir os franceses após o pagamento do devido resgate, cujo valor o 

invasor negociou com o capitão-governador da cidade, Francisco Castro Morais, e 

seu estado-maior”. (MARTINS, 2011: pp. 2)  

Nessa terceira invasão ao Rio de Janeiro, os franceses permaneceram por dois meses 

saqueando toda a cidade. Eles só saíram da urbe carioca em 13 de novembro de 1711, depois 

de um vantajoso pagamento de resgate (seiscentos e dez mil cruzados em ouro, duzentas 

cabeças de gado e cem caixas de açúcar) por parte do governador Francisco Castro Morais ao 

corsário René Duguay-Trouin.   

A facilidade com que a cidade foi invadida gerou na população a necessidade de 

eleger um culpado. O eleito foi o governador, acusado de covarde. O povo da cidade, cuja 

moral tinha ficado elevada após a vitória conseguida sobre os corsários franceses em 1710, 

agora com esse ataque de René Duguay-Trouin, foi submetida à humilhação da derrota. Vale 

ressaltar que a invasão foi financiada pelo rei francês Luís XIV. Tal apoio real certamente 

significava que a invasão não seria apenas um corso‡. Oficialmente a invasão se justificaria 

como uma busca aos assassinos de Duclerc. Mas, na verdade, era fruto de um longo 

planejamento. O assassinato de Duclerc pode ter oferecido à justificativa da invasão, um 

antigo plano, sustentado pela cobiça que as colônias portuguesas despertavam na rica 

burguesia francesa. 

O pesquisador Ricardo Martins Vieira aponta que: 

“O Sistema de Defesa do Rio de Janeiro não era capaz de impedir que um invasor 

bem informado atravessasse a sua barra. A sua ação de defesa dependeria mais da 

capacidade que as fortalezas teriam de dissuadir o invasor que de fato da sua ação 

efetiva. A ação que as fortalezas tiveram sobre a esquadra de Duclerc, em 1710, foi 

desse tipo. A esquadra invasora recuou quando as baterias da Fortaleza de Santa 

Cruz foram acionadas, sem que nenhum tiro tenha efetivamente ofendido a qualquer 

dos navios”. (MARTINS, 2011: pp. 12) 

Nesse sentido, em 1711, a facilidade com que ocorreu a invasão demonstrou a 

ineficiência do sistema de defesa do porto. A justificativa de que a invasão ocorreu por causa 

de um forte nevoeiro, o qual encobriu a esquadra invasora no momento do ataque, e tampouco 
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a questionável liderança do governador Morais não são suficientes para justiçar o êxito da 

invasão francesa.  

“A bem sucedida ação do corsário Du Guay-Trouin abalou a fé no sistema defensivo 

da cidade do Rio de Janeiro, tido como inexpugnável, gerando um verdadeiro caos 

na administração colonial criando, de maneira incontestável, uma verdadeira 

obsessão quanto à defesa da colônia. Tal fato comprometerá a evolução urbana do 

Rio de Janeiro ao longo do século XVIII com cicatrizes visíveis até no século XIX”. 
(MEIRA, 2010: pp. 58). 

Os dirigentes perceberam com esse episódio a fragilidade do sistema defensivo da 

cidade do Rio de Janeiro, assim começaram a recrutar engenheiros militares para projetar e 

construir fortificações com a proposta de melhorar segurança da praça.  

 

A construção da Muralha: conflitos e interferências na urbe carioca 

 

Em razão desses ataques corsários, D. João V determinou ao recém-nomeado 

governador Francisco de Távora, em março de 1712, que fosse procedida uma reestruturação 

do sistema defensivo da colônia do Rio de Janeiro. Em 29 de outubro do mesmo ano, o 

Conselho Ultramarino “despachou para aqui o engenheiro militar, brigadeiro de infantaria, 

João Massé, encarregado de fazer examinar e reparar as fortificações e fazer as mais que 

forem necessárias para defensa e conservação da cidade”. (FERREZ, 1959: p. 390)  

O engenheiro francês projetou a fortaleza de Laje, na baia de Guanabara, e estabeleceu 

uma série de melhorias nas fortificações já existentes na colônia, sobretudo, nas de Santa 

Cruz, São João e Ilhas das Cobras, porta de entrada da baía de Guanabara. Mas o trabalho 

mais lembrado foi seu projeto da muralha para proteger a cidade de ações militares inimigas 

originárias do sertão carioca, como ocorrera em 1710, que também tinham outras razões para 

sua edificação, como reforçar o controle da coroa portuguesa sobre os colonos e seu efetivo 

comércio com a região das Minas. 

“Esta muralha principiando no morro da Conceição, próximo à ladeira do Bispo 

(rua Major Daemon), cortaria terrenos então quase desabitados, passando por trás 

de ermida do Rosário, seguindo, em linhas gerais, um traçado paralelo ao que 

dentro de alguns anos seria a rua da Vala (Uruguaiana), atravessaria o futuro 

largo da Carioca atingindo a encosta do Castelo, depois de ladear de N. Sra. Do 

Parto e cruzar o caminho da Ajuda (rua Chile).” (FERREZ, 1959: pp. 393) 

 O mapa a seguir ilustra o traçado da muralha projetada pelo engenheiro militar francês 

João de Massé:  
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Figura 01: Planta da cidade do Rio de Janeiro com o traçado da Muralha de João de Massé. Fonte: O 

Rio de Janeiro Setecentista. A vida e a construção da cidade da invasão francesa até a chegada da corte. 

p. 49 

 

O primeiro testemunho sobre a edificação da muralha de Massé surge no ano de 1718, 

com o governador Antônio de Brito de Meneses (gestão 1716-19), que relatava que já havia 

sido construída uma parte do muro de pedra, com a altura de 1,76m e, em poucos pontos, 

2,20m. “Informava ainda que haviam sido observados na sua largura os 14 palmos (3,08) que 

lhe desenhou o brigadeiro Massé, e também na distância dos contrafortes, de 25 palmos 

(5,50m) de um a outro” (CAVALCANTI, 2004: pp. 50-51) 

A construção do projeto da muralha de Massé foi uma obra de engenharia militar que 

gerou muita polêmica e disputa entre militares, funcionários régios e a Câmara Municipal. A 

obra foi iniciada no governo de Francisco de Xavier de Távora, e foi levada adiante, de forma 

lenta, pelo o Governador Luís Vahia Monteiro. 

Mario Meira (2010: pp. 70) considera que os conflitos entre colonos e autoridades 

régias pelo direito de edificar nas “áreas próximos às fortalezas tornaram-se inevitáveis, uma 

vez que a florescente colônia do Rio de Janeiro prosperava e precisava de novos territórios 

para esta expansão”. 
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Temos que ressaltar que os recursos de toda essa reestruturação do sistema defensivo 

da urbe carioca provinham dos moradores da colônia. A administração da colônia contou 

sempre com o auxílio de recursos de particulares. O historiador Wilmar da Silva Vianna Jr. 

nos aponta que através dos regimentos entregues aos governadores-gerais da América 

portuguesa estava previsto a participação ativa dos colonos luso-brasileiros nas ações que 

visavam à defesa da terra.  

“O regimento geral das ordenanças, de 10  de  Dezembro  de  1570,  dispunha  que  

todos  os  homens passavam a integrar um corpo militar, organizado em bases 

territoriais, com seus próprios comandos, oficiais, deveres e exercícios periódicos 

a serem realizados. Segundo a lei de D. Sebastião, todos e quaisquer homens “que 
não sejam eclesiásticos, nem Fidalgos, nem outras pessoas que continuadamente 

tenham cavalo, nem outras de dezoito anos para baixo, nem sessenta para cima, 

não parecendo ao Capitão-Mor que destas idades devem também entrar no 

Ordenança, algumas pessoas, por terem aspecto e disposição para isto, porque 

neste caso entrarão. E não se poderá escusar pessoa alguma... por razão de 

privilégio algum...porque por esta vez, e para êste efeito hei por derrogados 

todos os ditos privilégios, havendo respeito a ser para bem das mesmas pessoas, e 

assim dos povos”.
21

(WILMAR, 2004: p. 5)  

Para mobilizar os colonos na defesa das terras ultramarinas, o soberano lusitano 

argumentava que a defesa da colônia não era só para defender os interesses da coroa, mas 

também para proteger seus próprios bens. Com o mesmo objetivo, o Governador-geral tinha a 

prerrogativa de conceder mercês ou honrarias militares para os colonos que se destacassem 

nesse papel militar. Honrarias estas que tinham grande valor social, econômico e político 

dentro do Império português.  

“A expansão e a conquista de novos territórios permitiram à coroa portuguesa 

atribuir ofícios e cargos civis e militares, conceder privilégios comerciais a 

indivíduos e grupos, dispor de novos rendimentos com base nos quais se 

distribuíam pensões. Tais concessões eram o desdobramento de uma cadeia de 

poder e de redes de hierarquia que se estendiam desde o reino, propiciando a 

expansão dos interesses metropolitanos, estabelecendo vínculos estratégicos com 

os colonos”. (Bicalho, 2010: pp. 25) 

Os gastos com a defesa da cidade do Rio de Janeiro tiveram um impacto sobre a 

expansão da malha urbana carioca. Recursos que seriam aplicados em obras públicas, como a 

adução da água do rio Carioca ou drenagem de pântanos, acabavam empregados na ampliação 

ou manutenção do sistema defensivo.  

Mas não era apenas a concentração de recursos no sistema militar, em detrimento de 

sua aplicação em infraestrutura urbana, que impactava negativamente a cidade do Rio de 

Janeiro. Por exemplo, quanto mais próximo da muralha, mais caros tornavam-se os imóveis. 

Isso acabou impedindo o crescimento da cidade no primeiro quarto do século XVIII, e, além 



 

 

 

55 CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

disso, prejudicando o estado orçamentário do Senado da Câmara, desprovida de recursos, uma 

vez que muitos terrenos situados nos domínios intramuros encontravam-se isentos de 

aforamentos.  

“Os vereadores recorreram diversas vezes ao rei argumentando que o traçado da 

muralha não correspondia a uma leitura do que já poderia ser considerado centro, 

além do fato de que muitos terrenos localizados no interior da muralha de João 

Massé gozavam de isenção de foro, assim prejudicando a arrecadação para a receita 

da Câmara.” (MEIRA, 2010: p. 81). 

Além disso, o historiador Nireu Cavalcanti argumenta que houve  uma forte inflação 

dos preços dos terrenos e imóveis na cidade, devido à planta do projeto do muro. 

“A muralha projetada também produziu uma hierarquização valorativa do espaço 

circunscrito. Nele adquiriram mais importância ainda o Centro (rua Direita e 

adjacências) e a zona portuária. Logradouros inteiros ou trechos deles passaram a ser 

mais valorizados, à medida que da muralha se afastavam. Num processo inverso, nas 

áreas externas a seu perímetros, quanto mais perto da muralha se localizava, mais 

cobiçado e caro se convertia o terreno ou o imóvel”. (CAVALCANTI, 2004: pp. 50) 

Outro aspecto polêmico do projeto de João Massé era a criação de uma faixa de 

terreno livre, circundando a muralha, onde era proibido construir. Como apontamos, a 

administração municipal, que já sofria com a pouca arrecadação de foros sobre seus terrenos, 

com essas novas limitações impostas pelo projeto, viu-se ainda mais prejudicada, 

transformando-se em opositora ferrenha de sua construção.  

A planta da muralha de Massé além de trazer sérios problemas para expansão da zona 

urbana da cidade, também apresentava graves deficiências militares. Até mesmo o governador 

Luís Vahia Monteiro (gestão 1725-1732) fez contundentes críticas sobre a muralha de João de 

Massé, apontando-lhe sérios problemas relativos à defesa da cidade, como por não ter deixado 

um terreno livre para o exercício no seu interior de algumas atividades, como o criatório e 

uma pequena produção agrícola, capazes de alimentar a população no caso de cerco inimigo 

de longa duração.  

Outra falha militar do projeto da muralha era que isolava o centro da cidade de suas 

fontes de abastecimento de água, que ficavam no extramuro da planta de Massé.  

“Naquela época, os Arcos atuais não estavam construídos. Existiam, sim, os 

Arcos Velhos, que traziam a água do Aqueduto, da base do morro do Desterro até 

o campo da Ajuda que, infelizmente, não está incluso na planta de João Massé, 

mas estão assinalados na planta que acompanha o Prospecto da Cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro de 1775. Este era de fato o grande inconveniente 

deste projeto de construção da muralha que deveria proteger a cidade de uma 

invasão que viesse do sertão, pois isolava o centro de suas fontes de 
abastecimento de água que ficavam na Ajuda e na Bica dos Marinheiros no 

Mangue de São Diogo.” (FERREZ, 1959: pp. 395) 
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 Mas após o falecimento do governador Luís de Vahia Monteiro, a muralha passou a 

ser destruída pelos próprios moradores, que dela retiravam pedras para suas construções, sem 

encontrarem resistência alguma por parte dos governantes. Por último, vale ressaltar que João 

Massé projetou uma muralha semelhante à do Rio de Janeiro para a cidade de Santos, na 

colônia de São Paulo, contudo, este projeto nunca foi levado adiante, devido à resistência dos 

moradores local e a pouca vontade dos governadores da colônia paulista de executarem a 

onerosa construção.  

 

Conclusão 

  

Ao longo da nossa leitura, entendemos que a cidade real de São Sebastião do Rio de 

Janeiro está diretamente ligada a uma experiência histórica bélica desde sua fundação em 

1565. Como propomos no inicio do Artigo, abordarmos a construção da polêmica muralha de 

Massé na urbe carioca, após as invasões corsárias francesas de 1710 e 1711, e, sobretudo, os 

vários motivos que impediram a concretização desse projeto militar.  

Compreendemos que a planta da muralha causou impactos relevantes sobre a evolução 

urbana do Rio de Janeiro, como o desvio de investimentos em obras públicas que 

beneficiariam a vida na cidade - aterramento de terrenos de várzeas e alagados - que foram 

direcionados para ampliação e manutenção do sistema defensivo da cidade.  

Além dessa interferência na organização espacial da cidade, apontamos que o projeto 

da muralha também intervia diretamente na arrecadação de tributos da Câmara Municipal, que 

perdera muita receita de impostos cobrados pelos terrenos da cidade. Em razão disso, os 

vereadores foram implacáveis opositores da edificação do muro de pedra que tinha como 

objetivo proteger a cidade de um provável ataque de invasores pelo sertão carioca. Por ser o 

principal meio de representação e participação política dos moradores, a Câmara constituí-se, 

assim, como um instrumento de defesa fundamental para a afirmação de seus interesses. 

Contraditoriamente, a muralha de João Massé, que fora planejada para defender a 

cidade contra os invasores, acabou sendo relegada e destruída pelas autoridades e a população 

que objetivava defender. O projeto do engenheiro militar francês João Massé não teve êxito 

de convencer os moradores sobre sua utilidade, nem unir os vários grupos que tinha influência 

sobre a cidade, tornara-se assim alvo de destruição. Em contrapartida, a segurança da cidade 

do Rio de Janeiro continuava a se fazer prioritariamente pelo controle do mar, sobretudo, da 

baia de Guanabara.  



 

 

 

57 CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

Este projeto da muralha, portanto, gerou um intenso conflito entre a Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro e os funcionários régios, e, sobretudo, criou um grave problema ao 

crescimento urbano da cidade do Rio de Janeiro no século XVIII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS EXPLICATIVAS  

2 - A Grande Aliança (Inglaterra, Portugal, Holanda, Áustria, e alguns principados alemães) 

foi composta na Guerra de Sucessão Espanhola (1701-1713), que foi um conflito que opunha 

a Casa de Áustria e a França na Europa pelo trono de Castela. Portugal ao compor a Grande 

Aliança colocou em risco suas possessões além-mar, sobretudo o Brasil, a prováveis ataques 

corsários da França.  

3- De acordo com o historiador Paulo Knauss, o corso é caracterizado como uma atividade 

que visava enfraquecer o tráfico mercantil inimigo por delegação de autoridade de Estado, 

pressupondo evidente ação bélica. In: RIHGB/a. 170/n.444/Jul-Set, 2009.  p.89. 
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O lado social do “milagre” 

Álvaro Fernando Lisboa da Silva

 

 

RESUMO  

Entre 1968 e 1974, período no qual ocorreu o denominado “Milagre Econômico”, a 

economia brasileira apresentou altos índices de crescimento anual. OProduto Interno Bruto (PIB), 

soma de tudo o que é produzido pelo país, alcançou os melhores resultados já registrados na 

história do País, ultrapassando a casa dos 11% ao ano. Na base de todo esse desenvolvimento, 

contudo, havia um conjunto de medidas altamente repressivas, que incluíam desde o 

congelamento e diminuição de salários ao aumento de impostos e custos dos serviços prestados 

pelas empresas estatais, mudanças que afetaram diretamente o modo de vida do brasileiro, 

provocando a ampliação da taxa de mortalidade infantil, da evasão escolar e de acidentes de 

trabalho.  
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Introdução 

Este artigo pretende analisar as consequências sociais provocadas pelo crescimento 

econômico brasileiro, registrado entre 1968 e 1974, o qual recebeu o nome de “Milagre 

Econômico”: ampliação da taxa de lucros de empresas estatais e privadas multinacionais que 

favoreceu a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), ocorrida na vigência da ditadura civil-

militar, instalada em 1964, após um golpe de Estado arquitetado pelas Forças Armadas em 

aliança com grupos civis.  

Ele está dividido em três partes principais. Na primeira, intitulada de “A situação da 

economia brasileira no início dos anos 60”, serão examinados e discutidos os problemas 

econômico-financeiros do país no começo da década de 1960, bem como as tentativas de 

recuperação econômica empreendidas pelo Estado e os seus resultados. A segunda, denominada 

“As bases do Milagre”, terá como foco a atuação do Estado a partir de 1964, momento no qual o 

regime autoritário implantado pelo golpe de Estado começa a lançar as bases que permitiriam a 

economia alcançar altos índices de crescimento anual. Na terceira, cujo título é “Milagre foi 

sobreviver”, iremos identificar e analisar os desdobramentos sociais causados pelo fenômeno.  

 

 A situação da economia brasileira no início dos anos 60 

No início da década de 1960, a economia brasileira enfrentava sérias dificuldades. Para 

Sonia Regina de Mendonça e Virginia Maria Fontes(2001, p.7), o país atravessava um momento 

de “[...] descenso do ciclo econômico, mas não de uma crise de maiores proporções”, verificado 

pela diminuição da taxa de investimentos feitos pelo Estado a partir de 1962(MENDONÇA; 

FONTES, 2001, p.10). 

Thomas Skidmore (1988, p. 34) afirma que os principais problemas econômicos 

existentes no Brasil eram a inflação e a dívida externa, ampliada bastante durante o Governo de 

Juscelino Kubitschek (JK) (1956-1961), graças aos empréstimos adquiridos no exterior para 

financiar o Plano de Metas.  

Tais problemas tinham como origem direta a industrialização, pois: 

Juscelino implementou grande do Plano de Metas [que ajudou a acelerar o processo de 

industrialização do Brasil, através da construção e pavimentação de estradas e da 

ampliação da capacidade de produção de energia do país]emitindo papel moeda e 

incentivando a instalação de multinacionais no país, o que resultou no aumento 



 

 

61 CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

inflacionário e na ampliação da presença do capital internacional na economia brasileira 

(MOREIRA, 2010, p.171).  

 A partir de Getúlio Vargas, que chegou à Presidência em 1930, através de uma“mudança 

de liderança política [...]” (Skidmore, 1982, p.25), e que dela saiu apenas em 1945, voltando, 

contudo, a ocupá-la em 1951, industrializar o Brasil se tornou prioridade para os governantes 

brasileiros.    

Durante o primeiro governo de Getúlio de Vargas (1930-1945), a indústria brasileira teve 

um grande crescimento. De acordo com Sonia Regina de Mendonça (2004, p.50), “pela primeira 

vez na nossa história, o crescimento industrial superou o da agricultura”. Com Vargas, a indústria 

passou por profundas transformações: a quantidade de unidades produtoras existentes no país 

aumentou consideravelmente, enquanto a produção, além de ampliada, fora também 

diversificada: “no lugar dos tradicionais ramos de tecidos, vestuário e produtos alimentícios, 

cresceriam, doravante, setores como os de metalurgia, mecânica, cimento, material elétrico e 

transportes, além das indústrias químicas e farmacêuticas” (MENDONÇA, 2004, p.51). 

A delicada situação em que se achava a economia brasileira, no começo dos anos 60, 

estava ligada, portanto, à adoção de políticas voltadas para a expansão e consolidação do parque 

industrial do país. Dentre essas políticas, destacam-se a revogação da Lei de Remessas de Lucros 

(criada por João Goulart, em 1962), que determinava quanto às empresas multinacionais 

poderiam enviar às suas matrizes fora do Brasil, e a isenção de impostos, cujo objetivo era atrair 

investimentos estrangeiros.  

O Estado, visando a favorecer o processo de industrialização, manteve uma política 

fiscal conservadora, não ampliando suas receitas e recorrendo cada vez com maior 

frequência ao capital estrangeiro para manter suas inversões em energia, transportes, 

siderurgia etc. (MENDONÇA; FONTES, 2001, p. 9).  

Quando João Goulart assumiu a Presidência, depois da crise iniciada com a renúncia de 

Jânio Quadros, em agosto de 1961, quando “os ministros militares tentaram impedir a posse do 

presidente eleito, João Goulart, o Jango, líder do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB)” (REIS, 

2000, p. 21), os problemas financeiros do Brasil, herdados do Governo anterior, haviam se 

ampliado expressivamente. De acordo com Jorge Ferreira, “o déficit do Tesouro Nacional chegou 

a Cr $ 280 bilhões [...]“ (FERREIRA, 2010, p. 363), cifra que representava cerca de 60% da 

receita nacional de impostos (FERREIRA, 2010, p. 363). 
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Para Thomas Skidmore (1988, p. 37), “em fins de 1962 os problemas do balanço de 

pagamentos e da inflação se tornaram praticamente intoleráveis”. Para tentar conter a crise, que já 

causava grande descontentamento entre as massas, principais vítimas da inflação, Goulart decide 

“[...] convocar os melhores cérebros da esquerda moderada, San Thiago Dantas e Celso Furtado, 

para elaborarem um programa de estabilização” (SKIDMORE, 1988, p.37).  

Da redemocratização, ocorrida em 1945, após o findar do Estado Novo, ao retorno de 

Vargas à frente do Executivo Federal, fato que acontece em 1951, nenhum programa de 

estabilização econômica alcançou bons resultados no Brasil. O Plano Dantas-Furtado, entretanto, 

prometia combater o crescimento da dívida pública e da inflação, que marcaram a economia 

brasileira no princípio dos anos 60, através de um conjunto de medidas altamente impopulares. 

Dentre elas, se encontravam: “[...] a desvalorização do cruzeiro [...], a contenção dos aumentos 

salariais [...]”(SKIDMORE, 1988, p.37) e a redução do número de funcionários estatais.  

Para Jorge Ferreira(2010, p. 364-365), a adoção dessas medidas implicaria a Goulart o 

rompimento com as esquerdas, especialmente com aCentral Geral dos Trabalhadores (CGT), que 

se sentia ameaçada pela possibilidade de um congelamento de salários, que, de acordo com o 

Plano Dantas-Furtado, serviria para diminuir os gastos do Estado.   

 Considerando as eventuais consequências políticas que uma possível aplicação dessas 

políticas causaria, Goulart recusa as soluções propostas pelo primeiro programa de estabilização 

econômica do país aceito pelo Fundo Monetário Internacional(FMI). Para Thomas 

Skidmore(1988, p.37), ele “adotou uma nova opção, a estratégia do nacionalismo radical”. 

Esse fato teve grande influência sobre os acontecimentos de 1964, pois as reformas 

pregadas pelo presidente, desde o comício de 13 de março de 64, na Central do Brasil, Rio de 

Janeiro, onde fora comunicado ao país a nacionalização de refinarias de petróleo e assinado um 

conjunto de decretos, dentre eles,o famoso decreto da Superintendência da Política Agrária 

(SUPRA), que desapropriava uma faixa de dez quilômetros de terra em torno de  rodovias, 

ferrovias e açudes públicos  federais e terras beneficiadas por obras de saneamento da 

União(FERREIRA, 2010, p.378.), contrariando os interesses econômicos de poderosos grupos 

sociais brasileiros, que participaram ativamente das conspirações que resultaram na deposição de 

Jango.  

O golpe recebeu esmagador apoio da imprensa, que salientou a atuação dos civis. 

Governadores de outros Estados e parlamentares em menos evidência também se 

manifestaram em favor do golpe recebendo com isso o benefício de valiosa publicidade.  
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(...) 

Os conspiradores militares e civis que depuseram João Goulart em março de 1964 
tinham dois objetivos. O primeiro era frustrar o plano comunista de conquista do poder e 

defender as instituições militares; o segundo era restabelecer a ordem de modo que se 

pudessem executar reformas legais. (SKIDMORE, 1988, p.44-45)
 

No começo de 1964, a economia brasileira enfrentava os mesmos problemas que tinham 

sido usados para justificar a intervenção política realizada pelas Forças Armadas no país, em 31 

de março daquele ano. Para Sonia Regina de Mendonça e Virginia Maria Fontes(2001, p.15), “o 

período viria a se caracterizar pela crescente participação do Estado na economia e pela 

ampliação das atribuições do Executivo em detrimento dos demais poderes e canais de 

representação política”.  

Para tentar contornar as dificuldades econômicas que vinham se arrastando desde o início 

da década, Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro presidente da Era Militar, resolveu 

adotar o programa de estabilização criado pela equipe econômica do Governo, liderada por 

Roberto Campos e Octávio Gouveia Bulhões.  

O Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) pretendia atacar os problemas 

financeiros do país diminuindo os gastos e aumentando a receita do Estado. Para alcançar esses 

objetivos, adotaram-se a reformulação da política fiscal e salarial e a reorganização das empresas 

estatais, de modo a torná-las lucrativas.  

As rigorosas medidas de arrecadação de impostos resultaram em significativa elevação 

da receita federal. Ela passou de 7, 8 por cento do PIB em 1963 para 8,3 por cento do 

PIB em 1964, depois para 8,9 por cento em 1965 e 11,1 por cento em 1966. A 

combinação do corte de despesas e aumento de impostos reduziu o déficit público anual 

de 4,2 por cento do PIB em 1963 para 3,2 por cento em 1964 e 1,6 por cento em 

1965(SKIDMORE, 1988, p.75). 

Para garantir um controle mais amplo sobre os salários, cujos reajustes estavam, segundo 

o relatório elaborado por Campos e Bulhões, entre as causas das dificuldades que afetavam a 

economia do país, o Governo reestruturou o Conselho Nacional de Política 

Salarial(CNPS)(SKIDMORE, 1988, p.77), um órgão criado pelo ex-presidente João Goulart e 

que tinha como finalidade determinar o índice de reajuste salarial de funcionários do Estado.  

De acordo com Thomas Skidmore (1988, p. 81), “[...] em meados de 1968 a estabilização 

havia sido alcançada [...].”Em quatro anos de “arrocho salarial” e de um sistema tributário mais 

rígido, portanto, o regime conseguiu estabilizar a economia brasileira, lançando as bases para um 
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futuro desenvolvimento econômico, que ocorreria entre 1968 e 1974 e que se chamaria “Milagre 

Econômico”, devido às altas taxas de crescimento apresentadas pelo PIB no período.  

 

As bases do “milagre” 

Desde 1968, quando o regime aumentou a repressão contra os considerados inimigos da 

“Revolução”, mediante a aplicação do Ato Institucional Nº 5 (AI-5), a economia 

brasileiraapresentava claros sinais de crescimento. A tabela a seguir traz informações referentes 

ao PIB brasileiro entre 1955 e 1974, onde é possível verificar um rápido crescimento do Produto 

Interno Bruto brasileiro durante anos de vigência do chamado “Milagre Econômico”.  

 Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro entre 1955 e 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

ANO 
Em reais de 1999  

(R$ milhões) 
Variação (%) 

1955 107.867 8,80 

1956 110.995 2,90 

1957 119.542 7,70 

1958 132.452 10,80 

1959 145.433 9,80 

1960 159.103 9,40 

1961 172.786 8,60 

1962 184.190 6,60 

1963 185.295 0,60 

1964 191.595 3,40 

1965 196.193 2,40 

1966 209.338 6,70 

1967 218.131 4,20 

1968 239.507 9,80 

1969 262.261 9,50 

1970 289.536 10,40 

1971 322.378 11,34 

1972 360.871 11,94 

1973 411.280 13,97 

1974 444.815 8,15 
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 Analisando a tabela anterior é possível identificar a existência de dois momentos 

econômicos diferentes no Brasil. No primeiro, ocorrido no início dos anos 60, a economia 

brasileira, que desfrutou de uma situação bastante confortável durante o Governo de Juscelino 

Kubitschek, com um PIBvariando entre 7,70%, em 1957, e 9,80%, em 1959, teve baixos índices 

de crescimento, fato que é comprovado peladrástica diminuição do PIB brasileiro, que caiu de 

9,80%, em 1960, para 0, 60%, em 1963, penúltimo ano de João Goulart na Presidência, quando 

se registrou a menor taxa de expansão da economia na década de 1960.  

A diminuição do crescimento econômico do Brasil durante o Governo de João Goulart 

esteve ligada as próprias políticas adotadas anteriormente para a aceleração do processo industrial 

brasileiro, que teve importante participação do capital estrangeiro, responsável direto pelos dois 

principais problemas econômicos enfrentados pelo país no período: a inflação e a dívida externa.   

Uma nova fase econômica, contudo, teve início no Brasil a partir de 1968, quando a 

economia passou a crescer de modo bastante rápido.Isso pode ser verificado pela ampliação do 

Produto Interno Bruto, que passou de 0,60% no penúltimo ano da Presidência de Jango, para 

10,4%, em 1970, alcançando, em 1973, uma taxa de crescimento histórica: 13,97%.   

Para compreendermos como a economia brasileira conseguiu alcançar este expressivo 

índice de desenvolvimento em apenas alguns anos, é importante analisar a atuação do Estado a 

partir de 1964. Para Sonia Regina de Mendonça e Virginia Maria Fontes(2001, p. 21), “o golpe 

de 1964, sob o ponto de vista estritamente econômico, não representou nenhuma mudança 

radical, sendo responsável pelo aprimoramento e consolidação do modelo implantado desde 

1955”.  

O modelo citado anteriormente é odo desenvolvimento industrial apoiado no capital 

estrangeiro, largamente utilizado pelo Governo de Juscelino Kubitschek e ampliado com a 

ditadura instalada em 1964. Segundo Nadine Habert(2001, p.17), “entre 1969 e 1973, a dívida 

externa pulou de 4 a 12 bilhões de dólares e continuou crescendo cada vez mais nos anos 

seguintes. No final da década estava em torno de 60 bilhões de dólares, saltando para 100 bilhões 

em 1984 [...]”.  

Todo esse crescimento esteve ligado à nova função desempenhada pelo Estado: a de 

“[...]financiador de parcela fundamental da produção”(MENDONÇA; FONTES, 2001, p.10). 

Para acelerar o processo de industrialização do Brasil, além de dispensar impostos e permitir que 

fossem feitas remessas de lucros para o exterior, o Governo passou a realizar empréstimos e a 
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transferi-los às empresas privadas, enquanto promovia a reorganização de empresas estatais, que 

seriam utilizados para quitar a dívida com credores estrangeiros.  

 A economia brasileira cresceu, portanto, apoiada em capitais vindos do exterior. 

Contribuiu também para o fato o controle que o Estado possuía sobre os salários através do 

CNPS, cuja finalidade era determinar os reajustes salariais de funcionários vinculados a empresas 

estatais.  

De acordo com Nadine Habert(2001, p.13), “[...] o crescimento da economia brasileira... 

nada tinha de milagroso”. Segundo a autora, existiam condições suficientes para isso:  

O aprofundamento da exploração da classe trabalhadora submetida ao arrocho salarial, 

as mais duras condições de trabalho e à repressão política; a ação do Estado garantindo a 

expansão capitalista e a consolidação do grande capital nacional e internacional; e a 

entrada maciça de capitais estrangeiros na forma de investimentos e de empréstimos 

(HABERT, 2001, p.17-18).  

Entre 1964 e 1974, a classe trabalhadora esteve submetida a uma rígida política de 

contenção salarial. Entre 1958 e 1969, quando surgem os primeiros indícios de desenvolvimento 

econômico, a taxa de crescimento do salário mínimo caiu de 8,54% para 6,58%(MENDONÇA; 

FONTES, 2001, p.23), registrando uma diferença de, aproximadamente, 2%.   

Segundo Nadine Habert (2001, p. 17), “em pleno Milagre Econômico (1972), 52% dos 

assalariados recebiam menos de um salário mínimo”, que registrou um relativo declínio entre 

1969 e 1974, passando de 68 para 54 cruzeiros(MENDONÇA; FONTES, 2001, p.67). Teve 

influência sobre o fato a nova condição assumida pelo sindicalismo brasileiro a partir de 1964, 

quando esse passou a sofrer intervenção direta do Estado, que o purgou de qualquer tipo de 

ameaça ao novo regime.  

O Estado buscou abolir o denominado “sindicalismo político”(MENDONÇA; FONTES, 

2001, p.18), privando os sindicatos da participação de elementos de esquerda. Para Thomas 

Skidmore (1988, p. 77), o controle de tais sindicatos era assegurado pela permanência da 

Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), pois através dela: 

[...] Todas as eleições sindicais eram fiscalizadas pelo ministério, que tinha poder para 

validar os resultados, podendo até desqualificar candidatos. Além disso, todos os 

dirigentes sindicais eram sujeitos à remoção pelo ministério, de acordo com as diretrizes 

propositadamente vagas. Terceiro, a lei tornava as greves virtualmente ilegais [...].  

Essa medida dificultou a organização de greves, já que os principais chefes sindicais eram 

ligados ao Governo. Do início do regime civil-militar brasileiro, em 1964, a 1968, ocorreram 
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apenas duas greves: a de Osasco, em São Paulo, e a de Contagem, em Minas Gerais, ambas 

duramente reprimidas pela ditadura.  

 O crescimento da economia brasileira teve, assim, relações bastante estreitas com as 

ações do Estado para conter o aumento de preços, controlar os gastos públicos e industrializar o 

País. Através do PAEG e do CNPS, o regime alcançou resultados econômicos surpreendentes, 

mas que beneficiaram apenas alguns grupos sociais, causando graves transtornos a outros.  

   

“Milagre foi sobreviver”  

 

Mudanças econômicas provocam consequências sociais. O crescimento da economia 

brasileira entre 1968 e 1974, fenômeno que se convencionou chamar de “Milagre Econômico”, 

afetou a sociedade de modo desigual. Dentre os seus principais desdobramentos, esteve a 

intensificação da concentração de renda no Brasil.  

Para Sonia Regina de Mendonça e Virginia Maria Fontes(2001, p.32), “[...] os 50% mais 

pobres da população diminuíram sua participação de 17,7% em 1960 para 11, 8% da renda total 

em 1976 [...]”. Enquanto isso, “[...] os 20% mais ricos [se encontravam] apropriando-se de 54% 

da renda nacional”(MENDONÇA; FONTES, 2001, p.32), índice que sofreu nova alteração em 

1980, quando “[...] os mais ricos da população, concentravam uma parcela da renda quase igual 

ao total da renda de 50% da população- os mais pobres”(HABERT, 2001, p. 13).  

 

 Parcela da Renda Total Anual Apropriada pelos 1% e 10% mais ricos e pelos 20% e 50% 

mais pobres  entre 1977 e 1985.  

Data 

Parcela 

apropriada 

por 1% mais 

ricos 

(% renda total) 

PNAD – IPEA 

Parcela 

apropriada 

por 10% mais 

ricos 

(% renda total) 

PNAD – IPEA 

Parcela 

apropriada 

por 20% mais 

pobres 

(% renda total) 

PNAD – IPEA 

 

Parcela 

apropriada 

por 50% mais 

pobres 

(% renda total) 

PNAD- IPEA 

1977 18,47 51,64 2,42 11,68 

1978 13,64 47,71 2,05 11,96 

1979 13,61 47,45 2,67 12,77 

1980 - - - - 

1981 12,71 46,72 2,62 13,03 

1982 13,06 47,25 2,49 12,57 
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1983 13,52 47,74 2,50 12,36 

1984 13,24 47,60 2,70 12,82 

1985 14,24 48,22 2,53 12,40 

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).   

 Através da tabela acima é possível perceber que a concentração de renda no Brasil, 

embora tenha tido um crescimento significativo durante a vigência da ditadura, fora um problema 

que sobreviveu ao desaparecimento do regime autoritário, que ocorreu em 1985, quando a parcela 

apropriada por 1% da população mais rica do país chegou a 14,24%, enquanto aquela apropriada 

pelos 50% mais pobres era de apenas12, 40%.  

Em meio aos efeitos mais imediatos que esse fato provocou merecem destaque os seus 

reflexos devastadores sobre o modo de vida do brasileiro. Segundo Nadine Habert(2001, p. 18), 

em São Paulo “[...] a maioria dos trabalhadores mora [vam] em favelas e cortiços espalhados pela 

cidade e nos distantes bairros da periferia”. “Em 1972, continua a autora, 72 milhões de 

brasileiros eram subnutridos”(HABERT, 2001, p. 12), dado que corresponde a, 

aproximadamente, 67% da população.   

Com o controle que o Estado passou a exercer sobre os salários, graças ao CNPS, que 

concedia os reajustes salariais com base em critérios estabelecidos pelo Governo, a presença de 

mulheres e crianças em fábricas cresceu substancialmente: “as mulheres acumulavam a dupla 

jornada de trabalho (dentro e fora de casa) e no emprego se defrontavam com discriminação 

sexual e econômica- salários menores, dificuldades de arrumar emprego para as casadas, 

demissão de gestantes, prepotência das chefias” (HABERT, 2001, p.18).  

A jornada de trabalho também aumentou, chegando a alcançar entre 14 e 15 horas diárias, 

o que contribuiu para elevar o número de acidentes: “estima-se que dos 36 milhões de pessoas 

que compunham a População Economicamente Ativa (PEA), dois milhões foram vítimas de 

acidentes”(HABERT, 2001, p.12-13).   

O crescimento econômico brasileiro afetou, negativamente, portanto, parcelas expressivas 

da sociedade. De acordo com Nadine Habert(2001, p.18), “só na Grande São Paulo , em 1971, 

20% dos menores em idade escolar (dos 7 aos 14 anos) estavam fora das escolas”. Com a 

ampliação do PIB brasileiro, que, em 1973, teve um aumento de 13,97%, as verbas destinadas à 

saúde pública diminuíram, paradoxalmente: a ela “[...] o governo só destinava 0,2% do PIB 

[...]”(MENDONÇA; FONTES, 2001, p. 28).    
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Isso contribuiu para a rápida disseminação de doenças epidêmicas no Brasil, ajudando a 

elevar a taxa de mortalidade infantil no país. Conforme Nadine Habert(2001, p.12),“Em 1970 de 

cada 1000 crianças nascidas vivas, 11 morriam em menos de um ano [...]”, estatística que, 

drasticamente, se ampliaria anos depois.  

A Classe Trabalhadora, enquanto principal vítima do desenvolvimento sentiu as suas 

consequências de modo mais intenso:  

Em 1975, para cobrir os gastos básicos, considerados mínimos, com nutrição, moradia, 

transporte, vestuário etc., o trabalhador que recebe o salário mínimo deveria atualmente 

trabalhar 466 horas e 34 minutos mensais, isto é, 15 horas e 55 minutos durante 30 dias 

por mês (HABERT, 2001, p.17-18).  

 Submetidos a um rígido controle salarial, os seus membros, cobaias de um crescimento à 

base de medidas repressivas, típicas de um regime autoritário imposto, situaram-se, 

simultaneamente, portanto, à margem e à base do “Milagre”, cujos benefícios afetaram 

positivamente somente alguns grupos sociais e econômicos minoritários. 

 

Considerações finais 

O crescimento econômico brasileiro entre 1968 e 1974 afetou a sociedade de formas 

diferentes, beneficiando pequenos grupos em detrimento de muitos. Dentre os mais prejudicados, 

estava a Classe Trabalhadora, atingida fortemente pelo controle que o Estado possuía sobre os 

salários e os sindicatos, o primeiro através do CNPS e o segundo, da CLT.  

Do fato, derivaram as seguintes consequências: aumento da mortalidade infantil, da 

evasão escolar e do número de acidentes de trabalho; ampliação da concentração de renda e 

desestruturação familiar. O Estado, assim sendo, promoveu o próprio desenvolvimento através do 

desrespeito aos direitos da Classe Trabalhadora, que, do início da ditadura, em 1964, ao findar do 

“Milagre”, em 1974, quando teve início uma nova crise econômica no país, influenciada pelas 

dificuldades encontradas na realização de empréstimos no exterior, graças à delicada situação em 

que achava a economia internacional devido à denominada “crise do petróleo”, esteve submetida 

a uma rígida política de controle salarial.   

Dificilmente, portanto, as bases sobre as quais se assentou a grande expansão do PIB 

brasileiro no período em que houve o chamado “Milagre Econômico”, poderiam ser lançadas ou 

criadas sob um regime democrático, pois tal expansão deu-se fortemente em face da ação 
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repressiva do Estado, que suprimiu espaços de negociação, impondo regras que resultaram, como 

se percebeu, em perdas na base da pirâmide social. 
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História e cultura histórica alemã na obra de Friedrich Nietzsche: o problema da 

objetividade e do sentido histórico 

Raylane Marques Sousa
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Resumo 

 

O propósito deste artigo é explicitar como Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) trata a história 

e a cultura histórica alemã moderna na obra “II Consideração Intempestiva: Sobre a utilidade 

e os inconvenientes da história para a vida (1874)”. Assim, no primeiro momento, investiga-

se o que o pensador alemão compreende por história e por cultura histórica, levando em conta 

as injunções teóricas e históricas às quais sua reflexão está submetida. Em seguida, distingue-

se semelhante pensamento a partir da análise de dois problemas apontados por Nietzsche 

como sendo os responsáveis pela degeneração e estiolação da história e da cultura histórica 

alemã na modernidade, a saber: a objetividade (Objektivität) e o sentido histórico (historische 

Sinn). Por fim, averigua-se a atividade desempenhada pelo esquecimento em prol da 

superação desses dois problemas mencionados.  

 

Palavras-chave: Nietzsche; História; Cultura Histórica Alemã. 

 

A Concepção Moderna de História, a Escola Histórica Alemã e Nietzsche 

 

No final do século XVIII e limiar do século XIX, a Alemanha se encontra diante de 

problemas substanciais que influenciam decisivamente na posição assumida pelos seus 

historiadores de ofício. Como apontam o historiador espanhol Josep Fontana e o sociólogo 

alemão Norbert Elias, dois problemas são mais urgentes: 1) promover a unificação política 

dos estados-nação e 2) investir na modernização alemã, abstendo-se da via revolucionária, 

alternativa então seguida pela França. (FONTANA, 2004: 221; ELIAS, 2012: 35-84). Tais 

problemas desencadearam algumas consequências: 1) A elevação do rei da Prússia ao estatuto 

de imperador (Kaiser), bem como a promoção de Berlim, a capital da Prússia, a capital do 

império (Kaiseerreich); 2) A aceleração do processo de modernização e especialização da 

economia e 3) O redirecionamento dos estabelecimentos de ensino, principalmente das 

universidades, para atender as demandas da produção e do mercado, ou seja, tratava-se de 
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formar a inteligência a serviço da propriedade e do lucro, e não a serviço da vida (ELIAS, 

2012: 35-84; SOBRINHO, 2012: 14-19). 

A abertura encontrada pelos intelectuais alemães para promover a integração dos 

estados e incentivar a modernização das unidades que compunham a Alemanha no período é 

via unidade cultural, e esta pautada na língua alemã. Movidos por esse intuito, os estudiosos 

alemães trabalham para resgatar elementos considerados representantes da cultura nacional, 

como mitos, poesias, leis antigas, crônicas medievais. Tais elementos, ao serem reunidos, 

deveriam contribuir para a criação de um passado clássico comum aos alemães e para a 

construção da identidade do povo alemão. No mesmo trilho, seguindo o longo processo 

alemão de unificação política, apresenta-se a consolidação da história como ciência nas 

universidades alemãs da época. 

Naquele período, a história não goza ainda de um estatuto de cientificidade e busca, 

portanto, a instauração do mesmo, para se legitimar como ciência empírica. Tendo em vista 

isso, inicialmente, a história faz uso dos métodos de crítica erudita, pegos emprestados do 

campo da filologia clássica, e tenta aperfeiçoá-los à maneira do trabalho do historiador. O 

então responsável por introduzir na historiografia alemã o método de crítica erudita da 

filologia clássica é o historiador alemão Georg Niebuhr.
1
 Não obstante, o comumente 

disseminador do “método científico” na historiografia alemã é Lepold Von Ranke
2
, com suas 

abstrações sobre o estudo dos fatos passados (FONTANA, 2004: 224-225). Também nesse 

movimento que visa conferir à história um estatuto de cientificidade aparecem como 

importantes colaboradores os discípulos de Ranke, como Johan Gustav Droysen
3
 e Jacob 

Burckhardt
4
, entre outros. O primeiro alcançou notabilidade através de seus cursos de 

metodologia da história; o segundo, a partir dos estudos inovadores sobre história da cultura. 

É, precisamente, nessa circunstância, em que a história se esforça para garantir um regime de 

cientificidade, que o filósofo alemão Friedrich W. Nietzsche (1844-1900) escreve sobre a 

História e a Cultura Histórica Alemã. 

Antes de mais nada, sigo as críticas que Nietzsche faz ao “objetivismo de eunucos”, à 

“febre do sentido histórico” e ao “excesso de memória” que acometem os estudos históricos 

na modernidade. Elas preparam o caminho para a nossa compreensão a respeito do tema 

Nietzsche e a História. Entretanto, delineia esta discussão a crítica do pensador alemão ao 

excesso de memória, e, principalmente, a solução apontada por ele para superação de tal 

problema: a adoção do contraposto, o esquecimento. Trata-se para mim apenas de apresentar 

uma contribuição para a compreensão da temática abordada neste artigo. Oriento-me, 
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principalmente, pela obra de juventude, intitulada: “II Consideração Intempestiva: Sobre a 

utilidade e os inconvenientes da história para a vida (1874)”. 

Nietzsche, como um homem participante das questões do seu presente, vivencia 

intensamente o momento em que a história (Geschichte)
5
 busca equiparar-se às ciências 

naturais. Na ótica nietzschiana, pressupor que o método histórico crítico das ciências 

humanas, e, em específico, da ciência histórica, é em algum grau equiparado ao método 

científico das ciências naturais significa admitir que a ciência histórica obtém respaldo num 

conhecimento puramente objetivo, imparcial e, desse modo, desprovido de qualquer sentido 

valorativo. Isto significa execrar a subjetividade daquele que conhece em prol de uma 

neutralidade que se revela inalcançável. À vista disso, na concepção do filósofo, a chamada 

objetividade (Objektivität) proposta pelo “método científico” das ciências naturais apresenta-

se como pura ilusão, porque todo conhecimento está inextricavelmente envolvido com alguma 

perspectiva teórica avaliadora.  

A par disso, Nietzsche, decide escrever sobre o valor e a necessidade do conhecimento 

histórico para a vida. Trata-se do texto “Sobre a utilidade e os inconvenientes da história para 

a vida (1874)”. Esse trabalho pode ser considerado um libelo, no qual ele expõe, de forma 

polêmica e até militante, violentas e severas críticas à história e à nova “cultura histórica” 

(historische Bildung) alemã moderna, que se desenvolve sobre os alicerces de um saber 

histórico pretensamente científico, vicioso e paralisador das virtudes humanas.  

Nietzsche identifica a nova “cultura histórica” cultivada pelos eruditos especialistas 

formados nas universidades alemãs do seu tempo como sendo apenas um conteúdo unificado 

de acontecimentos do passado, aglutinação de meras ruínas e relíquias históricas, desprovido 

de qualquer forma vital. O filósofo alemão assegura que os historiadores alemães têm o saber 

e a erudição, mas sem o processo de vida, isto é, eles têm conhecimento do conteúdo 

histórico, porém tal conteúdo apresenta-se desprovido de sua forma vital, porque eles 

desconhecem a sua utilidade em prol da vida presente. 

De fato, forma e conteúdo são irreconciliáveis nesse novo tipo de “cultura histórica”. 

Nietzsche deixa entrever isso em sua obra de juventude “Sobre a utilidade e os inconvenientes 

da história para a vida (1874)”, quando retrata que a “objetividade de eunucos” e a “doença 

do sentido histórico”, presentes na cultura histórica alemã de seu tempo, tornam os 

historiadores passivos e continuadores de estilos anteriores, em vez de ativos e criadores de 

novos estilos. À vista disso, o autor alemão afirma que o conteúdo desse novo tipo de “cultura 

histórica” é composto apenas por fatos passados, que foram cultivados e venerados pelos 

historiadores, mas sem qualquer comprometimento com a vida prática. É mais urgente, para 
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Nietzsche, “mais fervorosamente do que a reunificação política, a unidade alemã no sentido 

superior, a unidade da vida e do espírito alemães, uma vez destruída a antinomia entre forma e 

conteúdo, entre interioridade e convenção” (NIETZSCHE, 2005: 107).  

A partir da unificação política em 1871, a Alemanha entra em uma fase festiva, gerada 

pelo sentimento de vitória dos alemães frente à França vencida. A vitória da Alemanha sobre 

a França fomenta entre os alemães um forte sentimento de superioridade, o qual é responsável 

por desenvolver entre eles a ideia de uma “cultura alemã vitoriosa” (REIS, 2011: 137). 

Naquele momento de ufanismo extremado no qual os alemães se encontram, Nietzsche 

reflete sobre o seu presente e denuncia os vícios dessa “cultura superior”. Para ele, embora a 

Alemanha tenha alcançado a unidade política e a prosperidade econômica, os alemães, e mais 

especificamente os historiadores alemães, não têm o que comemorar, pois a Alemanha pós-

guerra se encontra em estado de degenerescência cultural, no qual a “autêntica cultura” alemã, 

que para Nietzsche é 

a concepção grega da cultura, que, contrariamente à concepção latina, vê em si uma 
nova e melhor physis, sem distinção de um interior e de um exterior, sem 

dissimulação e sem convencionalismos: a concepção de uma cultura em que se 

realiza o acordo entre a vida e o pensamento, entre a aparência e o querer  

(NIETZSCHE, 2005: 177) 

cedeu lugar a uma  

cultura que era somente um tipo de saber sobre a cultura, e, além disso, um saber 

muito falso e superficial, na medida em que mantinha a contradição entre a vida e o 

conhecimento, e era cego para aquilo que caracteriza a cultura dos povos 

verdadeiramente civilizados: o fato de que a cultura não pode crescer e florescer 

senão na medida em que esteja enraizada na vida (NIETZSCHE, 2005: 168). 

 

Na primeira das quatro Considerações Extemporâneas, intitulada “David Strauss, o 

devoto e o escritor (1873)”, Nietzsche define o que entende por cultura. Para o autor: 

A cultura é, acima de todas as coisas, a unidade de estilo artístico em toda a 

expressão da vida dum povo. Os conhecimentos e o saber em grande escala não lhe 

são essenciais nem são um sinal da sua existência. E, no caso de necessidade, esses 

conhecimentos e esse saber podem coexistir muito mais harmonicamente com aquilo 

que se opõe à cultura – o barbarismo – isto é, com uma absoluta falta de estilo ou 

com uma desordenada amálgama de todos os estilos (NIETZSCHE apud 

COPLESTON, 1958: 59-60) 

 

Assim sendo, a cultura que os alemães acreditam ter alcançado após a Guerra Franco-

Prussiana e a Unificação Alemã, não é, para Nietzsche, a “cultura autêntica”. Não se trata de 

“um estilo de vida nem uma unidade artística harmoniosa, mas uma desordenada amálgama 

de todos os estilos” (COPLESTON, 1958: 60) de “épocas, costumes, obras, filosofias, 

religiões e conhecimentos estranhos” (NIETZSCHE, 2005: 101-102). Trata-se, antes de tudo, 

de uma cultura cultivadora da barbárie, a qual perdeu de vista que “o conhecimento histórico, 

como todo outro conhecimento, deve estar a serviço de uma força não histórica” 
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(NIETZSCHE, 2005: 289), isto é, deve estar a serviço da vida. E Nietzsche afirma isso se 

apoiando “no conhecimento que ele tem de uma cultura que teve grandes historiadores, mas 

que foi essencialmente não histórica, e por isso mesmo, talvez, fosse mais rica e mais viva que 

nenhuma outra: a cultura grega” (LEFRANC, 2011: 289). Ao contrário dos historiadores 

modernos, a cultura, para Nietzsche, “não significa simplesmente saber, ciência, 

Wissenschaft” (COPLESTON, 1958: 60). Trata-se, antes, de uma cultura que privilegia a 

unidade entre forma e conteúdo, entre conhecimento histórico e vida, entre criação e 

experimentação. 

 

A História-Ciência (Geschichtswissenschaft) como problema na Alemanha Pós-Guerra 

Franco-Prussiana e Unificação Alemã 

Cada uma dessas três concepções da história só é legítima quando referida a um solo 

e a um clima particulares: em qualquer outro lugar, elas se tornariam uma 

excrescência parasitária e devastadora. Quando um homem que quer fazer grandes 

coisas tem necessidade do passado, é por intermédio da história monumental que ele 

se apropria deste passado; ao contrário, aquele que se compraz com a rotina do 

hábito e o respeito pelas coisas antigas cultiva o passado como historiador 

tradicionalista; somente aquele que é oprimido pelo presente e quer a todo custo 

livrar-se deste fardo sente a necessidade de uma história crítica, quer dizer, de uma 

história que julga e condena. A transposição imprudente destas espécies ocasiona 

muitas desgraças: o espírito que critica sem necessidade, aquele que conserva sem 
piedade e aquele que conhece a grandeza sem ser capaz de realizar grandes coisas 

são como aquelas plantas que, arrancadas do seu solo originário, retornam ao estado 

selvagem e degeneram. (NIETZSCHE, 2005: 90). 

 

Em sua II Consideração extemporânea, Nietzsche aponta três possibilidades de se 

conhecer o passado, a saber: a história monumental (monumentalischeGeschichte), a história 

tradicionalista (antiquarischeGeschichte) e a história crítica (kritischeGeschichte). Na 

descrição que o filósofo faz dessas três perspectivas de avaliação do passado, ele deixa 

entrever contundentes críticas ao saber histórico promovido pelos historiadores cientificistas 

alemães modernos. O filósofo enfatiza que tal conhecimento histórico produzido na 

modernidade não passa de um saber nocivo à cultura, e isto porque os historiadores 

oitocentistas entendem o tempo apenas como sucessão de acontecimentos, e o passado apenas 

como reservatório dos fatos encadeados entre si. Tal forma de saber ignora as temporalidades 

históricas e a vida em prol de uma objetividade factual ilusória. 

Não obstante, Nietzsche não deprecia o valor dos estudos históricos, pelo contrário, 

ele afirma que a vida tem necessidade do serviço da história. A crítica do autor repousa sobre 

o “método científico” utilizado pelos historiadores modernos na decomposição e análise dos 

fatos históricos. Segundo Nietzsche, tal forma de dissecação dos fatos históricos ignora a 

contribuição e, porque não, a parcialidade da subjetividade humana, e colabora para a 
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reprodução de um tipo de “cultura histórica” preocupada apenas com a cultivação dos fatos 

passados, portanto sem qualquer liame com a vida. 

Para Nietzsche, o problema da ciência moderna e, em específico, da ciência histórica, 

está no método de busca da verdade dos fatos, que não aceita instâncias, intermediários, entre 

o conhecimento e sua aplicação na prática. Ainda segundo Nietzsche, a ciência moderna, e 

neste meio se inclui a ciência histórica, é um mal degenerador porque promove a cisão entre o 

conhecimento e a vida, isto é, entre um conhecimento, que quer ser puramente objetivo, 

comprovável cientificamente, e a vida, a subjetividade humana, a interioridade daquele que 

conhece. De fato, a intenção da ciência moderna é superar pela via do conhecimento objetivo 

dos fatos a causalidade, o fortuito, o contingente, da experiência subjetiva humana. Contra 

esta pretensão da ciência moderna e dos homens modernos à verdade objetiva dos fatos e 

exclusão total do elemento subjetivo na elaboração do conhecimento, Nietzsche insurge-se em 

sua obra. Diante do exposto, acredita-se que a objetividade (Objektivität) ilusória é um dos 

problemas que afetam a história na modernidade.  

Entretanto, Nietzsche ainda evidencia outro problema, de natureza diversa, mas que 

está em correspondência com o outrora explicitado, qual seja: a doença moderna do sentido 

histórico (historische Sinn) de todas as coisas. Na análise de Nietzsche, a ciência histórica na 

modernidade é contagiada pela febre do sentido histórico, do historicismo, o qual toma todo 

saber como saber histórico composto por fatos isolados, autônomos, progressivos, 

teleologicamente orientados, o que a faz deixar de lado o fortuito, o casual, o contingente, 

próprio da subjetividade humana.  

Com efeito, segundo Nietzsche, o que há de prejudicial no excesso de sentido histórico 

na modernidade é o perigo de sacrificar o presente em detrimento de uma fixação pelo 

passado. Assim, para determinar até que ponto a abordagem histórica é salutar para o 

indivíduo, para o povo ou para a cultura (Kultur), Nietzsche sugere que seja desenvolvida a 

“força plástica”, força criadora, remodeladora do passado, que delimite até que ponto o 

passado deve ser esquecido, ou o inverso, até que ponto deve ser relembrado. Para medir o 

grau de “força plástica” do indivíduo, do povo ou da cultura em questão, “força que permite a 

alguém desenvolver-se de maneira original e independente, transformar e assimilar as coisas 

passadas ou estranhas, curar as suas feridas, reparar as suas perdas, reconstituir por si próprio 

as formas destruídas” (NIETZSCHE, 2005: 73), o filósofo alemão afirma que é necessário ter 

uma natureza com raízes profundas e vigorosas, porque assim maior é a parte do passado que 

o indivíduo pode assimilar ou acolher. Se tal natureza não pode mais abarcar qualquer 

acontecimento passado, longínquo ou próximo, ela o esquece; o horizonte está fechado e nada 
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mais se pode lembrar para além desse horizonte. Do contrário, uma natureza fraca, sem raízes 

profundas e fortes, que não reconhece limite, de tudo se apropria; atrai para si qualquer 

acontecimento passado, é egocêntrica. Não reconhece, portanto, a “lei geral” que diz que 

“cada ser vivo não pode ser sadio, forte e fecundo senão no interior de um horizonte 

determinado” (NIETZSCHE, 2005: 74). Não traçar em torno de si um horizonte delimitador é 

anunciar a própria sentença de morte. 

Na ótica de Nietzsche, os historiadores devem investigar o passado, mas tendo sempre 

em vista o presente, que é o campo suscetível para mudanças e criação do novo. Para o 

filósofo, na análise sequencial dos fatos, e nisto reside o problema dos historiadores 

modernos, eles se voltam ao passado e nele se enclausuram, o que causa a negação do 

presente e do futuro em detrimento de uma parcela do passado. Assim sendo, Nietzsche 

propõe como conveniente à vida três formas de se investigar o passado: 

 

a) História Monumental: 

 

A partir do conceito de história monumental, Nietzsche faz uma crítica aos 

historiadores que tomam como dignos de imitação unicamente os exemplos dos grandes 

homens, e descartam assim o valor dos feitos dos homens comuns do presente. O autor 

alemão defende o estudo daquilo que a antiguidade produziu de clássico, mas afirma que é 

impossível o retorno regular do clássico, devido às mudanças e às deformações ocorridas pela 

passagem do tempo. Para Nietzsche, enquanto a historiografia alemã moderna se basear na 

história monumental, fechando-se somente na análise dos feitos dos grandes homens do 

passado e esquecendo-se dos feitos dos homens do presente, a história será uma deformação 

do real, tal como ele acredita ser a poesia. Sobre esse tipo de história, o autor alerta que o 

homem tem sim necessidade do estudo do passado, para realizar grandes coisas, mas não pode 

deixar que os mortos enterrem os vivos, isto é, não pode deixar que o passado enterre o 

presente. 

 

b) História tradicionalista: 

 

A mais dura crítica de Nietzsche é contra esse modo conservacionista de fazer história. 

Segundo o filósofo, os historiadores conservacionistas são aqueles que cultivam, se possível, 

todos os objetos do passado, como um “ferro-velho ancestral” (Urväter-Hausrath), onde tudo 

o que é bolorento, velho, é digno de ser guardado como patrimônio para a sociedade vindoura. 

Esta forma de avaliar o passado, atribuindo às coisas grandes e pequenas um valor 
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semelhante, Nietzsche considera um erro irreparável. Trata-se de um problema avaliar tudo a 

partir da mesma escala de valores, porque as coisas minúsculas passam a ter a mesma 

importância dada às coisas mais excelentes. Sobre esse tipo de história, o autor afirma que a 

paixão pelo antigo e, consequentemente, a veneração do pretérito, desencadeia no historiador 

moderno um espírito colecionador, de forma que o novo, o que está em vias de florescer, é 

rejeitado e esquecido em detrimento do velho, do bolorento. Quando a história deixa de servir 

ao presente para tornar-se colecionadora do passado, ela perde o seu fôlego, o que a degenera 

e a faz sucumbir. É contra esse tipo de história que Nietzsche insurge-se com mais força em 

sua obra. 

 

c) História crítica 

 

Além da forma monumental e tradicional de investigar o pretérito, tem-se um terceiro 

modo, o crítico. Para Nietzsche, a história crítica tem a função de interrogar o passado, 

colocando-o frente ao tribunal da história, para julgá-lo de acordo com as inquietações 

propostas pelo presente. O problema desta forma de se olhar o passado está no exacerbado 

senso de justiça que o historiador desencadeia, o qual o faz condenar todo o passado, porque o 

sentimento de justiça não pode ser considerado imparcial. Desta forma, o seu veredito é 

sempre a favor de uma determinada época em detrimento de outra. A busca incessante pela 

justiça leva o historiador moderno a condenar toda forma de injustiça, isto é, todas as formas 

de representação do passado. Segundo Nietzsche, a solução para não condenar todo o passado 

é exercitar o esquecimento. Ao esquecer um determinado recorte do passado, a vida ganha seu 

fôlego e se desenvolve. Entretanto, assim como a vida exige o esquecimento para poder se 

desenvolver, ela também exige que se rasgue o véu nebuloso que envolve todos os fatos. Para 

isto, é necessário o uso da justiça, que é sempre injusta em suas formas de examinar o 

passado. Esse tipo de história, cuja divisa é: “Faça-se a verdade, ainda que o mundo pereça” 

(Fiat veritas, pereat vita), na opinião de Nietzsche, é um processo perigoso para vida, porque 

um julgamento incoerente de determinada época pode desencadear no presente e no futuro 

algo ruim para a saúde de um homem, de um povo, de uma cultura (Kultur). 

O importante ao analisar essas três formas de se rememorar o passado é perceber como 

Nietzsche sugere que o homem moderno, o homem reprodutor da “cultura histórica”, pense 

sobre o passado, não de forma factual, apenas como o que já passou, mas como baliza para se 

pensar o presente e projetar o futuro. 
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Lembrança-esquecimento como superação do problema da objetividade e do sentido 

histórico  

“Toda ação exige esquecimento, assim como toda vida orgânica exige não somente a 

luz, mas também a escuridão. Um homem que quisesse sentir as coisas de maneira 

absolutamente e exclusivamente histórica seria semelhante àquele que fosse 

obrigado a se privar do sono, ou a um animal que só pudesse viver ruminando 

continuamente os mesmos alimentos. É portanto possível viver, e mesmo viver feliz, 
quase sem qualquer lembrança, como o demonstra o animal; mas é absolutamente 

impossível viver sem esquecimento. Ou melhor, para me explicar ainda mais 

simplesmente a respeito do meu problema: há uma grau de insônia, de ruminação, 

de sentido histórico, para além do qual os seres vivos se verão abalados e finalmente 

destruídos, quer se trate de um indivíduo, de um povo ou de uma cultura”. 

(NIETZSCHE, 2005: 72-73)  

 

Para Nietzsche, não se pode rememorar o passado sem a faculdade do esquecimento. 

Na verdade, o esquecimento não é algo negativo que a historiografia deve superar; pelo 

contrário, ele é vital para a saúde do indivíduo, do povo, da cultura (Kultur). Como aludido 

acima, no fragmento do texto nietzschiano, o indivíduo que não esquece é como se fosse “um 

animal que só pudesse viver ruminando continuamente os mesmos alimentos”. O 

esquecimento é necessário para impedir que o passado e suas representações mumifiquem o 

presente. Não obstante, para determinar qual o grau correto de esquecimento, segundo 

Nietzsche, é imprescindível saber exatamente qual a “força plástica” (plastische Kraft) do 

indivíduo, do povo, da cultura em questão. A “força plástica” possui uma espécie de linha 

demarcadora, que os mantêm dentro de certos limites, impostos para resguardá-los da 

decadência. Se não existe limite, de tudo eles se apropriam, o que pode fazê-los definhar e 

morrer pelo excesso de lembrança. Nietzsche denomina esse limite interior à “força plástica” 

de horizonte. O indivíduo, o povo, a cultura precisam traçar em torno de si um horizonte, uma 

linha de demarcação, que separe o momento do lembrar-se do esquecer; isto é, separe o 

momento histórico do a-histórico (unhistorich). 

A doença histórica que Nietzsche retrata na II Consideração Extemporânea é causa da 

falta de esquecimento e do exacerbo de consciência histórica que acomete a historiografia 

alemã do século XIX. O remédio, segundo o autor, é equilibrar a vida entre a consciência e a 

inconsciência, entre o histórico e o a-histórico. 

                                                             
1 Georg Niebuhr (1776-1831), historiador alemão. Trata-se de um autor citado por Nietzsche, na II Consideração 

Extemporânea, quando o filósofo se refere à importância da atmosfera a-histórica para a produção de todo 

grande acontecimento histórico. 
2 Lepold Von Ranke (1795-1886), historiador alemão. É considerado o fundador do historicismo alemão, 

vertente que Nietzsche tanto critica em seus escritos de juventude. No entanto, Nietzsche o cita várias vezes em 

sua obra, admirando seu estilo de escrever sobre os fatos passados. 
3 Johan Gustav Droysen (1808-1884) estudou em Berlim com Hegel. Ele é contra o Positivismo e a favor do 

Historicismo. 
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4 Jacob Burckhardt (1818-1897), historiador suíço da cultura e amigo de Nietzsche na Universidade da Basileia. 

Em consonância com a concepção de cultura desse autor, Nietzsche desenvolve o seu ideal de cultura. 
5 Sobre a história grafada como “Geschichte”, Nietzsche trata a tendência dos historiadores modernos em 

transformar todo fenômeno em conhecimento histórico. Já quando se refere à história grafada como “Historie”, 

Nietzsche apresenta a história como ela se manifesta e é utilizada, sem a pretensão moderna do controle 

científico. Sobre os significados em torno do conceito de história em Nietzsche, ver a nota de rodapé em: 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Escritos sobre história (0rg: Noéli Correio de Melo Sobrinho). Trad. Noéli 

Correa de Melo Sobrinho. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 2005.p. 67. Sobre as transformações filológicas e 

semânticas em torno do conceito de “história” na língua alemã, ver: KOSELLECK, Reinhart. Historia Magistra 

Vitae. Sobre a dissolução do topos na história moderna em movimento. In: Futuro Passado: contribuição à 
semântica dos tempos históricos. Tradução: Wilma Patrícia e Carlos Almeida Pereira. Rio de Janeiro: 

Contraponto: Ed. PUC-Rio, 2006, p. 41-60. 
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Festejo de São Bernardo/MA: História e memória 
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RESUMO: 

A presente pesquisa tem como objetivo central analisar os significados, as continuidades e 

rupturas do festejo de São Bernardo, no município de São Bernardo/MA. Inscrito num 

conjunto de pesquisas que têm renovado o interesse de estudo das devoções e festas religiosas 

no Brasil, a análise procura evidenciar, por um lado, as peculiaridades dos relatos e 

interpretações cristalizados na memória coletiva acerca da festa; por outro, as redes de 

sociabilidade, o processo de produção e negociação das identidades sociais que pode ser 

apreendido através desse ritual coletivo. O material mobilizado como fonte de informação é 

constituído fundamentalmente de entrevistas em profundidade realizadas com lideranças 

comunitárias, moradores mais antigos, devotos e organizadores da referida festa, contando 

ainda com pesquisa documental em livros, artigos, registros fotográficos e documentários 

sobre essa festa religiosa. 

Palavras-chave: festejo, história, memória. 

Introdução 

 

O objetivo central deste trabalho consiste em analisar os significados, as 

continuidades e rupturas do festejo do padroeiro do município de São Bernardo, Estado do 

Maranhão, como também os acontecimentos, personagens e lugares que marcaram a memória 

coletiva por meio da socialização histórica ocorrida como um fenômeno de projeção ou de um 

determinado passado que arrolam na memória lembranças, que podem ser uma lembrança 

pessoal, mas também pode ter apoio no tempo cronológico. O material mobilizado como fonte 

de informação é constituído fundamentalmente de entrevistas em profundidade realizadas 

com lideranças comunitárias, moradores mais antigos, devotos e organizadores da referida 

festa, contando ainda com pesquisa documental em livros, artigos, registros fotográficos, 

documentos arquivados no Fórum municipal e documentário sobre essa festa religiosa. Na 

medida em que a pesquisa avança, diversos outros materiais têm sido levantados de arquivos 

                                                             
*
 Graduando do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas na Universidade Federal do Maranhão. 

† Graduanda do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas na Universidade Federal do Maranhão. 
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pessoais, bem como novas entrevistas vêm sendo realizadas. De maneira geral, este trabalho 

se situa em uma agenda de pesquisas sobre as configurações do espaço religioso na 

Microrregião Baixo Parnaíba
1
, região que abrange diversos outros municípios além de São 

Bernardo. 

No presente trabalho, parte-se do pressuposto de que a festa é uma produção humana, 

submetida a diferentes visões, perspectivas e representações (ALBUQUERQUE JR., 2007), 

que podem ocorrer em relação a eventos, lugares e personagens. Além disso, há também o 

problema dos vestígios datados na memória, ou seja, aquilo que fica gravado como data 

precisa de um acontecimento. Os relatos dos entrevistados sobre o festejo fornecem, nesse 

sentido, um aporte fundamental tanto para apreensão das interpretações cristalizadas na 

memória coletiva acerca da festa, quanto para a compreensão das redes de sociabilidade e do 

processo contínuo de negociação das identidades sociais que perpassa a produção desse ritual 

coletivo. É claro que não podemos interpretar isso exclusivamente como uma espécie de 

sobre-construção da memória coletiva. De fato, embora tenhamos encontrado representações 

que não são homogêneas sobre elementos específicos da festa, para os entrevistados, nunca 

esteve em questão a importância do evento como algo que faz parte de sua própria existência 

social e que desempenha uma importante função coletiva. Em outros termos, a identificação 

desses agentes com a cerimônia não apenas atesta a importância do pertencimento religioso, 

como também indica um grau de identidade objetiva com todos os outros agentes envolvidos 

no cotidiano da assistência à messe. Isso ajuda a entender a notável receptividade obtida pelos 

pesquisadores ao longo da pesquisa e o interesse presente nos relatos dos entrevistados em 

resgatar a própria “memória do festejo”.    

Numa perspectiva mais ampla, este trabalho confirma as constatações de diversas 

outras pesquisas quanto à importância que as festas, em suas diferentes acepções, têm na 

própria cultura brasileira e o fato de que as mesmas traduzem, em grande medida, as 

experiências, as expectativas, as imagens e as formas de representação da vida social de 

agentes concretos (ABREU, 1999; AMARAL, 1998; DAMATTA, 1998). Cumpre ressaltar 

ainda que pela própria seleção dos entrevistados (em sua maioria, membros de famílias 

tradicionais locais envolvidos na organização do festejo), fomos levados a incorporar uma 

reflexão sobre a forma como a festa é organizada, sua estrutura, suas hierarquias (QUEIROZ, 

1992), e também os elementos de estruturação da memória. Foi à atenção a esses aspectos que 

permitiu conceber o festejo de São Bernardo como um fenômeno social cuja existência não 

está separada dos princípios que regem a própria di-visão do espaço social e simbólico em 

pauta. Assim, se o festejo evidencia o universo religioso e a importância das crenças coletivas, 
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também comunica acerca do enquadramento da memória e das próprias categorias de 

representação da vida social em São Bernardo e sobre o imbricamento entre o social, o 

político e o cultural. Pode-se, nesse caso, conceber o festejo um pouco além de sua dimensão 

propriamente cerimonial, identificando como através do mesmo realiza-se uma complexa 

mediação entre esferas sociais (religiosa, familiar, cultural, política, social), entre anseios 

individuais e coletivos, entre passado, presente e futuro, entre o sagrado e o profano 

(AMARAL, 1998).  

 

O tempo do festejo. 

 

O mês de agosto, no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão, demarca um 

momento distinto na experiência temporal comunitária: algo a que poderíamos chamar de 

tempo do festejo. Esse deslocamento temporal consiste na festa religiosa que ocorre entre os 

dias 10 e 20 de agosto em comemoração à São Bernardo, padroeiro do município. A festa é 

organizada pelos moradores mais antigos, devotos, leigos da paróquia e autoridades 

eclesiásticas locais. Sua programação religiosa se estende durante dez dias (compondo-se, 

entre outros, de missas, novenários, romarias, leilões, batizados, casamentos, primeira 

comunhão, pagamentos de promessas ao Santo, levanto do Mastro, festas Sociais e procissão), 

e conta com intensa participação da população da região. Há toda uma programação voltada 

para os romeiros, através de grupos de acolhimento, hospedagens e momentos propícios 

dedicados à oração e inclusão dos mesmos na festa. Nesse período, diversos devotos vão 

agradecer os milagres ao “Santo” e/ou fazer novas promessas para serem pagas nos anos 

vindouros.  

No tempo do festejo, o fluxo populacional destoa do dia-a-dia da pacata cidade de 

São Bernardo. Caminhões, ônibus e carros de passeios trazem os romeiros de várias 

localidades da região. Alguns destes realizam o percurso a pé e a cavalo. Como dito, a 

ambiência comunitária se torna mais intensa nesse período: além da participação dos 

populares em momentos centrais do festejo, é todo o espaço urbano que se dinamiza. 

Diuturnamente as ruas ficam movimentadas. Na fala de seus moradores, “As ruas do centro 

antigo se enchem de brilho, as casas ganham novas cores”, “barracas com suas bebidas e 

jogos são montados nos becos e esquinas”. Botecos e botequins feitos de palha de buriti 

preparam o ambiente festivo para receber seus freqüentadores em busca de conversas e 

prosas, esquecendo por um instante as dificuldades do dia-a-dia. Camelôs e vendedores 

ambulantes circulam pela cidade vendendo objetos e artigos religiosos dentre eles a imagem 
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do “Padroeiro”, despertando assim, o interesse dos devotos e romeiros que querem levar uma 

lembrança do festejo. 

O comércio “aquece” com o entra e sai de clientes desejosos de levar a melhor roupa 

para usar e destacar-se no meio da multidão. Porém, o uso de “roupas novas” não se restringe 

à participação nas procissões; são também importantes para ganho de visibilidade nos 

diversos passeios e festas dançantes que são organizadas nos clubes da cidade. Esses bailes 

tradicionais constituem o ambiente de concentração da Elite bernardense. O “baile dos anos 

dourados”, por exemplo, que acontece todo ano no dia 18 de agosto, busca resgatar os 

primeiros bailes que aconteciam nos anos 1980. Neste baile, as diversas famílias do meio 

social e político de São Bernardo marcam presença transformando o momento em um 

encontro de aproximação e manutenção de vínculos de sociabilidade. Enquanto isso, a “gente 

comum” também festeja nos bares e botequins na orla do rio buriti, que banha São Bernardo, 

onde os divertimentos também são regados à bebidas e comidas típicas da festa. Momento de 

divertimento, de êxtase e efervescência, a excitação provocada pela festa também comporta 

alguns conflitos, e excessos são recordados quando se relembra o “corre-corre” de sujeitos 

levados pela polícia, em meio a gritos e boatos. É neste ambiente sagrado e profano que se 

configura o reencontro de pessoas que se confraternizam em um clima efusivo que se monta 

nos arredores da igreja, nas praças e nas ruas da cidade. 

De maneira geral, a festa de São Bernardo apresenta um caráter misto, oscilando 

entre dois pólos: a cerimônia e a festividade. Nas representações dos entrevistados, essa 

divisão é concebida através de uma divisão categorial entre a vertente “religiosa” e a vertente 

“social” do festejo. Com base nessa classificação, antes da programação “propriamente 

religiosa”, acontece uma festa popular um dia antes do inicio do festejo, com o 

“Levantamento do mastro”. Esta manifestação é organizada pelos “caboclos de São 

Bernardo” e consiste em um “movimento popular” que acontece no dia 09 de agosto com a 

retirada da árvore mais alta da chapada do povoado “Ladeira”, localizado em um município 

vizinho à São Bernardo (Santa Quitéria/Ma). Neste dia são montadas barracas com palhas de 

palmeira de babaçu atraindo visitantes para passar o dia inteiro comendo e dançando ao som 

de uma bandinha. Terminada a festa, os “caboclos” se reúnem nos arredores da árvore 

levantando a mesma do chão e dando gritos de “VIVA SÃO BERNARDO”. O Juiz do mastro 

dá a voz de comando para a saída em direção à matriz, a fim de ser fincado na praça da igreja. 

Na chegada, à meia noite do mesmo dia, na capela de São Sebastião, na entrada da cidade, é 

montada outra festa para receber o mastro. Nesse momento, tambores de crioula, bumbas e 

quadrilhas fazem a alegria da moçada.  
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      Na tarde do dia seguinte (10), uma grande procissão toma conta da rua principal 

da cidade: é o povo carregando nos ombros o mastro com a bandeira contendo a imagem do 

santo. A bandinha anima a multidão durante todo o percurso. Os fogueteiros também se 

encarregam de anunciar que o mastro está chegando. Outra multidão espera ansiosamente nos 

arredores da igreja. Após adentrá-la, o mastro é jogado três vezes para cima com gritos de 

“Viva São Bernardo”, demarcando assim a abertura de mais um ano do festejo. Em seguida o 

mastro é levado para fora do Santuário. Trata-se de um dos momentos-chave da festa: o 

mastro é fincado no chão e começa a brincadeira. Homens sobem no mastro para agarrar os 

prêmios que geralmente são “galinhas e dinheiro”. Nessa hora, são jogados bolos, biscoitos e 

pipocas para as pessoas que se encontram no local onde o mastro é fincado. 

Ao longo dos dias de festejo, e especialmente no dia 20 de agosto, nos quais se 

concentram os momentos mais cerimoniais (missas, romarias, novenário, procissões), desde a 

manhã pode-se ouvir as batidas da bandinha de música, animadas por pessoas mais idosas 

(que, segundo os relatos, mantêm viva a tradição do “Padre Nestor, Senhora Semíramis 

Coelho Lima (dona Mimi), Dona Nilza Coêlho, Francisco Coutinho de Almeida, Bernardo 

Onésimo de Almeida, Adalberto Alves da Costa, dona Magnólia, dona Zina, José Coutinho de 

Almeida e tantos outros”), e que demarcam a fusão da sacralização do espaço festivo. O 

movimento se intensifica aos arredores do Santuário: a igreja fica lotada de fiéis e romeiros 

para assistirem as três missas que acontecem pela manhã na igreja Matriz. É nesta ocasião que 

os romeiros, fiéis e devotos pagam suas promessas e acendem suas velas. No dia 20 também 

ocorre a esperada “Procissão”. Trata-se de um dos momentos de maior afloramento da 

emoção. O objeto simbólico de maior importância na procissão sai de seu Santuário em um 

andor ornamentado e conduzido pelo próprio povo. As cantigas são as tradicionais do festejo: 

“Ó Santo Glorioso São Bernardo, Padroeiro Sagrado desta Terra...” Uma multidão irmanada 

em torno do andor acompanha todo o trajeto. Pagadores de promessas são vistos com suas 

túnicas beges ou roupas brancas; pessoas descalças, crianças vestidas de anjos e pessoas 

rezando com velas na mão são mais comuns. Ao longo da procissão, pode-se ver diversas 

casas enfeitadas com flores, balões e panos brancos em suas portas e janelas, demarcando a 

diluição das fronteiras entre vida pública e particular. Tendo percorrido o trajeto, na chegada 

em frente ao seu Santuário, o andor pára por um instante: é o momento de ouvir as palavras 

do Bispo, dos Padres e de um dos “Filhos da terra”. Findo o espetáculo de fogos, a imagem é 

conduzida novamente ao altar. Nesse momento, diversos fiéis aproveitam a ocasião para tirar 

as flores do arranjo para guardarem como lembrança em suas residências.  
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Surgimento e à organização do festejo. 

 

A análise dos relatos dos entrevistados quanto ao surgimento e à organização do festejo de 

São Bernardo indica a existência de diferentes versões. Para alguns, o festejo surgiu a partir 

do processo de colonização dos indígenas na região do Baixo Parnaíba. Os Jesuítas teriam 

vindo para esta região aproximadamente no ano de 1700, período em que teriam fundado uma 

pequena vila, levantado uma casa e uma capela sobre a proteção de um Santo chamado “São 

Bernardo”. Alguns relatos afirmam que a opção pela devoção ao santo deriva do fato de que 

esses Jesuítas eram membros da ordem de Claraval, pertencente ao Mosteiro fundado pelo 

Monge Bernardo de Claraval, em Portugal. Porem, essa versão também conta com 

peculiaridades, como aquela na qual os Jesuítas teriam escondido a imagem de São Bernardo 

numa “moita” e que, após a mesma ter sido encontrada pelos índios gamelas da tribo 

Tupinambá, que habitavam a região, foi interpretada pelos religiosos como um milagre. Para 

alguns dos entrevistados, essa representação se apóia, inclusive, no próprio peso da 

transmissão memorialística dos antepassados: “Todas essas histórias dos Jesuítas, vocês 

podem ter como verdade, porque quem me contou foi meu pai, ele era autoridade, era de uma 

cultura fora do comum, e ele passava tudo pra mim” (M.E.A.L). Tal acontecimento teria 

demarcado a origem da devoção e da festa ao padroeiro para alguns. Para outros, no entanto, 

essa origem é inverossímil como no seguinte depoimento: 

Sabemos que a festa de São Bernardo é bem antiga. A Senhora poderia nos contar 

(com suas próprias palavras) um pouco da história desse festejo? Como surgiu o 

festejo?  

A festa não é por causa dos jesuítas, eu acredito que a festa é própria da igreja. 

Sempre houve a festa dos padroeiros. A gente sempre houve falar nessas histórias, 

dos jesuítas. Essa imagem é francesa, eu acredito que nem foram os jesuítas que 

trouxeram o santo pra cá. Como é que os índios trouxeram uma imagem francesa pra 

cá, ela foi doação parece. Já andei em vários lugares e não vi nenhuma imagem 

parecida com esta. Eu ouço lendas de como São Bernardo veio para cá 

(C.R.C.L.S.S).   

Para outros entrevistados, no entanto, a origem do festejo de São Bernardo esteve 

associada à vinda de famílias do Estado do Piauí e do Ceará, que migraram para essa região, e 

entre as quais se encontrava um certo “vaqueiro” cujo nome era Bernardo de Claraval. Teria 

sido esse indivíduo que, em suas andanças à procura de uma vaca, teria caído por terra e 

achado a imagem de São Bernardo no alto de um morro, no mesmo local onde foi edificada a 

atual igreja. Tal evento mítico teria como que “sacralizado o lugar” (Eliade, 1992) e 

desencadeado a festa em homenagem ao Santo São Bernardo. Outro relato pouco conhecido 

reporta a vinda de um lusitano por nome Bernardo de Carvalho e Aguiar (capitão) que chegou 
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nesta região nos anos de 1708, este era pacificador de indígenas no estado da Bahia, 

Pernambuco e Piauí, sendo convocado pelo governador do Maranhão (Cristóvão da Costa 

Freire – 1712) para pacificar esta região, possibilitando a entrada de Padres Jesuítas para o 

processo de catequização (MELO, 1988: p. 25). 

Para o que importa ressaltar aqui, porém, antes de optar por uma ou outra versão, 

importa entender que as representações formuladas sobre a origem da festa misturam 

elementos que dizem respeito tanto a aspectos históricos (como os processos migratórios que 

fazem da região um local de passagem e conexão), quanto a dimensões culturais que estão 

associados á própria cultura campesina e sua estrutura social (para outro contexto, ver: 

PRADO, 20007). É assim que se pode compreender o sentido da presença dos religiosos, dos 

gamelas da tribo Tupinambá, do Vaqueiro, do capitão, e a própria mescla entre o mítico e o 

religioso que se pode identificar nos elementos que estruturam as falas. Como temos notado 

em conversas informais, existem outras versões (além das aqui mencionadas) que também 

indicam a polivalência dos significados simbólicos associados á própria explicação da origem 

do festejo.  

Da mesma forma que a origem do festejo, a própria lógica de organização do mesmo 

encontra-se estritamente ligada às histórias, costumes e cultura dos moradores. Ao que se 

sabe, a festa começou a ganhar espaço no cenário religioso da região a partir das iniciativas do 

Padre Nestor, na década de 70. “Pelo que ele me falou, ele chegou aqui ainda novinho com 

vinte, vinte dois anos, na realidade, essa região aqui Município de Santa Quitéria-MA, São 

Bernardo e Magalhães de Almeida, foi uma catequese feita pelo Padre Nestor”. A partir de 

então, começou a fundar nos povoados as capelas, os centros de catequeses religiosas. “Toda 

a formação religiosa desses municípios agradeça a esse homem”. Ele foi o pioneiro na 

introdução de novos elementos no festejo, como a banda de música, os leilões para angariar 

fundos e a construção de uma nova igreja em estilo gótico, a fim de receber seus fiéis e 

romeiros. Conforme uma das organizadoras, “do meu conhecimento vem do tempo do Padre 

Nestor, na época eu era criança e lembro que ele era um Padre muito dedicado, ele se 

empenhava mesmo em realizar a festa, em levar a palavra de Deus e motivar as pessoas na 

questão da fé, na presença da igreja, evangelizando os moradores da cidade” (M.N.C.N). 

De maneira geral, os organizadores são sempre pessoas ligadas aos grupos de 

orações, pastorais e demais movimentos da paróquia, o que atesta que o festejo é produzido 

dentro de uma rede comunitária eclesial dependente de diferentes categorias de leigos. 

Embora conte com o auxílio de “Comerciantes, prefeito, devotos, romeiros e familiares da 

cidade e dos povoados” (F.C.S), a organização e coordenação do evento é realizada pelo 
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Conselho Pastoral Paroquial (CPP) que se encarrega da distribuição das funções com 

antecedência (geralmente nos meses de junho/julho), dado a repercussão do festejo a nível 

regional. São os membros dessa coordenação os responsáveis por “procurar os patrocinadores, 

as pessoas que nos apóiam. Os políticos, a polícia e o pessoal que vem de fora” (M.J.M). Uma 

das entrevistadas destaca, por exemplo, que entre os principais apoiadores da festa encontram-

se: “polícia militar, secretaria de cultura, educação, saúde, da prefeitura e dos moradores 

mesmo, daqueles que são devotos. “Agente reúne com essas lideranças e cada um contribui 

dentro do seu território”. Os comerciantes colaboram com “jóias”, e desses prêmios, jóias, a 

gente faz bingo, rifas. “Eles também participam, tem às noites que eles participam dentro da 

programação religiosa” (M.N.C.N). Para essa organização, as comunidades e os grupos de 

orações se reúnem e dividem as tarefas a serem cumpridas nos dez dias de festa. São 

montados grupos de acolhida e venda de objetos e artigos religiosos, bem como de comidas 

típicas. Após as missas e o novenário acontecem os leilões com doações da própria 

comunidade, cuja renda é destinada para os trabalhos da paróquia. Enfim, trata-se aqui, sem 

dúvida, de uma festa que combina tanto uma intensa participação da comunidade em seu 

conjunto (preparação, organização), quanto fornece uma representação da mesma para os 

indivíduos que vêm de fora.  

Aos indivíduos que participam da festa, é visível através da realização do festejo (e 

de momentos-chave que o marcam como o “tocar o sino”, o “levantamento da bandeira”, ou o 

próprio ato de “discursar para a população”) que o mesmo encontra-se fortemente vinculado a 

uma rede de famílias antigas que, há várias gerações, não apenas atuam em comum para 

manutenção das tradições locais, como também compartilham um estoque de lembranças e de 

ligações afetivas que perpassa a sua própria história familiar, a história do festejo e o 

pertencimento religioso. De fato, é por se tratar de um evento que engloba a própria história 

religiosa do local e que estabelece mediações com a própria vivência comunitária que 

podemos compreender ainda a presença de elementos em comum nas memórias dos 

entrevistados, como um evento traumático associado ao furto da imagem do santo, sobre o 

qual trataremos em seguida. 

 

A memória de um acontecimento traumático: o furto da imagem do Santo.  

 

Para Clifford Geertz (1989: p. 93), a religião nunca é apenas metafísica: em todos os 

povos, as formas, os veículos e os objetos de culto são rodeados por uma aura de profunda 

seriedade moral. Nessa perspectiva, qualquer ato ou ação que atinja tais símbolos religiosos, 
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sobretudo aqueles dramatizados em rituais e celebrações nas quais detêm uma centralidade, 

afetam a coletividade como um todo e a dimensão simbólica e afetiva que perpassa esses 

símbolos. Tal concepção ajuda a entender o porquê do roubo da imagem de São Bernardo ser 

rememorado pelo viés traumático para os fiéis que testemunharam tal acontecimento. 

Conforme a narrativa dos entrevistados, a trama se desenvolve da seguinte maneira:  

O “roubo do santo”, bem como de alguns objetos sacros, ocorreu no dia 09 de março 

do ano de 1976. Segundo os relatos dos moradores entrevistados, apareceu na cidade 
um carro vermelho que causou estranhamento nos moradores. O cidadão que dirigia 

o carro entrou na igreja e sentiu admiração pelo santo. Pelo que se tornou conhecido 

posteriormente, o mesmo era vendedor de imagens e peças sacras. Em um 

“momento de distração”, à noite, o sujeito teria entrado na igreja pela janela de trás e 

levado o santo. No dia seguinte, a sacristã viu a janela aberta e adentrou ao templo 

onde sentiu falta da imagem e correu as pressas para bater o sino da igreja e avisar 

os moradores. Em uma cidade fortemente integrada como São Bernardo, o 

intercâmbio contínuo de notícias favoreceu uma rápida difusão do ocorrido. Os 

entrevistados recordam com certa angústia o desespero gerado nessa ocasião... 

Rapidamente, porém, diversas “autoridades” e “filhos da terra”, tanto os que 

permaneciam em São Bernardo, quanto aqueles que moravam fora, mobilizaram 
contatos de cidade em cidade para conseguir pistas para saber onde estava o santo. 

Uma das entrevistadas relatou ter recebido uma carta de uma amiga que dizia que a 

imagem de São Bernardo estava na cidade de Bacabal-Ma.  Tendo informado as 

autoridades acerca do teor da referida carta, rapidamente foi destacado um “filho da 

terra”, que era coronel da policia militar do Maranhão, para entrar em contato com a 

polícia da capital e montar uma estratégia para recuperar a imagem e os demais 

objetos. O Coronel foi até a cidade de Bacabal juntamente com alguns homens da 

polícia e, sem levantar suspeitas, encontrou o autor do furto. Tendo ocorrido a 

investigação, e constatado que se tratava efetivamente do “santo roubado”, a polícia 

foi acionada e os objetos furtados foram reavidos. Relatos afirmam que o santo não 

fora enviado para São Paulo por que, conforme o responsável pelo furto, “toda vez 
que passava pelo santo se sentia mal e a noite não conseguia dormir com uma coisa 

ruim no pensamento”. Depois de reconhecidos os objetos pela Sacristã, as peças 

roubadas e a imagem foram abrigadas provisoriamente na residência de um dos 

devotos ”onde de uma hora para outra a casa ficou pequena para tanta gente, que em 

romaria queriam ver a imagem do padroeiro”. O episódio do retorno do santo 

resgatado suscitou, assim como o festejo, uma intensa participação da população, 

culminando na realização de uma procissão. Na ocasião, foi celebrada ainda uma 

missa de recepção pelo bispo da arquidiocese, seguida de discursos das autoridades. 

Pouco tempo depois, a imagem precisou ser restaurada, a fim de corrigir danos em 

partes de sua estrutura. Após a restauração alguns fiéis relatam uma certa 

insatisfação com o resultado final (”a imagem teria perdido o brilho do semblante e 

o olhar reluzente”).  

 

Para o que importa ressaltar aqui, memória do “roubo da imagem do santo” 

evidencia alguns elementos importantes acerca dos vínculos subjetivos com os símbolos 

sagrados: em primeiro lugar, indicam que a violação do espaço sagrado (a igreja) e qualquer 

ato contra os símbolos sacros que abriga constituem, na realidade, um ataque á própria 

coletividade; em segundo lugar, a própria interpretação do evento se articula à manutenção de 

uma interpretação religiosa de mundo, uma vez que nas narrativas sobre o sumiço do santo o 

seu retorno é reiterado como mais uma prova de que ele é milagroso; por fim, e não menos 
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importante, pode-se notar que a cerimônia de retorno do santo não diferiu muito da própria 

realização de um festejo, contando com forte presença popular e também de autoridades civis 

e eclesiásticas. A questão é que: tal qual em uma procissão na qual se desloca o objeto 

sagrado no espaço, tal evento também contribuiu para agudizar a própria percepção da 

importância do objeto, de sua centralidade simbólica, de suas propriedades e também suas 

características. 

 

Considerações finais. 

Como nas demais festas religiosas cristãs que acontecem no Brasil a relação entre o 

sagrado e o profano se estabelece em uma dinâmica indissociável. As manifestações sagradas 

revelam-se nos ritos e cerimoniais que tentam transcender a fé do homem, criando as 

dimensões entre o homem e o divino. Através das representações sagradas o homem busca 

consolidar uma intimidade com aquilo que ultrapassa o humano. Ao mesmo tempo nessa 

intima relação que o homem estabelece com o sagrado através de ritos e ações de festejar 

divindades, o ambiente é transpassado pelo sagrado e pelo profano.  

Um marco que mantêm viva as tradições festivas populares no município de São 

Bernardo, identifica-se com aspectos culturais e costumes de manutenção da religiosidade por 

meio do festejo de São Bernardo. Esta festa religiosa atrai milhares de romeiros e devotos que 

alimentam a tradição e mantêm viva a ritualização e a fé ocasionando transformações 

espaciais e culturais. São momentos de grandes vivencias para os moradores da região que 

contemplam momentos da representação do sagrado (missas, novenário, pagamentos de 

promessas e procissão) e do profano (festas dançantes, leilões e outros) que acontece de 

maneira simultânea e não separados um do outro. 

   A organização da festa reflete momentos de trabalho e o fortalecimento da fé das 

pessoas devotas do Padroeiro, bem como aqueles que vêm apenas visitar. Dessa forma, 

coexiste uma relação de aspectos sociais, culturais e espirituais envoltos na festa. 

                                                             
1
 Microrregião do Baixo Parnaíba maranhense é uma das microregiões do estado do Maranhão pertencente à 

mesorregião Leste Maranhense. Sua população foi estimada em 2006 pelo IBGE em 129.381 habitantes e está 

dividida em seis municípios. Possue uma área total de 6.872.865 km. Municípios: Água Doce do Maranhão, 

Araioses, Magalhães de Almeida, Santa quitéria do Maranhão, São Bernardo. Etc. 
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Entrevista com Egressos da UFRRJ 

Entrevistador: Maria Lúcia 

Entrevistados: Elisabete Vasconcellos, Live França, Nelson Ferreira Marques Jr e 

Vinicius Fernandes. 

CaHistória: Boa noite gente, primeiramente pra todos vocês o caderno acadêmico de 

história agradece a presença de todos. Essa vai ser uma entrevista, deixando aqui para a 

revista com Live França, Elizabeth Vasconcelos, Nelson Ferreira Marquês Júnior, 

Vinicius Fernandes. Todos são egressos da UFRRJ (campus Nova Iguaçu), do curso de 

licenciatura em História, e hoje o nosso objetivo com a entrevista é estar sabendo gente, 

um pouquinho da parte da trajetória de vocês, desse grupo de alunos, é que terminaram 

a sua licenciatura no campus de Nova Iguaçu, vocês que foram das primeiras turmas a 

ingressarem no curso de história. É um curso de 2006-2007, e agora a gente queria 

muito saber um pouco da experiência do que foi a graduação aqui, é para vocês, um 

pouco da experiência, da trajetória de vocês aqui dentro do curso primeiramente, os 

projetos, as atividades que vocês estavam fazendo aqui, como foi o curso e assim por 

diante, basicamente essa é a primeira pergunta para vocês. 

Nelson Ferreira Marquês Júnior: É, basicamente o que eu tenho a atentar em nossa 

trajetória é a fundação do Centro Acadêmico, que foi um marco importante em 2006, 

particularmente quando a gente começou com o C.A na época era a área dividida de 

coordenações e a gente adotou o modelo da Rural de Seropédica. E a gente não tinha 

referencia nenhuma com movimento estudantil, no máximo uma experiência de 

movimento estudantil secundarista, mais movimento estudantil acadêmico não tinha 

nenhuma, a gente foi aprendendo participando de encontros, de conselhos nacionais, 

participava de Centros Acadêmicos alçou nosso C.A numa amplitude mais nacional, e 

em poucos anos ele ficou conhecido em outras Universidades. A gente puxou outros 

encontros, alguns CONEHIS, inclusive a gente fundou na época no esquema executivo: 

Presidente, Vice-presidente, Tesoureiro. Hoje já mudou a coordenação, na época se 

chamava CAREH( centro acadêmico dos estudantes de História), e também passou por 

processo de reformulação, criamos estatuto e foi um período bem atípico para a gente de 

aprendizagem muito grande em termos de Universidade, porque talvez, não mudou 

minha trajetória acadêmica na graduação, mais foi uma das coisas que dou mais valor, 

mais que a própria Iniciação Cientifica, foi a fundação do centro acadêmico, porque foi 

quando eu criei um espírito de Universidade. De fato estudei num colégio público e não 
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tinha sentimento de Universidade nenhuma, apesar de estar convivendo com pessoas de 

ideologias, origens e cursos diferentes. Até dentro de uma própria escola, mais não tinha 

sentimento de Universidade nenhuma, até porque pela própria estrutura, e não como não 

tinha curso, o primeiro curso que ingressei foi História, a fundação do Centro 

Acadêmico. E as participações nesses eventos deu esse sentido de Universidade para a 

gente, pois éramos a 1º turma, não tínhamos veterano- não para se espelhar- mais para 

dar um instrumento de base, “ Ensinar o caminho das Pedras”, “dar um norte”, explicar 

a estrutura pois não tinha ninguém para explicar isso. Então na verdade, a gente 

aprendeu como funcionava a estrutura da Universidade dentro da representação 

estudantil, participando desses encontros como o ENEH, os EREHS (encontro dos 

estudantes de História nacional e regional), os COREHS( que são os conselhos do 

CA’S). Essas viagens que a gente fez foram muito enriquecedoras. Ai no meio dessa 

trajetória a gente participou da Iniciação Cientifica, eu particularmente e o Vínicius 

também. A partir do 4º período, e ai mudou um pouco a minha trajetória, eu participei 

do movimento estudantil do 4º período para o 5º, quando eu sai para o trabalho e 

começando a dar aulas também. E a I.C pesquisando na Biblioteca Nacional, tinha que 

assistir aula a noite aqui e assim não tinha tempo para fazer mais nada. E então para não 

fazer as coisas do modo capenga, tanto na I.C quanto no movimento estudantil, preferi 

abandonar o movimento estudantil, e a nossa gestão passou o legado a outras gestões. E 

também foi muito gratificante participar da I.C, porque foi uma fase de experimentação. 

Comecei uma oficina história com a Professora Roberta Lobo, fiquei um ano no cinema 

História. Na verdade no 3º período ainda, não era nem o 4º período. No 4º período 

entrei no grupo de pesquisa com o professor Marcelo Rocha de América, com a 

temática dos Estados Ibéricos, e depois fui selecionado para a bolsa de I.C do professor 

Marcelo Basile, foi o projeto que fiquei. Terminada a graduação dei continuidade a esse 

projeto, na verdade o projeto é muito amplo, eu peguei uma parte do projeto e o dei uma 

identificação, uma autonomia a esse projeto que eu queria trabalhar e seguir. Fiz o 

mestrado, terminei o mestrado agora, não fiz na Rural, fiz na UERJ. Fui orientado pela 

professora Lúcia Bastos Neves, que me deu um suporte muito grande de novas leituras, 

e tal. Conheci também a  estrutura da UERJ, pois só conhecia a da Rural e vi como era a 

UERJ, Que Tinha uma estrutura mais consolidada na área de pós- graduação. Organizei 

eventos lá também,a semana de História Política, evento bastante conhecido. Nisso fui 

Bolsista tanto da I.C como do Mestrado. Vou tentar o Doutorado também esse ano. 
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Vinicius Fernandes: Vou tentar falar alguma coisa diferente. É eu acho que a gente, 

falando de uma perspectiva pessoal, teve gente que passou por diversas coisas na 

Universidade. Foi essa vivência, tanto de movimento estudantil, quanto de movimento 

acadêmico, I.C, aula, etc., faz uma diferença enorme na maneira que você vê as coisas. 

É, a gente tinha uma estrutura bem precária, estudávamos numa escola que 

precisávamos esperar as crianças saírem é bem diferente, mas também a gente 

conseguiu utilizar bem aquele espaço, desde a quadra aos banheiros. E acho que esse 

tipo de estrutura favoreceu um pouco o contato mais próximo, que a gente tinha como 

os professores, né. Acho que os professores que vieram para cá também e desde o início 

nos orientavam e ensinavam com funcionava. Eu lembro que dentro do movimento 

estudantil trouxemos a ideia quando viemos do primeiro ENEH em Florianópolis,e a 

gente tinha acabado de ir. O pessoal de Seropédica tinha acabado de ir num ônibus, e ai 

ofereceram algumas vagas para a gente. A gente foi, tivemos contato com um pessoal 

bom nessas ideias, e ai a gente trouxe essa ideia de montar o C.A. A partir dai 

trouxemos muitos eventos, palestras, utilizando o auditório do João Luiz. A semana 

acadêmica foi depois. Fizemos eventos na Casa de Cultura de Nova Iguaçu, e tudo isso 

contou-se muito com o auxilio dos professores, que eram muito próximos para fazer 

esses contatos com palestrantes, mesmo sabendo de todos os problemas estruturais que 

a gente tinha. Acho que isso engrandeceu muito a nossa passagem aqui na Rural, desde 

muito no inicio com os professores Alexandre Fortes e Marcos Caldas e a professora 

Roberta Lobo, esses três ajudaram até a montar a grade e deste o 2º período comecei a 

trabalhar com o professor Alexandre Fortes, e continuei minha trajetória inteira. No 3º 

período comecei com a bolsa de I.C e comecei com a estudar essa área do trabalhismo, 

terminei no final da minha graduação tive que correr para poder acelerar a colação de 

grau, pois tinha sido convocado para dar aula pra no Estado do Rio de Janeiro. E todos 

os coordenadores na época, o Jean era chefe do Departamento de História e Economia 

me ajudaram muito nesse processo. Foi bem burocrático, bem complicado, ninguém 

sabia como fazer. Muitas vezes ninguém sabia como resolver as coisas aqui, nem 

professor nem aluno. Muitas vezes tínhamos que ir à Seropédica, mais foi bem 

interessante. Terminei a graduação, logo em seguida ingressei no Mestrado com 

orientação do Alexandre Fortes. Continuei com o projeto na minha graduação, estudei o 

Roberto Pasqualini e no mestrado comecei a estudar o Brizola. Nesse tempo de 

mestrado dava aula no Estado, na rede estadual de ensino. Agora terminando no último 

ano de mestrado, eu também fiz uma pós-graduação em Ensino de História pelo colégio 
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Pedro II. Também foi uma experiência muito boa, porque na pós entrei em contato com 

coisas que eu não consigo ver, pois se existem coisas que eu sinta falta aqui, vem um 

pouco dessa área da formação em licenciatura, acho que o curso perde um pouco nisso 

principalmente nas questões de estágio, nas questões difíceis de serem resolvidas. A 

gente perde por isso nesse tipo de informação. Talvez pela distância geográfica, a gente 

fica longe de certos espaços que a gente poderia ocupar. Como no estágio no Colégio 

Pedro II, eu ouvi de professores lá – Onde você se formou ?- Ah, eu me formei na 

UFRRJ. – Nós nunca recebemos um estagiário da Rural. Também é sintomático que não 

tenha um aluno da Rural fazendo estágio nesse colégio. Então, são determinados 

espaços que a gente não ocupou, isso talvez faça falta, eu senti falta disso. E até por isso 

o meu futuro, as coisas que eu pretendo fazer no futuro estão um pouco indefinidas, 

porque a minha ideia é fazer um Doutorado, mas eu não sei muito bem que área que eu 

vou fazer até por causa desse contato maior que eu tive com a área de educação, que eu 

gostei bastante e que talvez entre nesse caminho de pesquisar na área de educação. Mas 

também tentar alinhar História e Educação. 

Live França: Acho que a gente passou pelo mesmo período, eu e a Elizabeth entramos 

em 2006-02, e passamos por esse processo de Monteiro Lobato, Leopoldo, mesmo 

processo de escola para aluno. Temos esse ponto em comum e concordo com muitas 

coisas que o Vinicius falou, mais ai já para a segunda parte do debate. O que eu posso 

falar de diferente mesmo são meus dois primeiros anos na Universidade foram para eu 

conseguir me adaptar as disciplinas. Já trabalhava como recepcionista e tinha uma 

jornada que talvez eu não tivesse a oportunidade de participar dos eventos como eu 

gostaria durante o dia, era aquela jornada de horas dentro de uma empresa. Então em 

2008 eu decidi jogar tudo para o alto, eu estava nova, dava para fazer isso, e fui procurar 

um projeto de pesquisa de I.C. Já gostava muito da área de religião, de catolicismo e 

então fui procurar a professora Beatriz Catão. Entrei no projeto de I.C dela, que na 

verdade nem existia. Eu acho que a gente passou muito por isso também, os professores 

também estavam experimentando essa coisa de criar projetos, eles foram basicamente 

feitos, alguns com a nossa cara e com a nossa procura de ir atrás dos professores. Ainda 

hoje recebo os e-mails e percebo que existem várias seleções, a gente passou por 

processo de seleção, mais foi um processo de experimentação. E a I.C é uma 

experiência muito importante para que a gente tenha esse vinculo e contato com a 

pesquisa. A maioria das pessoas que fizeram mestrado depois,fizeram parte de um 



 

 

98 CAHistória                Revista Discente de História – 2013 – Vol. IV; N°05.              ISSN:2179-3840 

 

projeto de I.C.  Decidi estudar depois de um tempo Baixada Fluminense em 2008, não 

era muito comum essa pesquisa, ainda mais na Rural, que estava experimentando e os 

professores que vieram não tinham o conhecimento sobre a Baixada Fluminense então 

ainda tive esse outro problema de procurar fontes, procurar uma cara também pra minha 

formação para esse espaço sempre procurando encontrar um vínculo. Quando entrei no 

projeto de I.C, comecei a dar aula de Inglês, um caminho que muitos alunos de história 

acabam fazendo porque dá para dar aula particular e em cursinho, e a  exigência em dar 

aulas de História é bem maior.  E ai fui me virando, comecei a participar de eventos, 

comecei a apresentar trabalhos, e comecei a vivenciar a Universidade no sentido da 

pesquisa. Quando eu entrei em sala de aula como professora de Inglês, percebi que não 

gostava de dar aula de Inglês. Eu queria dar muito aula de história,comecei na particular 

e depois fui para o Estado quando sai da graduação. Comecei a ter esse contato com a 

sala de aula e com o Ensino de História, e aquilo que o Vinicius falou, uma coisa que a 

gente vê uma diferença muito grande. A nossa formação ainda é muito voltada para a 

pesquisa e mesmo que se fale em uma união entre pesquisa e docência, isso na pratica 

não acontece tanto. E foi mais um trabalho de tentar levar para a sala de aula aquilo que 

eu estava pesquisando e aquelas outras coisas que existem que são os preconceitos da 

parte da pesquisa com docência. Você entra em determinadas escolhas e pessoas não 

sabem de que pesquisa você está falando, se é pesquisa acadêmica, se é cientifica, eles 

confundem, pensam mais naquelas coisas de estatística. E na parte de História tem 

muito espaço para quem já está na docência, as pesquisas são muito voltadas para a 

História, mais não em Ensino de História. A minha trajetória na Rural foi uma trajetória 

que foi se tornando licenciatura e a formação foi ótima. A gente aprendeu realmente o 

que era o mundo acadêmico, mais acho que isso é importante, mais é importante 

também a gente fazer descobertas, mesmo para também descobrir outros lugares fora da 

Rural, onde a gente tem esses contatos. Acredito que tenha sido positiva, por esse 

caráter de família, como o Vinicius falou, essa proximidade que a gente teve com os 

professores, o que não temos em outras universidades. A gente fez o primeiro vestibular 

tanto a turma de 2006-01 e 2006-02, e essa vontade tanto dos professores quanto dos 

alunos de que tudo desse certo foi primordial para que tudo fosse benéfico. 

Elisabete Vasconcellos: Eu acho que o diferencial da Rural foram esses professores 

que acabaram de sair do Doutorado, que passaram para o concurso e muitos desses 

tiveram sua primeira experiência na Rural. Quando chego no campus, eu não reconheço 

aqui como Universidade, pois a minha ideia de Universidade está muito atrelada ao 
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Monteiro Lobato, porque era ali que a gente passou grande parte da graduação. O 

Monteiro é nosso referencial de universidade, foi a construção dos grupos de pesquisa, 

eu participei de muitos eventos, de uma semana acadêmica  Sociocultural, participei de 

um projeto de cinema com a professora Jane Lessa. Depois em 2008, participei e 

comecei com o projeto que falava de cinema Latino Americano. Tive oportunidade de 

conhecer uma vasta filmografia e em 2008 me interessei pelo projeto de História em 

América do professor Marcelo Rocha. Entrei nesse projeto e fiquei um ou dois anos até 

ele sair da universidade. E desse projeto de pesquisa que dei continuidade no mestrado 

na UNIRIO. Fui monitora de Introdução aos Estudos Históricos, uma oportunidade de 

engrandecimento dentro da Universidade. Participei de projetos na área de Medieval e 

na área de registros paroquiais. O que eu sei é que sai da graduação com bagagem pra 

trabalhar com fontes, e trabalhei com diversos tipos como as manuscritas, que trabalhei 

com o professor Roberto Guedes. Trabalhei com Crônicas com a professora Mirian. 

Acho que as universidades de maior porte como a UFF, UFRJ, UERJ disponibilizam 

menores interações e oportunidades de pesquisa por parte dos professores com os 

alunos, diferente do que tivemos no campus de Nova Iguaçu. E depois da graduação 

com o projeto de I.C do professor Marcelo, me interessei pelo tema e dei continuidade 

no mestrado da UNIRIO  com a orientação do professor  Anderson Oliveira, que me 

abriu uma perspectiva  pois eu não era da área de América, era um trabalho incomum . 

Até hoje na graduação a gente vê poucas pessoas trabalhando Baixada, temos poucas 

pessoas trabalhando no Brasil temas como a Baixada, América Latina, México . Quase 

ninguém trabalhava com isso, são trabalhos diferentes e na UNIRIO fui trabalhar o 

catolicismo na América Hispânica, e ampliei o tema da pesquisa. O incentivo ao 

mestrado e a carreira acadêmica foram muito incentivados durante a graduação. Isso 

que o Vinicius disse, que a gente sai da Rural e segue uma trajetória acadêmica é uma 

coisa bastante deficitária em licenciatura e docência, pois a gente não saiu professor e 

eu acho que ninguém sai professor, professor se faz na sal de aula, dando aula, 

preparando. O professor se faz na experiência, mesmo assim poderia ter um suporte 

maior no estágio, mas como estava tudo em construção da estrutura física, que pudesse 

dar suporte docente para essa formação. O que eu penso agora para o Futuro é 

justamente isso tentar suprimir essas deficiências, complementar minha formação como 

professora e tentar aproximar ao máximo, academia e a sala de aula. E melhorar meu 

trabalho nessas duas áreas com o pensamento de como um pode ajudar o outro para ser 
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um profissional mais completo com uma carreira acadêmica, e mais a frente, fazer o 

Doutorado e também me tornar um bom professor na sala de aula, é isso. 

CaHistória: Foi ótimo gente. Vocês conseguiram sintetizar bem a experiência de vocês 

na graduação no sentido do ensino, pesquisa, a própria constituição do campus, isso é 

bem interessante que a gente quer deixar um pouco registrado para quem vai ler a 

CAHISTÓRIA, porque isso faz parte da trajetória acadêmica de qualquer pessoa, de 

qualquer graduando e é um pouquinho da experiência que a gente quer passar para 

quem quer ler a revista e ter um pouco dessa ambientação do que foi a constituição do 

curso. Vou pedir para vocês falarem um pouquinho mais nesse nosso segundo momento 

da entrevista, sobre a experiência do mestrado, como foi essa experiência em uma 

instituição diferente, pois, pelo que eu entendo, todo vocês, menos o Vinicius, não 

ficaram, foram para instituições de fora como UFRJ, UNIRIO, UERJ; e até o Vinicius 

também pode falar um pouco da experiência por ter um mestrado, na Rural, novo, há 

pouco tempo criado. Então queria que vocês relatassem um pouco mais sobre o 

mestrado, esses 2 anos na especialização. 

Live França: Eu fiz o mestrado na UFRJ. Na verdade, no primeiro processo seletivo 

que abriu. A UFRJ e FGV foram os dois primeiros que abriram quando a gente saiu da 

universidade, em 2010. Eu tive uma experiência um pouco puxada, mas não tem nada a 

ver com a universidade. Porque o mestrado é realmente puxado, pois os colegas têm 

certas dificuldades também. Na verdade, não são nem dificuldades de formação, mas de 

linhas diferentes, de professores diferentes, de pessoas diferentes. Então a intenção de ir 

para a UFRJ, foi porque a minha orientadora, que era aqui da Rural, foi para a UFRJ. E 

eu tinha um interesse de continuar com o trabalho sobre catolicismo na Baixada 

Fluminense, e eu tinha o interesse, não sei se pretencioso, de levar a minha pesquisa, de 

levar a Rural para fora também, enfim, de ter novas experiências. Então durante esses 

dois anos eu estava dando aula. Fiz meu mestrado com bolsa, tive bolsa, pois a CAPES 

deixou acumular no ano que eu entrei, mas eu tive dificuldades de conciliar a pesquisa 

do mestrado com a docência, até porque eram coisas diferentes e o mestrado, assim 

como a docência, pedem-te um tempo a mais para preparar as aulas. E eu trabalhei com 

fontes primarias e muitas delas eu tive que ainda encontrar, pois mesmo eu tendo feito a 

monografia sobre o catolicismo na Baixada outras fontes foram aparecendo. Então eu 

tive essas dificuldades, o primeiro ano do mestrado foi o mais difícil porque tinhas as 

disciplinas. Fazer as disciplinas, dar aula e ainda era longe, então o primeiro ano foi 
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difícil. O segundo ano continuou difícil. Mas nada que a gente não tenha conseguido 

levar a frente. Dentro da UFRJ, fiz e faço parte do Laboratório de História Moderna 

Sacralidades, que é um laboratório que discute poder e religião no séc. XII ao XIX. 

Então achei essa experiência bastante foi bastante proveitosa. Os meus espaços 

preferidos são ainda os grupos. Pois a gente pode discutir o que está fazendo, escutar o 

outro e ter opinião de outras pessoas que às vezes utiliza a mesma fonte, com o mesmo 

período e com visões diferentes. Para mim, mais do que a Dissertação – não a 

desmerecendo –, que muitas vezes acaba ficando entre nós mesmos, esse espaço de 

discutir é muito válido. Então eu continuei e valorizo muito esse laboratório. E voltei 

para casa, porque voltei para o grupo de Estudos Históricos da Baixada Fluminense 

daqui da Rural, que ai foi melhor ainda por que me senti em casa. As discussões que são 

feitas na sacralidade são voltadas para a religião, catolicismo e as discussões feitas aqui 

são voltadas mais para a Baixada Fluminense, mesmo que para períodos diferentes e a 

gente se entende bem. E continuo nessa busca de levar para a sala de aula, como dou 

aula na Baixada Fluminense, essa busca da identidade dos próprios alunos. Em resumo, 

foi uma ótima experiência sair, mas voltar para a casa foi melhor ainda.  

Elisabete Vasconcellos: Eu tentei o mestrado em 2010. Na verdade, eu tinha decidido 

não tentar nenhuma seleção, mas acabou abrindo em janeiro a UNIRIO e por influência 

dos professores eu decidir tentar. E meio que por acaso eu tentei e passei para a 

UNIRIO. Chegando lá, busquei a orientação do Prof. Anderson, por indicação do Prof. 

Guedes, que tinha me orientado no final da graduação devido ao Prof. Marcelo Rocha 

ter saído da Rural e ido para a UFF. Então, quando cheguei na UNIRIO, o professor não 

sabia nada sobre o meu tema de pesquisa (risos), praticamente. Ele não sabia nada, mas 

tinha toda uma vontade de aprender junto comigo, então foi uma construção do 

trabalho, foi ele descobrindo também muita coisa de América junto comigo, então foi 

enriquecedor por isso, pela troca que foi o meu trabalho junto com o dele. E o que 

realmente a Live falou e eu concordo é que o grande ganho do mestrado e esse espaço 

de discussão porque por mais que a graduação lhe permita isso, no mestrado as turmas 

são menores, você afunila, tem linhas de pesquisas especificas. Na UNIRIO, por 

exemplo, tinha duas linhas de pesquisa. Então por mais que cada um daquela linha 

trabalhe com jornal, séc. XIX, outro com XX, outros tipos de fontes. Isso é um 

privilegio que aconteceu na UNIRIO em relação aos outros programas foi esse debate 

intenso com os colegas de curso, que foi enriquecedor ao longo do mestrado, foi uma 
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experiência muito enriquecedora. Eu digo que tive que sair da Rural para abrir os outros 

para outras coisas. A discussão com algum colega que trabalha com cinema ou jornal, 

séc. XIX tudo isso chamou a atenção para alguns aspectos da minha pesquisa. Além do 

contato com outros professores. Por mais que a gente participasse de eventos, os alunos 

da Rural sempre estiveram inseridos nos eventos, onde tinha evento tinha aluno da 

Rural (de Nova Iguaçu), a gente era muito participativo no circuito de eventos na 

Baixada e fora da Baixada, na UFRJ, na UFF, na UERJ. Então foi fortalecer esses laços 

com outros professores, com professores da UNIRIO. Alguns a gente já conhecia, como 

a Professora Miriam, que já tinha trabalhado do com ela que estava lá também. E 

também fazer pontes com outros professores na Universidade. E o primeiro ano é 

realmente o mais difícil pelas disciplinas, por que toma muito tempo, a carga de leitura 

é muito extensa. No segundo semestre fiz uma disciplina na UFF que foi importante, fiz 

com o Ronaldo Vainfas, foi enriquecedora também. E o segundo ano é você 

desesperado para escrever dissertação, é juntar aquilo tudo é pensar na aquilo tudo e 

tentar colar tudo, tem aquelas ideia loucas, soltas na sua cabeça. Eu trabalhei com muita 

fonte, processos muito grandes, então tive dificuldade porque eu trabalhava com meu 

acesso online então internet tem horas que o site não funciona, têm horas que era eleição 

e não consigo abrir uma fonte. Então tive dificuldades impostas pela minha própria 

biblioteca virtual, ou seja, o arquivo que eu trabalhava. E às vezes é a questão do 

manuscrito, você pode chorar e se descabelar que você não entende e tem que dar um 

jeito de entender. E no segundo ano consegui a bolsa também. No finalzinho, eu tive a 

experiência de conciliar e trabalhar com o mestrado, mas como foi no final não 

implicou muito no trabalho com outro. A questão da docência com a pesquisa. E eu 

sinto muita falta disso também, de tentar conciliar isso: às vezes, parece que a gente 

pesquisa e pesquisa e é para quê? Só para a academia? Parece que fica restrito só para 

academia, porque vou falar para os alunos como vou conseguir transformar o que eu 

estou trabalhando para eles entenderem, e onde se encaixa isso para abrir para eles uma 

nova perspectiva. Essa é a principal dificuldade ainda que vai ao longo de toda 

trajetória, que vai trabalhando ao longo de toda academia. Mas você tem uma vida 

acadêmica, faz mestrado, doutorado... essa é a principal dificuldade: conciliar as duas 

áreas. 

Nelson Ferreira Marques Junior: Fiz o mestrado na UERJ. Também foi o processo 

seletivo que tentei na época, também tentei na Rural como já tinha passado no mestrado 
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e não me identifiquei com tanto empenho quanto na Uerj porque já tinha processo que 

eu tentei. E dois processos que eu ia tentar mesmo, justamente na área que eu trabalho, 

o Brasil Império, principalmente o Primeiro Reinado, com o grupo politico chamado 

Áulicos, eu trabalhei com a formação desse grupo durante o período de censura à 

imprensa, maior período de censura à imprensa, e trabalhar com história política e esse 

grupo politico. A alternativa mesmo para a orientação na Rural seria o professor 

Marcelo ou na Uerj a professora Lúcia Bastos, então passei para a Uerj, a professora 

Lúcia Bastos aceitou me orientar, eu consegui a bolsa. E a trajetória também foi igual à 

de todos, que você tem que se entregar de corpo e alma pois o mestrado é pesado de 

mais, e não só pela quantidade de fontes, e as disciplinas são importantes mas talvez 

seja o menos pesado no mestrado, acho que o mais pesado mesmo foi a articulação das 

fontes, da teoria da formação do trabalho que tem um peso cientifico importante. Talvez 

o medo de escrever um trabalho autoral e que você sabe que nos eventos que participar 

pode ser muito questionado então gera esse medo. Um ponto bom que eu posso levantar 

da graduação – acho que o ponto negativo foi a questão da educação que o Vinícius 

colocou, e todos os outros, que é a questão da docência, pois a gente não sai tão 

preparado assim para a parte da educação – em contra partida saindo da Rural um dos 

meus medos foi não conseguir o ritmo do mestrado, não sabia com era não tinha 

experiência nem de outros programas você tem a possiblidade no final da graduação 

fazer uma disciplina para conhecer, se ambientar, mas eu não fiz isso, entrei direto no 

mestrado e em outra instituição. Então meu medo era a desconfiança de não estar 

preparado para lidar com aquelas disciplinas, muito pelo contrário. A gente teve uma 

formação muito boa no Instituto Multidisciplinar e mesmo reclamando da carga de 

leituras dos professores durante a graduação foi importantíssimo porque aquilo ali 

serviu de base para a gente não chegar tão cru no mestrado, então nas disciplinas não vi 

muito problema. Enriqueceu bastante, querendo ou não, isso foi um aprendizado grande 

na pós-graduação que eu reparei bastante, porque fiz uma disciplina externa aqui na 

Rural: cada programa segue um tipo de raciocínio, tipo de linha de leituras e de 

pesquisas, então o fato de eu ir para a UERJ, e ser orientado pela Lúcia, foi muito bom, 

pois eu tive um carga de leitura que eu nunca tive aqui na Rural e eu nunca ia ter 

também na pós justamente porque cada uma analisa as fontes e trabalha com teorias 

diversas, isso que é o enriquecedor da História. Então foi muito importante esse 

movimento de saída da Rural e fazer o mestrado fora e pegar uma disciplina da Rural e 

durante o mestrado como disciplina externa com o professor Marcelo e fazer esse 
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diálogo com o professor Marcelo também, do que eu estava lendo, debatendo, era muito 

interessante. E ter esse trabalho de coorientação também que quando eu entrei para o 

mestrado diziam que não dava muito certo, pois você tem um orientador numa 

instituição e coorientador em outra e acabava que o coorientador ficava mais como um 

figurão ou então o seu orientador jogava toda responsabilidade para o coorientador, pois 

já tinha uma amizade anterior com o orientando. A sintonia foi muito boa porque o Prof. 

Marcelo e a Profª Lúcia são amigos, fazem parte do mesmo programa de pesquisa que é 

o PRONEX, então foi muito bom apesar de muito desgastante, foi muito bom essa 

união, orientação e coorientação, eu também ingressei no laboratório lá da Uerj que é a 

Redes de Poder e Relações Culturais. Também tive contato com outros trabalhos de 

doutorandos e mestrandos, com organização de eventos também da organização do 

evento da Semana de História Política que pra pós-graduação foi muito interessante 

também porque eu li muitos trabalhos que vinham do Brasil todo. O último que eu 

estava na organização foram 252 inscritos então são 252 resumos, porque nem todos 

mandavam artigos. Então eram trabalhos incríveis, de todos os estados e oxigena o seu e 

te faz pensar em outras coisas também e você debate com esses estudantes da pós 

também. Foi uma experiência muito gratificante e eu pretendo seguir e fazer o 

doutorado. 

Vinicius Fernandes: Eu fiz o mestrado na Rural mesmo. Fiz o processo seletivo para a 

FGV, mas lá não consegui e fiz aqui na Rural com a orientação do Alexandre Fortes que 

eu já tinha trabalhado na graduação. Acho que o mestrado é uma experiência muito 

produtiva de maior sistematização de conhecimento que você tem na graduação. Você 

aprofunda mais no mestrado, os debates são muito mais produtivos. Mas acho também 

que a trajetória de todos nos que é comum já existiu uma preparação anterior. O meu 

objeto é Rio Grande do Sul, as minhas fontes estavam no Rio Grande do Sul. Durante o 

mestrado eu já estava trabalhando no estado e eu não tinha muito tempo e no estágio 

probatório não poda pedir licença, não pode se afastar porque se não é abandono do 

serviço então tem uma serie de complicações, e aqui na Rural especificamente você não 

pode acumular que é uma pena, então eu fiz o mestrado sem bolsa, eu ainda não entendi 

isso, mas paciência é uma norma da instituição. Na época, por essas series de 

circunstancias e pelo fato do meu objeto ser as principais fontes estarem no Rio Grande 

do Sul, durante o mestrado eu não consegui ir ao Rio Grande do Sul para pegar as 

fontes. Mas na graduação eu tinha participado do PROCAD que foi um convenio da 
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Rural com a Federal da Santa Catarina e a Federal do Rio Grande do Sul, o prof. 

Alexandre estava articulando esse projeto junto com outros membros das outras 

universidades e existia uma verba destinada à passagem, estadia de pessoas, alunos e 

professores entre as universidades com fins mesmo de fazer as pesquisas. Então durante 

a graduação eu pude ir a Porto Alegre, passar um mês lá com essa fiação do programa e 

eu consegui pesquisar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e eu não tinha 

muita clareza ainda do que seria meu projeto de mestrado, mas essas fontes foram 

fundamentais até para eu delinear melhor o objeto e poder continuar a pesquisa. Existe 

uma coisa interessante e talvez um pouco perigosa que é os Arquivos estarem online. 

Isso facilita enormemente o trabalho principalmente na questão dos jornais, você vai lá 

e põe o nome e pesquisa, mas isso é o que o prof. Paulo Fontes falou na minha banca: 

por um lado te agiliza o trabalho, mas por outro você perde a dimensão do contexto 

porque você pega a reportagem isolada e não pega o jornal em si, o contexto histórico, o 

que está sendo trabalhado se você não tem acesso material inteiro. Mas no meu caso foi 

muito bom, pois poupei muito tempo e parte das fontes lá da Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Sul eles têm um trabalho grande de digitalização de documento, então 

estava tudo disponível online. Então o programa aqui na Rural foi bom, a orientação foi 

boa. O prof. Alexandre e eu trabalhamos juntos, aprendi muito. Acho que foi uma 

experiência muito boa em termos de enriquecimento cultural. Tem essa questão talvez 

de se não der prosseguimento na carreira acadêmica fica meio que no meio do caminho. 

De qualquer modo, conhecimento nunca é de mais.  

Live França: sobre os problemas das fontes digitalizadas, tem outro problema: das 

fontes que não estão digitalizadas, que foi o que eu passei. Esse trabalho de procurar, de 

achar tempo, porque a gente acaba criando outra rotina de achar tempo para ir a 

arquivos, uma parta das minhas dificuldades estão ligadas à ir a Cúria Metropolitana, 

procurar as fontes, com aquele horário da Cúria que só funciona terça, quarta e quinta 

de 1h30min às 17h. Então não tem como mexer no horário da Pós. Eu tinha acabado de 

entrar no estado e não podia mexer também, é o que, tem essa dificuldade justamente 

achar esse tempo para os arquivos, eu consegui, mas foi difícil. E aquilo que estava 

digitalizado eu entendo o problema de vocês. Uma parte das fontes que eu utilizei está 

ainda digitalizada, porque reza a lenda que vão sair do site, mas a muito tempo que essa 

lenda está ai. Mas acho que quando a gente cria uma rotina de trabalho a gente sente 

essa dificuldade de ir aos arquivos.  
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Elisabete Vasconcellos: Tinha que procurar no fundo de 1000 páginas e achar a 

numeração de 250 a 300, mas numa pagina tinham vários números e as vezes trabalhar 

era tão cansativo como se tivesse em um arquivo mesmo. Inventava uma técnica 

passava de 10 em 10. 

Live França: segundo a minha mãe a gente inventa as coisas, não tem nada daquilo 

escrito (risos) 

Vinicius Fernandes: Eu acho que essa questão dos horários é uma coisa bem 

complicada na pós-graduação. Acho que é uma particularidade do curso de história, a 

maioria das pessoas que fazem o mestrado são professores, o nosso mercado é 

professor, todos dão aula, e as disciplinas de qualquer programa se concentram na parte 

da tarde. Lógico que aqui na universidade tem o problema que a graduação tem aula à 

noite, o curso é noturno, em Seropédica também. Acho que por isso é um pouco um 

pena a questão de acumular uma bolsa porque de certa maneira você é professor e existe 

uma valorização da profissão, de continuar estudando, mas na pratica isso não acontece 

tão fácil, existe um serie de impossibilidades: a ideia de que tem uma fonte de renda não 

pode ganhar bolsa... O meu salario é menor do que a bolsa (risos).  

Live França: a pós ainda é voltada para as exatas. O cara faz exatas e consegue um 

estágio, um trabalho que ganha um salário decente, razoável e ai, realmente, não há 

necessidade de acumular bolsa e tirar daquele que precisa, e a gente que está na área de 

humanas, galera de licenciatura, precisa acumular, até mesmo para dar um gás, para 

poder levar os dois. 

Elisabete Vasconcellos: porque dificilmente alguém que faz pós-graduação, mestrado 

em humanas vai fazer só aquilo, tem que trabalhar, e realmente tem que estar em sala de 

aula.  

CaHistória: Bom gente é...retomando porque a gente teve que parar por conta do tempo 

estava finalizando já na outra pasta, é...eu gostaria de foi muito enriquecedor a fala de 

vocês, todos vocês eu acho que é....ficou assim uma experiência mais que valida de toda 

trajetória de vocês, dessa vivencia principalmente agora neste processo de transição 

entre a graduação e o mestrado e eu acho que isso é importante é ser transmitido pra 

quem tá ainda na licenciatura que for ler de uma forma geral a revista é licenciatura ou 

bacharel e até de outras áreas também da educação tem também casando ensino de 
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história, educação e história, é passar realmente um pouco desta vivencia de vocês que 

eu acho que muita das vezes as pessoas ficam um pouco sem um norte sem uma direção 

como vai ser de agora em diante, será que eu tô no caminho certo, será que só posso 

ficar em um grupo de pesquisa, será que só posso fazer determinada coisa e não vocês 

mostraram aqui hoje que a universidade é múltipla é...você pode fazer diversas coisas 

que você vai tá enriquecendo a sua vida acadêmica e pessoal e de uma forma geral e que 

tudo isso vai ser proveitoso de uma forma geral de alguma forma em alguma momento. 

E depois de vocês é...relatarem assim muito bem é...parte disso tudo que eu acabei de 

falar eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final mesmo assim falando um 

pouco talvez da perspectiva, qual é a perspectiva de vocês agora depois de toda a 

graduação, mestrado quem sabe um doutorado e até agora mesmo essa oportunidade 

que vai vir o doutorado aqui para né, foi aprovado nosso doutorado em História aqui na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro temos o mestrado agora vamos ter o 

doutorado a capes aprovou que mensagem vocês deixam dessa perspectiva, quais são...o 

horizonte que está aparecendo para vocês agora daqui por diante...quem começa. 

Vinicius: É... (risos) 

CaHistória: As considerações finais (risos)  

Vinicius: Bom eu acho que assim na..acho que foi tudo valido na trajetória voltando um 

pouco da minha primeira fala, trajetória acadêmica, acho que a universidade oferece 

espaços que a gente pode aproveitar muito bem e de modo a se tornar um individuo 

mais critico, mais pensante, para entender um pouco melhor as coisas que acontecem 

que o curso de história é bom nesse sentido também...é acho que as crises existem né 

em qualquer trajetória você fica com dúvida,fica sem saber o que você quer pesquisar 

você vai chegando no final da graduação você espalha currículos para varias escolas e 

ninguém te chama, você termina o mestrado e já não sabe pra que serviu sua dissertação 

o que é natural né...é a crise é natural, mas...(risos) a crise faz parte do processo assim, 

mas eu acho...eu me sinto bem seguro da escolha que eu fiz os resultados que eu obtive 

ultrapassando todas essas crises que foram bem mais que positivos do que negativos eu 

tenho um saldo extremamente positivo das coisas que eu passei de todo meu tempo na 

universidade quanto no mestrado, na graduação e pós-graduação é...as portas que se 

abriram foram muito validas é... (pausa) Acredito assim que é isso o resultado pra mim 

quando trajetória individual sempre foi positivo é (pausa) as coisas que eu conquistei 

foram pra mim muito mais significativas do que as que eu deixei de lado é os amigos 
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que eu conquistei, as pessoas que eu conheci, ah...acho que tudo assim eu devo muita 

coisa na minha trajetória universitária. 

Nelson: É eu acho que a primeira lição que eu aprendi assim com isso tudo e quando eu 

vejo os alunos da graduação falando ah eu só quero pesquisar, ah eu só quero trabalhar 

com a pesquisa, fazer mestrado, doutorado primeira coisa que falo não descolem a 

docência da pós uma coisa não caminha sem a outra na minha opinião não caminha sem 

a outra, a sala de aula é tão importante quanto a pós e eu posso dizer que a docência é 

mais importante até que a pós, tanto que a pós é um complemento então é fazer a pós 

como objetivo final e único na minha opinião eu acho não é o melhor caminho. Não 

estou falando que não vá dar certo mas eu acho que é importante também ter o pezinho 

na sala de aula, participar dar aula passar por todos esses trâmites, espalhar currículo, 

correr atrás mesmo e eu posso falar com toda a segurança do mundo eu converso com o 

Vinicius foi meu primeiro amigo aqui da graduação que eu fiz amizade neste mesmo 

período sempre falei se tem um curso que eu sempre quis fazer foi história e não me 

arrependo de nada mesmo durante todas as crises existenciais que temos na graduação, 

no mestrado enfim não me arrependo de absolutamente nada não é um curso fácil, é 

bem difícil então se você tem dúvida para e pensa com muita vontade mesmo porque é 

um das licenciaturas até pela ampla concorrência quando você vai deparar com a ampla 

concorrência dos concursos é um curso cruel nessa área de carreira profissional e 

acadêmica também e em todos os setores tanto em fundamental, médio e universidade, 

todos! Vai ser cruel, então se gosta mesmo e tem como aptidão segue em frente sem 

abandonar, essa é minha mensagem, sem abandonar nem um nem o outro se puder. A 

gente sabe que é difícil as vezes principalmente o perfil da nossa universidade do nosso 

instituto multidisciplinar que orgulha muito a gente que é geralmente um perfil de 

universidade de um aluno que trabalha, um aluno trabalhador. Que trabalha manhã e a 

tarde e vem a  noite fazer a graduação. Então é isso, não devemos descolar a licenciatura 

da pesquisa, como foi dito lá atrás.  

Elisabete Vasconcellos: Bem como Vinicius e o Nelson falaram realmente mesmo 

fazendo mestrado, doutorado se você faz uma graduação em história você que ser 

professor também por mais que você mantenha uma trajetória acadêmica não se 

esquecer de nunca que você vai ser professor com doutorado, pós-doutorado vai entrar 

em sala de aula e vai dar aula. E eu acho assim de todas as graduações uma que eu acho 

que todos deveriam fazer seria história porque te da um pensamento crítico, de 
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desnaturalizar muitas coisas que é uma das coisas que eu tento é passar para os alunos 

em sala de aula realmente você não tem como as vezes é difícil casar a pesquisa com a 

sala de aula, mas o que você pode ensinar, trazer da sua pesquisa para os alunos não 

naturalizarem as coisas, mostrar a construção dos conceitos, das ideias, mostrar pra eles 

como eles também podem ser agente da própria história, podem intervir no meio em que 

vivem. Eu acho que isso é o que agente tem pensar quando esta trabalhando com o 

aluno e é o temos que pensar que história é pra você pensar, ser critico mesmo de 

desnaturalizar as coisas de tirar do lugar e eu acho que é isso.  

Live França: É pegando um gancho do que já foi dito aqui eu acho que o mais 

importante de tudo de você fazer uma graduação e prosseguir com isso é você não 

continuar o mesmo, que você não saia o mesmo da graduação que isso traga alguma 

coisa diferente do que você como pessoa, das suas próprias visões de mundo, de como 

ver o outro isso é muito importante também e a gente tem  não só aprendendo na teoria 

mas a gente tem isso na prática na universidade, tem a pós também e a pós na verdade é 

uma universidade dentro da universidade é...elas te deixam, te dão esse contato com 

outras pessoas as vezes pessoas de outra instituição, de outros estados, de outras 

nacionalidades, então eu acho que é muito do que eles falaram também. Acredito nessa 

importância da docência com a pesquisa que no inicio a gente escuta das pessoas e não 

leva muito a sério, mas que quando a gente vai e coloca o pé dentro de sala e vê o 

quanto isso é importante e como isso é um diferencial de não se fechar só a pesquisa e 

não se fechar só a docência e utilizar só o que está no livro de didático mas você trazer 

também outros conhecimentos, outros debates e trazer para vida do aluno é fazer com 

que o aluno também não saia igual da sala de aula então acho que a mensagem é 

continue a nadar porque não tem fim então acho que a gente não sei eu não tenho uma 

receita assim, então não tem fim eu não posso dar uma mensagem que tem fim agora. A 

gente vai viver em constante crise, porque a gente está vivendo e a crise faz parte da 

vida e fim. (risos) 

CaHistória: O cahistória agradece a todos vocês pela disponibilidade de terem tirado a 

segunda-feira e vir aqui ceder essa entrevista. Eu acredito que foi muito enriquecedor 

quando a gente ouvir e eu acredito que além de tudo nós que fazemos a entrevista 

também ficamos conhecendo um pouco mais da trajetória dos professores, de vocês e 

isso é o que é mais interessante. Ter um pouco de conhecimento das vivências de vocês. 

Então o Caderno Acadêmico de História deixa seu agradecimento a vocês e esperamos 
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que futuramente vocês quem sabe como professores universitários, no futuro não muito 

distante ou também professores em sala de aula e vinculado a pesquisa nós possamos 

estar fazendo uma nova entrevista com vocês em um outro momento e vamos contrapor 

tudo que falamos nesta entrevista. Obrigado e boa noite. 
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Atuação dos professores/as indígenas em Pernambuco: construção da educação 

diferenciada 

Suellen de Souza Lemonje
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Felix, Cláudio Eduardo. Uma escola para formar guerreiros: professores e professoras indígenas 

e a educação escolar indígena em Pernambuco. Irecê: Print Fox, 2007, 110p.  

 

 

Resumo: O livro de Cláudio Eduardo Felix, nos estimula a compreensão da realidade da 

Educação dos Povos Indígenas em Pernambuco, a partir da mobilização dos seus professores, que 

os compreendem como sujeitos sociais, onde há mais de 500 anos tem sua cultura, terra e direitos 

negados e são forçados à viverem a lógica do capital, refletida nas Escolas. Por isso, os agentes 

da Educação propuseram-se formar uma Escola diferenciada que estimule seus alunos a 

respeitarem as outras etnias, índios e não-índios. Embora esse movimento não seja articulado 

com outros movimentos sociais, ele exerce seu papel dentro daqueles povos, segundo os 

argumentos do autor, de forma íntegra e positiva. 

  

 Entre aqueles que buscam temáticas conscientizadoras para problematizar questões 

adormecidas em nossos debates cotidianos, Cláudio Eduardo Felix propõe reflexões sobre a 

Educação Escolar Indígena, muitas vezes negligenciada por uma sociedade que homogeneíza o 

processo educativo, esquecendo-se que vivemos em uma sociedade cultural miscigenada, que 

necessita de compreensão e respeito mútuo, e não de uniformização. O livro em questão, além de 

fazer uma breve abordagem sobre a História da Educação Indígena no Brasil, foca sua atenção na 

história e expansão da Comissão de Professores Indígenas de Pernambuco (COPIPE) e sua luta 

por espaço e respeito à cultura dos povos ‘nativos’.  

 Para compreender a origem desse debate, é importante conhecer a carreira do autor, 

Cláudio Eduardo Felix, e também o contexto que o motivou a escrever esta obra.  O autor fez 

graduação em História na Universidade Federal de Pernambuco no ano de 1998, tendo se 

especializado em História do Nordeste no ano de 2001. Seu interesse pela área de Educação, no 
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mestrado, resultou na elaboração do livro em questão: "Uma escola para formar guerreiros: 

professores e professoras indígenas e a educação escolar indígena em Pernambuco". Cláudio fez 

doutorado na Universidade Federal da Bahia e, atualmente, é professor adjunto na Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia, onde continua seus estudos e pesquisas.
2
 O contexto que o 

motivou a escrever esta obra é resultado da crescente abordagem da temática indígena nas 

produções acadêmicas nas últimas décadas, fruto de renovações teórico- metodológicas e 

conceituais das áreas humanas. O intuito destas novas publicações vislumbra os povos indígenas 

enquanto sujeitos de sua história, e não mais como povos tutelados. 

 A Educação Escolar neste livro é vista como uma ferramenta essencial na construção de 

uma identidade indígena, apesar de o processo educativo estar imbricado numa luta surda por 

hegemonia e constante uniformização do ensino. Por este motivo, o autor pretende compreender 

como os professores indígenas de Pernambuco se organizaram e reivindicaram melhorias no 

sentido político e social, por meio da formulação de políticas públicas, a fim de ressignificarem o 

papel da Escola de acordo com os interesses indígenas, frente a uma realidade de invasão de 

território, violência e preconceito. 

Embora este livro seja resultado de sua tese de mestrado, contendo argumentos 

embasados em aspectos teórico metodológicos acadêmicos, isso não retira do livro seu caráter 

problematizador acessível ao leitor. Por meio do método materialista histórico-dialético, Cláudio 

Felix explicita sua interpretação sobre a realidade da educação indígena em Pernambuco e a luta 

dos professores/as por autonomia na construção de diretrizes específicas que condizem com suas 

realidades. 

 Na introdução, o autor faz a diferenciação entre Educação indígena e Educação Escolar 

Indígena: a primeira dá-se por meio da oralidade e do respeito aos mais velhos, que compartilham 

suas experiências e cultura tradicional com os mais jovens na comunidade, a segunda é o 

resultado do contato dos catequistas europeus no século XVI que impôs seus moldes educativos 

desrespeitando sua cultura. No entanto, o autor traz o caráter resistente dos povos indígenas, 

desde aquele momento até hoje, quando os professores/as se reúnem para exigir a redefinição dos 

caminhos da Escola indígena, que infelizmente se tornou um espaço de disputa ao invés de um 

espaço de socialização de conhecimento e respeito aos demais. 

                                                             
2
 Disponível em v<http://buscatextual.cnpq.br/ buscatextual/visualizacv.do?id=C767791> Acessado em 07 jun 2013. 
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 Este livro está estruturado em três capítulos, que serão comentados a seguir. 

 No primeiro capítulo intitulado "Entre convívios e conflitos: aspectos da História da 

Educação Indígena e da Educação Escolar Indígena no Brasil" o autor inicia explicitando o 

processo educativo indígena antes da "invasão" dos europeus: para os indígenas era importante o 

conhecimento da natureza, os rituais míticos, as danças, explicações sobrenaturais, e respeito pela 

figura do pajé, práticas que foram negadas pela missão dos jesuítas que objetivava doutrinar os 

pagãos. O autor destaca aqui a negação dos povos indígenas aos métodos, técnicas e objetivos 

formulados pelos "brancos" de integrá-los aos seus modos de vida moral, religioso e técnico 

agrícola. Neste capítulo o autor também destaca a importância de instituições que deveriam 

defender as causas dos "índios", como a SPI (Serviço de Proteção ao Índio) em 1910, substituído 

pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio) em 1967. O contexto histórico político de 

desenvolvimento forçava a saída dos indígenas de suas terras. Essa situação da luta de terras 

gerava confronto com as classes dominantes e grandes latifundiários que os perseguiam e/ou 

assassinavam. Os intelectuais passaram a reivindicar não só a permanência dos índios em suas 

terras, mas também o seu direito à Escola. O objetivo destes professores não era fazer uma escola 

alheia aos brancos, mas aberta à todas as culturas, com o intuito de proporcionar melhores 

condições de vida para todos, sem se enquadrar à um só. Ou seja, lutavam pelo cumprimento do 

parecer 14/99 do MEC para a formação de um currículo diferenciado para atender as normas da 

escola indígena, ainda precisam estimular seus jovens a serem "guerreiros" e lutarem pela causa 

da valorização de sua cultura (embora jovens vissem isso como atraso). 

 No segundo capítulo intitulado "No nordeste, a resistência do ser indígena" o autor aborda 

a questão de identidade étnica, quando o indígena é considerado exótico por seu fenótipo e 

genótipo pelo desconhecimento de sua cultura pelo homem branco. Ultimamente, a população 

vem crescendo no Nordeste e por meio de suas tradições culturais e a memória coletiva se 

reconhecem como povos diferenciados, o que lhes garante o acesso a terra que lhes foi tomada. 

Quem lhes ajuda nessa consciência e luta por espaço são seus representantes SPI, FUNAI e CIMI 

que muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Uma de suas lutas mais importantes é pela 

recuperação de seus territórios, tomados pelos brancos por meio de legislações e leis da posse de 

terras, da expansão dos latifúndios e uso de sua mão de obra. Mas não só a terra é motivo de 

mobilização dos povos indígenas, mas também a Escola, trazendo a necessidade dos professores 

de se reunirem em busca de melhorias. 
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 No terceiro capítulo intitulado "Uma escola para formar "guerreiros" o autor aborda a 

trajetória do movimento dos professores e professoras indígenas em Pernambuco (COPIPE), 

iniciada em 1999, a fim de estabelecer o diálogo de suas questões étnicas com as instâncias do 

poder público e educativo. Estes professores sentiram a necessidade de unirem-se após a 

resolução 03/99 da Câmara de Educação Básica (CEB), que falava sobre o ensino intercultural 

bilíngue e a valorização de suas culturas. Para estes professores/as, a escola tornou-se um 

instrumento de transformação para suas reivindicações de boas condições de frequência, 

permanência e motivação dos índios a irem para uma escola que condiz com sua realidade, e não 

seja apenas reprodutor da discriminação da lógica do mundo capitalista. O objetivo central era 

elaborar diretrizes para formar guerreiros que ajudem na luta por respeito e reconhecimento. Esse 

grupo tem o objetivo de construir uma escola que fortaleça a luta destes povos, a luta pela terra e 

pela sobrevivência, ou seja, uma escola diferenciada. Que possam integrar a sociedade como 

iguais, tendo acesso à Universidade, sem ter vergonha de suas origens. Por este motivo, foram 

incorporados aos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas indígenas do Estado de Pernambuco 

eixos pedagógicos fundamentais: terra, interculturalidade, identidade étnica, valorização da 

organização e da sua história, elementos centrais na formação do ser indígena. Segundo o autor, a 

responsabilidade da Educação nas aldeias é dos povos indígenas, e não do governo de forma 

vertical. 

 Embora o movimento do COPIPE seja novo, não exclui seu importante papel na luta pela 

valorização da identidade e cultura indígena. Importante lembrar que o autor, a partir da ótica da 

luta de classes e da constante crítica ao capitalismo opressor, acredita que para maior eficácia do 

movimento, os professores/as de Pernambuco deveriam articular-se à outros movimentos sociais 

a fim de vencer a luta social econômica, e não só identitária e étnica. Quer que lutem todos juntos 

pela autonomia e pela liberdade além do capital, por meio de teorias do conhecimento que visem 

também a melhor organização do trabalho pedagógico nas Escolas. No entanto, atentar para estes 

aspectos e estas manifestações da velha luta social nas novas formas de enfrentamento à lógica do 

capital é uma tarefa que demandará tempo de estudo e prática política. 
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Pesquisa histórica em arquivos pessoais: o CPDOC como referência 

Fernanda Raquel Abreu Silva* 

A prática de reunir documentos privados é recorrente na maioria dos lares e se 

dá por diversos fatores, desde a eventual necessidade de provar o pagamento por algum 

serviço ou bem até a simples recordação de momentos vividos. O acúmulo de 

documentos sofre constantemente com a seleção de seu proprietário daquilo que deve 

permanecer sob guarda. Porém, os critérios utilizados normalmente são de acordo com o 

momento presente vivido pelo titular, interferindo diretamente na determinação do que é 

relevante ou não para ser arquivado. A partir da época moderna, esse processo se tornou 

espontâneo e natural, já que o indivíduo passou a responder pelas suas ações, todavia, a 

separação dos patamares estatal e privado quanto aos documentos se deu recentemente 

uma vez que a noção do que era público e privado se confundia à medida que a figura à 

frente do poder era intrínseca ao Estado.  

O arquivo privado é aquele que se encontra fora da tutela do Estado, composto 

por documentos de qualquer espécie acumulados por pessoas físicas a fim de ser 

consultado posteriormente. Trata-se aqui de indivíduos que representaram algum valor 

para a sociedade, seja nos âmbitos cultural, político, acadêmico etc., além de retratar o 

contexto histórico em que o titular atuou. Os arquivos privados de pessoas públicas são 

fontes de pesquisa significativas, pois oferecem a possibilidade de revelar a trajetória de 

vida de indivíduos, além de informações relevantes para o desenvolvimento da pesquisa 

histórica e científica. Por desvelar hábitos e gostos desses sujeitos, os arquivos pessoais 

contribuem bastante para a pesquisa sobre história do cotidiano e análises biográficas.  

A importância do arquivo é mensurada pela sua capacidade em despertar 

interesses de pesquisa ou que as informações ali contidas contribuem para trazer novos 

fatos à sociedade. Deste modo, percebe-se o viés informativo e probatório que é 

investido ao conjunto de documento para que ele possa ser considerado um arquivo. No 

estado do Rio de Janeiro, temos como referência o Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), vinculado à Fundação Getúlio Vargas.  
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Desde a sua criação em 1973, abriga documentos doados por figuras políticas 

expressivas da história recente brasileira; esses arquivos, depois de organizados e 

higienizados, são disponibilizados ao público através da base Accessus e/ou consulta 

local. São cerca de 200 fundos com aproximadamente 1,8 milhão de documentos 

abertos à consulta e, por conta de uma política de preservação e divulgação do acervo, 

alguns fundos já foram digitalizados e estão disponíveis online. Dentro de dois anos, 

com apoio do Ministério da Cultura, serão digitalizados ainda os arquivos do ex-

presidente Eurico Gaspar Dutra e do ex-ministro de Educação e Saúde, Gustavo 

Capanema, entre outros nomes relevantes da elite política do Brasil. 

Além do acervo manuscrito e audiovisual, o CPDOC conta também com o 

Programa de História Oral que, desde 1975, realiza entrevistas com políticos e pessoas 

que de alguma forma atuam ou atuaram na política nacional. Este acervo conta com 

aproximadamente seis mil horas de gravação, os depoimentos são transcritos e depois 

disponibilizados ao público através da base História Oral. 

Todo o acervo do CPDOC está informatizado; através da base Accessus, o 

pesquisador pode examinar os arquivos abertos à consulta, entre manuscritos, 

impressos, fotografias e depoimentos. A base dispõe de uma descrição detalhada dos 

documentos, inclusive sendo possível visualizar os documentos e fotografias já 

digitalizados. 

O material organizado pode ser consultado gratuitamente na Sala de Consulta, 

localizada no 14º andar da Fundação Getúlio Vargas, onde o pesquisador pode ter 

acesso aos próprios arquivos ou a microfilmes – é possível, também, solicitar cópia dos 

documentos ou das entrevistas. A sala dispõe, ainda, de todo o material publicado pelos 

professores, pesquisadores e analistas do CPDOC. 

Os arquivos pessoais ganharam importância maior nas últimas décadas com a 

emergência de pesquisas de caráter biográfico e a possibilidade de remontar a história 

política recente do Brasil através de trajetórias de vida de personalidades relevantes no 

cenário político brasileiro. Deste modo, o papel do CPDOC neste contexto não é apenas 

de guarda de material, mas também de divulgador dos acervos doados. O maior 

exemplo disso é o investimento em digitalização dos documentos, ação que facilitará o 

trabalho de pesquisadores de todo país a partir da internet.  
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Normas de publicação 

1. Os arquivos deverão ser salvos na extensão “doc” , digitados em programa editor de texto no padrão do 

Microsoft Office Word, edição 1997-2003 ou superior (Salvar como: word 97/2003); 

2. Fonte: Times New Roman 12, espaçamento 1,5; 

3. Margens: superior: 3 cm, inferior: 2 cm, esquerda: 3 cm, direita: 2 cm; 

4. A autoria (nome completo) deverá vir após o título, à direita. Em nota de rodapé (asterisco) deve ser 

colocada a instituição de origem, trajetória acadêmica e agência financiadora, quando for o caso; 

5. Os textos deverão conter resumo com até dez linhas, 3 palavras-chave, em português; 

6. As citações de até três linhas devem constar entre aspas, no corpo do texto, com o mesmo tipo e 

tamanho de fonte. As referências das mesmas devem constar no corpo do texto indicando, entre 

parênteses, o nome do autor em letras maiúsculas, ano de publicação e páginas. Ex: (SOUZA, 1993: pp. 

11-14); 

7. As citações a partir de quatro linhas devem estar com recuo esquerdo de 4 cm, em fonte Times New 

Roman 10. As referências das mesmas devem constar no corpo do texto, entre parênteses, como no 

exemplo acima; 

8. As notas, referentes às citações, deverão ser colocadas ao fim do documento, e não no fim da página 

(inserir citações de fim) numeradas em algarismos arábicos seqüenciais; 

9. As notas de caráter explicativo/complementar, como as de citação, devem vir no fim do texto, sendo 

numeradas em algarismos arábicos seqüenciais; 

10. Os textos não deverão conter tabulação, colunas ou separação de sílabas hifenizada; 

11. As tabelas (quando houver) devem ser digitadas seguindo a formatação padrão de tabela do programa 

editor de texto; 

12. As referências bibliográficas deverão ser colocadas no final do texto e deverão respeitar as regras da 

ABNT, dispostas em ordem alfabética por autor; 

13. As páginas devem ser numeradas, alto da página a direita, partindo de 1; 

14. Número de laudas: 

 Artigos – de 10 a 15 laudas 

 Resenhas – de 3 a 5 laudas 

15. As resenhas devem contemplar publicações, nacionais ou internacionais, ináditas de até cinco (05) 

anos. 

É de inteira responsabilidade dos autores o atendimento às normas expressas, assim como o teor dos 

artigos e resenhas a este periódico submetidos. 


